
ĽUBOŠ KAČÍREK 

 

 

 

 

KULTÚRNE DEDIČSTVO 

SLOVENSKA 

 

Vysokoškolské skriptá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava  2016 



2 
 

Kultúrne dedičstvo Slovenska 

Vysokoškolské skriptá 

 

Autor: 

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. 

 

Recenzenti: 

PhDr. Anna Bocková, PhD. 

Mgr. Lenka Ulašinová Bystrianska, PhD. 

 

ISBN 978-80-89881-05-5 

EAN 9788089881055 

 

Vydavateľ: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. 

Bratislava 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... s. 4 

1. Kultúrne dedičstvo ............................................................................................................. s. 6 

1.1 Definície kultúrneho dedičstva ........................................................................................ s. 6 

1.2 Ochrana kultúrneho dedičstva ......................................................................................... s. 7 

2. Kultúrne dedičstvo na Slovensku .................................................................................... s. 13 

2.1 Svetské pamiatky ........................................................................................................... s. 15 

2.2 Sakrálne pamiatky ......................................................................................................... s. 32 

3. Pamiatkové rezervácie ..................................................................................................... s. 39 

3.1 Mestské pamiatkové rezervácie ..................................................................................... s. 39 

3.2 Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry ................................................................. s. 62 

4. Pamiatky UNESCO na Slovensku ................................................................................... s. 73 

4.1 Nehnuteľné kultúrne dedičstvo ...................................................................................... s. 73 

4.2 Hnuteľné pamiatky UNESCO ....................................................................................... s. 81 

4.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo ........................................................................................ s. 84 

5. Európske kultúrne dedičstvo ........................................................................................... s. 88 

6. Múzeá v prírode ............................................................................................................... s. 95 

6.1 Múzeá ľudovej architektúry .......................................................................................... s. 95 

6.2 Archeologické múzeá v prírode ................................................................................... s. 103 

6.3 Banské múzeá v prírode .............................................................................................. s. 106 

6.4 Vojenské múzeá v prírode ........................................................................................... s. 107 

6.5 Lesnícky skanzen ......................................................................................................... s. 108 

Záver .................................................................................................................................. s. 110 

Zoznam literatúry .............................................................................................................. s. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Úvod 

Kultúrne dedičstvo – „cultural heritage“ – je súbor hmotných a nehmotných 

dokumentov, spojených s činnosťou človeka a dokladujúcich vývoj ľudskej spoločnosti od 

najstarších čias až do súčasnosti. Môžeme ho vnímať ako odkaz minulých generácií generáciám 

budúcim. Je to systém hodnôt, kultúrnych prvkov, noriem, vzorov a ideí, ktoré sa ako 

kolektívne vlastníctvo odovzdávajú nasledujúcim generáciám ako špecifický typ dedičstva. Je 

v záujme danej spoločnosti a celého ľudstva chrániť a zachovávať kultúrne dedičstvo pre 

budúce generácie. Práve generačnou transmisiou sa zabezpečuje kultúrna kontinuita danej 

spoločnosti. Tento proces však podlieha neustálemu prehodnocovaniu a selekcii kultúrnych 

prvkov a hodnôt a hľadaniu nových kultúrnych kontextov. Transmisia nastáva až vtedy, keď 

nastupujúca generácia prijme generačný odkaz staršej generácie.  

Nehnuteľnú časť kultúrneho dedičstva predstavuje pamiatkový fond. Tvoria ho národné 

kultúrne pamiatky (hrady, zámky, kaštiele, sakrálne stavby, meštianske domy, pamiatky 

ľudového staviteľstva, technické pamiatky). Vysoká koncentrácia národných kultúrnych 

pamiatok na jednej lokalite je sústredená v pamiatkových rezerváciách a pamiatkových zónach. 

Ich register sprístupňuje na svojej stránke (www.pamiatky.sk) Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky. Špecifickou zložkou kultúrneho dedičstva je archeologické dedičstvo, najmä 

archeologické náleziská a archeologické nálezy. Najvýznamnejšie nehnuteľné pamiatky na 

Slovensku boli od roku 1958 chránené vytvorením kategórie národných kultúrnych pamiatok. 

Osobitnú kategóriu tvoria pamiatky a pamiatkové územia, ktoré sú zapísané v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO a vedené ako pamiatky európskeho dedičstva. Organizácia 

UNESCO prijala v roku 1972 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

a vytváraní zoznamu pamiatok UNESCO. Význam nehnuteľných pamiatok si každoročne 

pripomíname 18. apríla ako sviatok Medzinárodného dňa pamiatok a sídiel pod patronátom 

Medzinárodnej rady pamiatok a sídel ICOMOS.  

Hnuteľné súčasti kultúrneho dedičstva sú uchovávané a prezentované v pamäťových 

inštitúciách ako sú múzeá, galérie, archívy a knižnice. Najvýznamnejšie hnuteľné pamiatky sú 

vyhlásené za hnuteľné národné kultúrne pamiatky. Hnuteľné pamiatky uchovávané v múzeách 

a galériách si zasa pripomíname 18. mája, v Medzinárodný deň múzeí. Najvýznamnejšie 

archívne dokumenty si pripomíname prostredníctvom programu Pamäť sveta, ktorý bol prijatý 

v roku 1993. Ale nielen hmotné (nehnuteľné a hnuteľné) pamiatky sú predmetom ochrany. 

V roku 2003 UNESCO prijalo aj Medzinárodný dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho 

dedičstva a zostavuje Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. K nehmotnému dedičstvu 
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patrí napríklad tanec, hudba, zvyky, tradície, remeslá, jazyky či iné nehmotné prejavy tradičnej 

kultúry. 

Záchranu kultúrneho dedičstva zabezpečuje viacero domácich a zahraničných fondov. 

Obnovu nehnuteľných pamiatok podporujú z domácich napríklad grantová agentúra Obnov 

svoj dom, zo zahraničných od roku 1994 Nórsko, Island a Lichtenštajnsko prostredníctvom 

fondov EHP a Nórskeho fondu. Záchrane bohatého kultúrneho dedičstva sa venuje množstvo 

lokálnych iniciatív združených v občianskych združeniach. Vďaka ich snaženiu sa obnovilo či 

sa obnovujú ruiny slovenských hradov, šľachtických kúrií, cirkevných objektov či miestnych 

pamätihodností. Žiaľ, aj v súčasnosti sa stretávame so zánikom časti nášho kultúrneho 

dedičstva, hlavne industriálnej architektúry, ktorá zaniká skôr, ako sa podarí dosiahnuť ich 

ochranu zápisom za národné kultúrne pamiatky. 

Oblasť kultúrneho dedičstva prezentuje na Slovensku viacero vedeckých printových 

periodík. Najstarším časopisom sú Pamiatky a múzeá s podtitulom revue pre kultúrne dedičstvo 

(vychádza od roku 1952, v rokoch 1961 – 1991 pod názvom Vlastivedný časopis : časopis pre 

vlastivednú prácu, kultúrnu históriu, pamiatky a múzeá), ročenka Monumentorum Tutela – 

Ochrana pamiatok (vychádza od roku 1966), Monument Revue (2x ročne, vychádza od roku 

2012) a Muzeológia a kultúrne dedičstvo (vychádza 2x ročne od roku 2013). Na prezentáciu 

kultúrneho dedičstva Slovenska sa zameriava aj edícia Kultúrne Krásy Slovenska vydavateľstva 

Dajama doteraz (do r. 2016) vydala už vyše 20 publikácií z tejto oblasti (uvedené sú v Zozname 

literatúry). Problematiku kultúrneho dedičstva Slovenska približuje a propaguje viacero 

internetových stránok, ako napríklad stránka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 

www.pamiatky.sk, www.culturalheritage.sk, stránka Nadácie pre záchranu kultúrneho 

dedičstva www.obnova.sk či www.unesco.sk.  

Publikácia sa primárne zameriava na nehnuteľné kultúrne dedičstvo na Slovensku. 

V texte uverejnená obrazová príloha pochádza z internetových zdrojov a z publikácií 

uvedených v zozname literatúry. Má ilustračný charakter. Za každou kapitolou sa nachádzajú 

otázky a úlohy, ktorých cieľom je upevnenie nadobudnutých poznatkov, formovanie vzťahu ku 

kultúrnemu dedičstvu nachádzajúcemu sa na Slovensku ako súčasti kultúrneho dedičstva 

ľudstva.  

 

 

 

 

 

http://www.culturalheritage.sk/
http://www.unesco.sk/
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1. Kultúrne dedičstvo  

 

1.1 Definície kultúrneho dedičstva 

 Kultúrne dedičstvo predstavuje rozsiahle bohatstvo spoločnosti. Je súčasťou identít 

jednotlivcov a spoločenstiev. Jeho výklad vychádza z pojmov kultúra a dedičstvo. Pojem 

kultúra vychádza z latinského slova colere, t. j. vzdelávať, pestovať, pôvodne v zmysle 

poľnohospodárskeho obrábania pôdy (agri cultura). V najširšom zmysle môžeme kultúru 

chápať ako systém symbolov. Sú to symboly, s ktorými sa identifikuje konkrétne ľudské 

spoločenstvo (skupina, kmeň, národ a pod.). Prostredníctvom nich vníma svet vo vnútri aj mimo 

svojho kultúrneho rámca. Kultúrne dedičstvo predstavuje kontinuitu časti kultúry a môže tak 

obsahovať rôzne prvky, ktoré z nej vychádzajú. Kultúrnemu dedičstvu sa venuje vedná 

disciplína heritológia. Jej pomenovanie vychádza z anglického výrazu Heritage. 

Aby mohlo byť kultúrne dedičstvo prostriedkom a nástrojom identifikácie 

jednotlivcov a skupín, je dôležité ho najprv identifikovať. Identifikácia kultúrneho dedičstva 

vychádza z vnútra konkrétnej komunity/spoločenstva, čo považuje za osobitý, špecifický prvok 

vlastnej kultúry. Tieto hodnoty sú chránené legislatívnymi normami na štátnej a medzinárodnej 

úrovni. Operačná smernica pre vykonávanie o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva 

uvádza kritériá, ako „naliehavo vyžaduje ochranu, pretože jeho životnosť je napriek snahe 

komunity, skupiny alebo jednotlivcov a štátu ohrozená...; je potrebné vypracovať ochranné 

opatrenia na to, aby mohli komunity, skupiny, prípadne jednotlivci pokračovať v praktikovaní 

a transmisii dotknutého prvku“. 

Je viacero definícií kultúrneho dedičstva, ktoré sa naň pozerajú z rozličných pohľadov. 

Kultúrne dedičstvo sa vyvíja a mení na základe aktuálneho spoločenského kontextu. 

Ovplyvňujú ho neustále sa meniace vzťahy moci a rodiacich sa identít. Predstavuje 

interpretáciu toho, čo je dôležité pamätať si, preto je pri kultúrnom dedičstve dôležitá kategória 

pamäte, a to na individuálnej a spoločenskej úrovni. Kultúrne dedičstvo vzniká v procese 

identifikácie kultúrneho dedičstva, hľadaní a identifikovaní prvkov z kultúry. Spočiatku sa ako 

súčasť kultúrneho dedičstva vnímali hmotné objekty, teda umelecké pamiatky, archeologické 

lokality či historické monumenty. Postupne sa toto chápanie rozširovalo aj na ďalšie oblasti, 

vrátane ľudovej kultúry. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska definuje kultúrne dedičstvo 

ako „odkaz minulých generácií generáciám budúcim“. Podľa antropologického chápania je 

kultúrne dedičstvo „systém hodnôt, konfigurácia kultúrnych prvkov, noriem, vzorov a ideí, 

ktoré sú ako trvalé kolektívne vlastníctvo a všeobecne prijímaný výsledok materiálnej 

a duchovnej činnosti členov určitej kultúry odovzdávaný nasledujúcim pokoleniam ako 
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špecifický typ dedičstva“. L. Mlynka definuje kultúrne dedičstvo ako „špecifický typ dedičstva, 

ktorý zaisťuje kultúrnu kontinuitu konkrétnej ľudskej činnosti. Na jednej strane sa zdôrazňuje 

jeho kumulatívny charakter, na druhej strane paralelná selekcia kultúrnych prvkov a hodnôt 

a permanentné hľadanie nových kontextov. Odkaz sa stáva kultúrnym dedičstvom až aktom  

jeho prijatia.“       

Definíciu kultúrneho dedičstva obsahuje Deklarácia Národnej rady Slovenskej 

republiky o ochrane kultúrneho dedičstva prijatá 28. februára 2001 (Zb. zákonov SR č. 

91/2001). Uvádza, že kultúrne dedičstvo je „nenahraditeľné bohatstvo štátu a jeho občanov, je 

dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom 

vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, 

etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska. ... tvoria 

nedeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a celého ľudstva“. Kultúrne dedičstvo tvoria 

nehmotné a hmotné hodnoty. Medzi nehmotné hodnoty patria jazykové a literárne prejavy, diela 

dramatického, hudobného a tanečného umenia, zvyky, tradície, historické udalosti, zemepisné, 

katastrálne a miestne názvy. Hmotné doklady tvoria archívne dokumenty, historické knižničné 

dokumenty a fondy, diela písomníctva, scénografie, kinematografie, televíznej a audiovizuálnej 

tvorby, zbierky múzeí a galérií, diela výtvarného, úžitkového a ľudového umenia, 

architektonické objekty, urbanistické súbory, archeologické lokality, objekty ľudového 

staviteľstva, pamiatky výroby, vedy a techniky, historické záhrady, parky a kultúrna krajina. 

 

1.2 Ochrana kultúrneho dedičstva 

 Počiatky modernej ochrany kultúrneho dedičstva siahajú do obdobia humanizmu 

a renesancie. Renesancia vedome nadväzuje na antické dedičstvo a snaží sa systematicky 

zachovávať pamiatky, ktoré sú nám blízke a sú pre nás vzorom. Prvé nariadenia o ochrane 

pamiatok vydávali pápeži. Pápež Pius II. (1458 – 1464) vydal v roku 1462 dokument Cum 

almam nostram urbem, kde zakazuje búranie a poškodzovanie starých architektúr. Pápež Pavol 

II. (1464 – 1471) počas svojho pontifikátu podporoval v Ríme archeologické výskumy, ktoré 

viedli k zhromažďovaniu starožitných pamiatok. Položil tak základ pápežských zbierok, ktoré 

sú uložené v múzeách vo Vatikáne. Na Pia II. nadväzuje Sixtus IV. (1471 – 1484), ktorý 

v nariadení Quum provida z roku 1474 zakazuje odstraňovanie starých mramorov, nápisov a 

ozdôb z kostolov. Pápeži kladú o. i. dôraz na ochranu pamiatok, ktoré sú spojené 

s mučeníctvom prvých kresťanov (napr. ochrana Kolosea, kde zahynulo množstvo prvých 

kresťanov). Narastanie historických zbierok a potreba ochrany pamiatok viedla pápeža Leva X. 
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(1513 – 1521) k menovaniu maliara a architekta Raffaella Santiho za prvého úradne 

menovaného konzervátora pamiatok a správcu antických zbierok Vatikánskeho múzea.  

O storočie neskôr zriadilo pozíciu venujúcu sa ochrane pamiatok aj Švédsko. Kráľ 

Gustáv Adolf II. (1611 – 1632) založil úrad ríšskeho antikvára ako dozorného a kontrolného 

útvaru nad všetkými pamiatkami ríše. Naň nadväzuje nariadenie Karola XI. (1660 – 1697) 

o spôsob e ochrany jednotlivých druhov pamiatok (1666). Tieto nariadenia však boli v tomto 

období len ojedinelé a chýbala systematická ochrana starších pamiatok. Úplne bežné boli 

barokové prestavby stredovekých stavieb, hlavne kostolov. Problémom bolo aj definovanie 

pamiatok. Za tie sa považovali objekty (nehnuteľné i hnuteľné) spojené predovšetkým 

s panovníckou dynastiou, cirkvou a šľachtou. 

 Nová éra spojená s ochranou pamiatok je spojená s Veľkou francúzskou revolúciou. Vo 

Francúzsku vyhlásili počas revolúcie v duchu osvietenských myšlienok pamiatky za majetok 

všetkého ľudu. V roku 1790 ustanovili Komisiu pre pamiatky (Commission des Monuments), 

ktorej úlohou bola inventarizácia a zachovanie pamiatok. Francúzi zaviedli kategóriu 

národných pamiatok, zriadili verejné múzeá, sprístupnili veľkú časť pamiatok verejnosti 

a založili aktívny podiel štátu na pamiatkovej ochrane. Ďalšie nariadenia o ochrane pamiatok 

obsahuje dekrét Konventu z 24. 10. 1793 o odpredaji skonfiškovaného majetku. Tieto 

nariadenia sa pokladajú za počiatky pamiatkovej ochrany v Európe. 

Nárast nacionalizmu, historizmu a romantizmu v 19. storočí je spojený aj so zvyšovaním 

záujmu o pamiatky. Jednak o stredoveké pamiatky a pamiatky spojené s národnou históriou – 

ako miesta pamäti (pre Slovákov napríklad Devín a Nitra, pre Čechov Vyšehrad, Nemcov hrad 

Wartburg a pod.). Zároveň sa zriaďujú miesta správcov ochraňujúcich kultúrne dedičstvo. 

Pápež Pius VII. (1800 – 1823) v roku 1802 vymenoval sochára Antonia Canovu (1757 – 1822) 

za hlavného dozorcu výtvarných diel Vatikánu. Jeho nariadenie obsahovalo aj staršie nariadenia 

o zákaze ničenia diel starého umenia. Z tohto obdobia pochádza aj inštrukcia kardinála 

Bartolomea Paccu z roku 1820 (tzv. lex Pacca) obsahovala pojem pamiatky (monumentu) a 

zásady ochrany a záchrany pamiatkového fondu Vatikánu. Vo Francúzsku vydal v roku 1825 

Victor Hugo protest proti ničiteľom hmotnej francúzskej národnej minulosti. Výsledkom bolo 

v roku 1830 založenie dvoch úradov na ochranu pamiatok: Generálneho inšpektorátu 

historických pamiatok (Inspecteur général des monuments historiques, 1830) a Komisie na 

ochranu historických pamätníkov (Commission des monuments historiques, 1837). 

Podnetom na rozvoj pamiatkovej ochrany v strednej Európe boli tri nariadenia 

bavorského kráľa Ľudovíta I. (1825 – 1848) z roku 1825 o:  
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1. zachovaní miestneho a krajinného obrazu, zakazovalo sa odstraňovať a meniť staré obranné 

zariadenia miest, 

2. zachovávaní nehnuteľných solitérov v originálnej forme, 

3. ochrane hnuteľných pamiatok a interiérov ako predmetov dôležitých pre šírenie národného 

cítenia, štúdium národných dejín a propagáciu vedomostí medzi obyvateľstvom. 

Ďalšie nariadenie Ľudovíta I. z roku 1830 venovalo pozornosť archeologickým nálezom a 

pamiatkam v súkromnom vlastníctve. V roku 1835 vznikol podľa francúzskeho vzoru úrad na 

ochranu stredovekých pamiatok (Generalinspektion der plastischen Denkmäler des 

Mittelalters), ktorého úlohou bolo aj zostaviť súpis pamiatok. Reálne však začal fungovať až 

od roku 1868. Do roku 1908 bol spojený s mníchovským Národným múzeom. 

V habsburskej monarchii vznikla centrálna inštitúcia zameraná na ochranu pamiatok až 

31. 12. 1850 – Kaiserliche und königliche Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 

der Baudenkmale (Cisársko-kráľovská komisia). Členila sa na tri odbory: pre prehistorické a 

antické pamiatky, pre stredoveké pamiatky a pre historické pamiatky. V jednotlivých regiónoch 

mala dobrovoľných spolupracovníkov – korešpondentov. Aj keď sa mala primárne venovať 

architektonickým pamiatkam, bol jej záber rozšírený aj na oblasť hnuteľných pamiatok. Jej 

pôsobenie sa zameriavalo aj na Uhorsko, zabezpečovalo teda pamiatkovú ochranu aj na území 

dnešného Slovenska, a to až do roku 1872, keď vznikla samostatná Dočasná uhorská 

pamiatková komisia ako výkonný orgán ministerstva kultu a vyučovania. V roku 1881 sa 

transformovala na Štátnu pamiatkovú komisiu. Zák. čl. č. 39 z roku 1881 o údržbe pamiatok 

je prvou novodobou legislatívnou normou o ochrane pamiatok na území Slovenska. Zákon sa 

uplatňoval až do 50. rokov 20. storočia. Základom vtedajšej pamiatkovej obnovy bola 

puristická metóda založená na obnove pamiatky do jednotného slohu a odstránení umeleckých 

prvkov iných umeleckých štýlov. Predstaviteľom tejto metódy bol francúzsky architekt Violet-

le-Duc (1814 – 1879). Svoje pamiatkarske zásady pri obnove publikoval v práci Dictionnaire 

raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (1867). V Uhorsku tieto pamiatkové 

zásahy presadzoval Imrich Henszlmann (1813 – 1888) a  Friedrich von Schmidt (1825 – 1891) 

a ich nasledovníci Ferenc Storno st. (1820 – 1907; renovácia kaplnky Zápoľskovcov v Spišskej 

Kapitule, benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku), Imrich Steindl (1839 – 1902; 

reštauroval napr. Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Kostol sv. Egídia v Bardejova, vežu kostola 

v Spišskej Novej Vsi), Fridrich Schulek (1841 – 1919; projekt veže Kostola sv. Egídia 

v Bardejove; veža farského kostola v Prešove, františkánskeho a klariského kostola 

v Bratislave) či Otto Sztehló (1851 – 1923; obnova kaplnky Zápoľskovcov v Spišskom Štvrtku, 

Kaplnka sv. Michala v Košiciach).  
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Po vzniku Československa v roku 1918 nastáva nová etapa v ochrane kultúrneho 

dedičstva Slovenska. Nariadením ministra Vavra Šrobára č. 8380 z 20. 10. 1919 vzniká Vládny 

komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku, ktorý prevzal právomoci bývalej uhorskej 

Štátnej pamiatkovej komisie. Jeho prvým vedúcim bol Dušan Jurkovič (len do r. 1922), potom 

Dr. Jan Hofman (zamestnancom bol aj Václav Mencl). V tomto období nastáva odklon od 

puristickej a rekonštrukčnej (dotváracej metódy) a príklon k prísnej konzervácii. Problematike 

ochrany a zásad obnovy historických objektov a komplexov sa venovala Aténska charta 

prijatá v roku 1933. Už v tomto období vznikajú snahy o súpis pamiatok na Slovensku. Táto 

snaha je obmedzená tým, že dokumentácia k predchádzajúcim pamiatkovým zásahom zostala 

v Budapešti a Slovensko si musí túto pamiatkovú inštitúciu budovať od základu. Zároveň sa 

v tomto období výrazná časť kultúrneho dedičstva dostáva mimo územia Slovenska, hlavne do 

Maďarska. 

Zmena nastáva v roku 1939 po vzniku prvej Slovenskej republiky. Vládnym nariadením 

29/1939 z 24. 3. 1939 zaniká Vládny komisariát a jeho kompetencia prechádza na ministerstvo 

školstva a národnej osvety. Rok 1945 tiež priniesol ničenie kultúrneho dedičstva. Jednak 

prechodom frontu a jednak poštátnením majetku kolaborantov, Nemcov a Maďarov na základe 

Benešových dekrétov. Väčšina interiérov šľachtických sídiel bola v tomto období zničená alebo 

rozkradnutá. Po 2. svetovej vojne prijala Slovenská národná rada uznesenie z 12. 9. 1945 

o zaistení pamiatok na území Slovenska, predovšetkým tých, ktoré sa nachádzali v zámkoch 

a kaštieľoch. Organizovali sa tzv. zvozy, sústredenie zachovaného mobiliáru šľachtických 

sídiel vo vybraných objektoch (napr. na hrade Červený Kameň alebo na Bojnickom zámku). 

 Ničenie kultúrneho dedičstva počas 2. svetovej vojny viedlo medzinárodné 

spoločenstvo k prijatiu viacerých dokumentov na jeho ochranu. V roku 1946 vzniklo v Paríži 

UNESCO ako inštitucionálny nástroj OSN pre výchovu, vedu a kultúru, ktoré sa orientuje aj na 

záchranu kultúrneho dedičstva. V tom istom roku vznikla aj Medzinárodná rada múzeí 

(ICOM), medzinárodná organizácia zastupujúca pracovníkov múzeí a múzejných odborníkov. 

V rámci nej pôsobí od roku 1976 Medzinárodná komisia pre muzeológiu (International 

Committee for Museology) – ICOFOM (jej prvým predsedom sa stal Jan Jelínek). Jej úlohou je 

rozvíjať muzeológiu ako vedeckú a akademickú disciplínu, ktorá má podporovať rozvoj múzeí 

a múzejných disciplín. 
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    Logo organizácie UNESCO  Logo pamiatky zo Zoznamu svetového dedičstva 

 

Napriek vzniku inštitúcií zameriavajúcich sa na ochranu kultúrneho dedičstva jeho 

ničenie pokračovalo aj naďalej. V roku 1954 bola prijatá Haagska konvencia o ochrane 

kultúrnych hodnôt počas ozbrojeného konfliktu a v roku 1964 Benátska charta o ochrane a 

obnove pamiatok a sídiel. Benátska charta viedla k vzniku špeciálnej medzinárodnej 

organizácie ICOMOS – Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla so sídlom v Paríži. Toto 

rozhodnutie bolo prijaté vo Varšave v roku 1965. K propagácii cieľov ICOMOS prispieva tiež 

Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, ktorý sa od roku 1983 oslavuje 18. apríla. V tomto 

období sa konajú odborné podujatia, semináre a prezentácia pamiatok verejnosti. 

Z medzinárodných dokumentov na význam ochrany historických sídiel upozorňuje 

Washingtonská charta prijatá v roku 1987. 

Na Generálnej konferencii UNESCO v roku 1972 bola prijatá konvencia Dohovor na 

ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Zakotvuje práva a povinnosti 

zmluvných štátov týkajúce sa kultúrnych a prírodných pamiatok a chránených území 

zapísaných na Zoznam svetového dedičstva. Pri príležitosti 30. výročia vzniku Dohovoru 

o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijal na svojom zasadnutí v Budapešti 

v júni 2002 medzivládny Výbor pre svetové dedičstvo, ktorý koordinuje a riadi agendu 

Dohovoru slávnostnú deklaráciu – Budapeštiansku deklaráciu o svetovom dedičstve. 

Deklarácia vyzýva krajiny, ktoré doteraz tento Dohovor neprijali, aby, akonáhle to bude možné, 

k nemu pristúpili a prispievali k rozširovaniu zoznamu návrhom ďalších lokalít. Pozornosť 

hnuteľnému kultúrnemu dedičstvu venuje osobitný program UNESCO s názvom Pamäť sveta 

prijatý v roku 1993. Jeho základným cieľom je zachrániť ohrozené svetové dokumentárne 

dedičstvo sústreďované v knižniciach, archívoch a múzeách, ktoré uchováva poznatky 

o ľudských dejinách, národoch, jazykoch a rôznorodých kultúrach. 

 Osobitné dokumenty na ochranu svojho kultúrneho dedičstva prijala tiež Rada Európy. 

V roku 1975 bol v Amsterdame schválený dokument Európska charta architektonického 
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dedičstva a následne v roku 1985 v Granade Dohovor o ochrane architektonického dedičstva 

Európy, v súčasnosti najvýznamnejší dokument z tejto oblasti. Od r. 1991 sa začiatkom 

septembra konajú Dni európskeho kultúrneho dedičstva s podporou Rady Európy a 

Európskej únie. Na Slovensku sa konajú od r. 1992, sú spojené s udeľovaním prestížnych 

výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá z oblastí ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych 

pamiatok. Dohoda o ochrane archeologického dedičstva Európy bola prijatá v roku 1992 vo 

Vallette.  

 

Otázky a úlohy 

1. Uveďte členenie kultúrneho dedičstva. Využite Deklaráciu Národnej rady Slovenskej 

republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z roku 2001. 

2. Definujte základné trendy vo vývoji pamiatkovej ochrany v minulosti a súčasnosti.  

3. Akým posunom prešli pamiatkové zásady pri obnove pamiatok? 

4. Uveďte medzinárodné právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva. 

5. Charakterizujte vývinové medzníky pamiatkovej ochrany na Slovensku. 
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2. Kultúrne dedičstvo na Slovensku 

 Na území Slovenska sa zachovalo bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo. Utváralo sa 

behom stáročí obyvateľstvom žijúcim na tomto území. Pripomína nám civilizačný vývoj 

Slovenska a jeho zapojenie do dejín európskej kultúry. Sú dokladom multikultúrneho vývoja 

na tomto území, ako aj osobitej slovenskej kultúry formovanej miestnymi prírodnými 

podmienkami. Nehnuteľnú časť kultúrneho dedičstva predstavujú architektonické pamiatky. 

Najvýznamnejšie hnuteľné pamiatky sú vyhlásené za hnuteľné národné kultúrne pamiatky. 

Najtypickejšie kultúrne prejavy reprezentuje Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, kde je 

zaznamenaný tanec, hudba, zvyky, tradície, remeslá, jazyky či iné nehmotné prejavy tradičnej 

kultúry. 

Stavebná činnosť obyvateľov súvisí primárne so zabezpečením obydlia a náboženskými 

rituálmi. Najstaršie obyvateľstvo spočiatku využívalo ako obydlie prirodzené úkryty (previsy, 

jaskyne), ktoré si postupne upravovali, a jednoduché príbytky, ako stany z prútia, hliny 

a zvieracích koží alebo polozemníc. Stavebné technológie sa postupne zdokonaľovali. Na 

výstavbu objektov sa spočiatku využívali najdostupnejšie materiály – drevo, hlina, kameň 

a tŕstie. Neskôr pribúdalo využívanie ďalších stavebných materiálov, ako pálené tehly či 

železobetón. 

Na Slovensku prevládajú sídla s hromadnou, najmä pravidelnou zástavbou pozdĺž ulice 

alebo potoka. Ulicový typ je u nás najčastejší. Jednotlivé objekty sa radili pozdĺž ulice alebo 

potoka, najčastejšie boli orientované štítom do ulice. Niekedy však boli do ulice orientované 

domy aj pozdĺžnou stranou (tzv. uhlové domy). V členitejšom teréne bola táto pravidelná 

zástavba rozptýlenejšia. Prispôsobovala sa terénnym podmienkam, čím vznikali nepravidelné 

usporiadania budov. 

Dominantou väčšiny sídiel je kostol, prípadne kaplnka alebo aspoň zvonica, umiestnený 

buď v centre sídla, alebo na prírodnej vyvýšenine niekde na jeho okraji. Okolo kostola sa 

väčšinou nachádzali ďalšie dôležité budovy (fara, škola, krčma, ktorá slúžila aj ako spoločenský 

priestor, neskôr poštové úrady atď.). V dedinách sa často nachádzali domy zemepánov obce – 

kúrie a kaštiele, obklopené záhradami. Z umelecko-historických štýlov sa na našom území 

nachádzajú pamiatky románskeho, gotického, renesančného, barokového, rokokového a 

klasicistického štýlu. Od 19. storočia nastáva výrazný hospodársky a sociálny rozvoj. V tomto 

období pribúdali pamiatky romantizmu, neoslohov, eklekticizmu (spájanie viacerých 

umeleckých slohov do jednej formy; vplyv diela Gottfrieda Sempera) a napokon secesie. 

Romantická architektúra sa obracia k starším historickým obdobiam, z ktorých čerpá umelecké 



14 
 

podnety. Pri výstavbe nových kostolov sa vychádzalo prevažne z románskeho a gotického 

slohu, verejné budovy zasa z renesancie a klasicizmu (napr. múzeá).  

V 2. polovici 19. storočia k šíreniu nových poznatkov prispievali aj svetové výstavy 

v Londýne (1851, 1862), Paríži (1867) a Viedni (1873). Ku koncu 19. storočia sa začali pri 

výstavbe vo väčšej miere využívať aj nové stavebné materiály ako železo a sklo, od začiatku 

20. storočia betón, respektíve železobetón. K takýmto vtedajším technologickým stavebným 

novinkám patrili napríklad Kryštálový palác v Londýne (1851) či Eiffelova veža v Paríži 

(1889). Jednou z prvých stavieb, kde použili na Slovensku železobetón, bola konštrukcia 

bazéna Irminho kúpeľa v Piešťanoch. Pri výstavbe industriálnej architektúry železobetón 

pravdepodobne po prvýkrát použili pri stavbe továrne Gummi und Ballata Werke (neskôr 

Matador) v Bratislave-Petržalke v 2. desaťročí 20. storočia.  

Po 1. svetovej vojne doznieva secesia a nahradzujú ju nové umelecké prúdy. Tieto nové 

modernistické štýly sa objavujú na konci 19. storočia a je pre ne v prvom rade rozhodujúca 

funkčnosť pred ornamentálnym stvárnením. Ako prvý sa presadil kubizmus (prvé dve 

desaťročia 20. storočia) a v medzivojnovom období funkcionalizmus. Po februári 1948 sa 

v Československu presadil socialistický realizmus, tzv. sorela. V duchu sorely bola vystavaná 

Nová Dubnica, sídliská v banských mestách Handlová a Prievidza, v Bratislave areál internátu 

Mladá garda. Mnohé z týchto objektov sú v súčasnosti znehodnocované ich prestavbou 

a zatepľovaním, takže sa strácajú ich pamiatkové hodnoty. V období socializmu sa na jednej 

strane sledovala unifikácia pri výstavbe verejných budov (školstvo, administratíva, hotely, 

kultúrne domy), na druhej strane štát podporoval výstavbu monumentálnych budov, ktoré mali 

slúžiť na propagáciu režimu. Organizovanie súťaží a povinná investícia časti finančných 

prostriedkov do umenia viedli k vzniku viacerých nadčasových stavieb (napr. budova televízie 

v Mlynskej doline a rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, „zavesená“ administratívna budova 

v Považskej Bystrici).  
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Architektúra Novej Dubnice postavenej v duchu sorely 

 

Požiadavka výstavby bytov viedla k snahe o čo vyššiu efektivitu ich výstavby 

z časového i ekonomického hľadiska. Tehlu postupne od 50. rokov 20. storočia nahrádza pri 

výstavbe bytov betón. Najprv liaty, od 60. rokov sa prechádza na montáž panelových dielov. 

Prvýkrát na Slovensku sa technológia montovaného panelového domu použila v roku 1955 na 

Kmeťovom námestí v Bratislave. V 70. až do začiatku 90. rokov dominovala pri výstavbe 

bytových domov panelová technológia. Snaha o maximálne šetrenie sa prejavila v používaní 

lacných materiálov (lepenie tapiet na holý betón bez omietok, bytové jadrá – kúpeľne a WC 

z plastových materiálov, ako podlahy linoleá namiesto parkiet, hliník namiesto medi pri 

elektrických rozvodoch). Od 90. rokov 20. storočia sa začali používať nové modernejšie 

technológie výstavby pri použití železobetónu. 

 

2.1 Svetské pamiatky 

 

Ľudová architektúra 

Vývoj svetských stavieb súvisel so sociálnou stratifikáciou obyvateľov a spôsobom ich 

obživy. Z hľadiska použitia stavebných materiálov sa Slovensko rozdeľuje na dve oblasti: 

v severných, zalesnených častiach Slovenska prevažuje využívanie dreva, v južných nížinatých 
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oblastiach zasa hlina, respektíve nepálené tehly. Drevo, hlina i slama ako základné stavebné 

materiály majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Ľudová architektúra je odolná voči 

módnym slohovým vplyvom. Primárnu úlohu zohrávala vždy funkcia. Výstavba vychádzala 

z miestnych poveternostných a klimatických podmienok a využívali sa výhody, ktoré ponúkalo 

miestne prostredie. Pomerne veľký vplyv na stavebníctvo malo spoločenské rozvrstvenie.  

Pri stavbe základov sa používala kamenná podmurovka, ktorá slúžila ako izolácia pred 

pozemnou vlhkosťou a na vyrovnanie terénu. Pri strmšom sklone tak vyrovnaním terénu 

vznikali pivnice. Dom bol postavený priečne do svahu, aby neprekážal odtekajúcej dažďovej 

vode. Pri výstavbe drevených domov sa využívala technika zrubenia – kladenie vodorovných 

brvien na seba. Uhly sa spájali čapovaním, t. j. bez použitia klincov, vydlabaním prebytočnej 

časti dreva. Medzery medzi brvnami sa vypĺňali hlavne machom. Okná nemali také dobré 

vlastnosti ako dnes, preto boli pomerne malé.  

Tvar strechy bol výrazne ovplyvnený prostredím. Základom boli sedlové strechy, 

v severnejších oblastiach bola strecha prudšia, aby sa na nej nedržal sneh a nezaťažoval 

konštrukciu. Štít bol riešený valbou, alebo doplnený polvalbou, podlomenicou, prípadne 

kombináciou týchto prvkov. Ako strešná krytina sa pôvodne používala kôra stromov, ktorá bola 

neskôr nahrádzaná šindľami. V južných oblastiach sa ako krytina pôvodne využívalo hlavne 

tŕstie. Dom mohol byť neomietnutý, alebo omietnutý. V južných oblastiach prevažovali obydlia 

z nepálených tehál, v menšej miere z kameňa. Nepálené tehly (nazývané aj váľky) sa vyrábali 

z udupanej hliny, do ktorej sa pridávala slama, vložené do drevenej formy vysušenej na slnku.  

Klasické usporiadanie ľudových domov bolo trojpriestorové, tvorené od ulice prednou 

izbou, ktorá slúžila ako spoločenská miestnosť a spálňa, (čiernou) kuchyňou s ohniskom 

a pitvorom. Pitvor bol vstupný komunikačný priestor do domu a bol nevykurovaný. V zime tu 

bývala umiestnená aj hydina. Za pitvorom smerom do dvora bola komora na potraviny, ktorá 

sa postupne upravovala na zadnú izbu. Vstup do domu bol z gánku či podstrešnej pavlače. 

Okolo domu sa nachádzali hospodárske stavby (maštaľ, stodola), ktoré záviseli od 

hospodárskeho postavenia obyvateľov. 

Obydlia vyšších a bohatších vrstiev obyvateľstva boli viac zdobené. Zdobenie sa týkalo 

hlavne uličnej fasády a vstupov. Ľudové domy boli prízemné, poschodové domy sa stavali skôr 

výnimočne. Výraznejšie zmeny vo výstavbe domov sa prejavili až od 2. polovice 20. storočia, 

keď sa presadzuje výstavba rodinných domov podľa katalógových projektov a aj v severných 

častiach Slovenska začína výstavba tehlových domov. Zároveň sa mení aj pôdorysná dispozícia 

domov. V 70. rokoch 20. storočia sa presadila stavba poschodových domov s rovnou strechou 
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(tzv. kocky). Používanie rovných striech sa však ukázalo ako nepraktické a bolo opätovne 

nahradené šikmými, hlavne sedlovými strechami. 

 Pestrosť svetských pamiatok okrem umelecko-historického obdobia, kedy vznikli, 

ovplyvňoval sociálny pôvod stavebníka a ich praktický účel. Sú to predovšetkým stavby určené 

na bývanie, vykonávanie povolania, správne účely, sociálnu a zdravotnú starostlivosť či 

kultúrnu oblasť. 

  

Hrady, zámky, kaštiele a kúrie 

Hrady plnili prevažne obytnú a obrannú funkciu. Väčšina hradov vznikala po 

mongolskom vpáde z roku 1241. Pri niektorých hradoch si majitelia stavali pohodlnejšie 

kaštiele v rámci hradných komplexov ako ich dolný hrad a staršie stredoveké časti ostali 

opustené, chátrali, až sa zmenili na ruiny. Takýto príklad máme napríklad pri Modrom Kameni 

a Levickom hrade. Väčšina slovenských hradov zanikla počas stavovských povstaní na prelome 

17. a 18. storočia, aby sa v nich nemohli ukrývať povstalci. V pôvodnom stave sa zachovali 

hrady Červený Kameň, Krásna Hôrka a Slovenská Ľupča, Oravský hrad, Budatínsky zámok, 

Zvolenský zámok a Bytčiansky zámok. Viacerí šľachtickí majitelia hradov sa rozhodli svoje 

hrady prestavať na reprezentačné sídla predstaviteľov šľachtických rodov. Andrássyovci 

upravili hrad Krásna Hôrka na múzeum približujúce históriu rodu. Pálffyovci tiež prestavali 

viacero objektov. Ján Pálffy financoval puristickú prestavbu zámku v Bojniciach a Pezinku, 

ktorú realizoval Jozef Hubert. Jozef Pálffy zasa poveril Ignáca Alpára obnovou a prestavbou 

Smolenického zámku. 

Mnohé zo stredovekých hradov boli v tomto období aspoň zdokumentované a zachovali 

sa nám ich kresby. Vďaka nim máme zachytený ich stav spred sto – stopäťdesiat rokov a 

môžeme sledovať ich postupnú degradáciu murív. Výraznejšia pozornosť záchrane hradov sa 

začala venovať v 2. polovici 20. storočia. Vzhľad objektu spred zničenia bol obnovený alebo 

postupne prebieha napríklad pri Bratislavskom hrade, hrade Stará Ľubovňa alebo Vígľašskom 

zámku, ktorý bol zničený počas 2. svetovej vojny. Na niektorých hradoch bola časť hradných 

ruín konzervovaná a časť rekonštruovaná, aby rekonštruované časti bolo možné využiť na 

inštaláciu múzejných expozícií (Trenčiansky hrad, Strečno, Spišský hrad). Konzervácia 

zachovaných častí murív objektov a náznaková rekonštrukcia prebehla na Devínskom hrade 

a Beckove. Nevýhodou pri konzervácii a rekonštrukcii objektov v období socializmu bolo 

používanie nevhodných materiálov – cementu a betónu. Dochádza tak k vlhnutiu pôvodných, 

originálnych častí a ich znehodnocovaniu. V súčasnosti sa používajú pôvodné materiály 

(vápno, kameň), aké sa používali pri ich výstavbe. Po roku 1989 vzniklo viacero miestnych 
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občianskych združení, ktoré sa usilujú o konzerváciu, resp. čiastočnú rekonštrukciu hradných 

ruín, ako to môžeme vidieť napríklad pri hrade Uhrovec, Sklabiňa, Považskom či Lietavskom 

hrade. 

     

Oravský hrad       Kaštieľ Betliar 

 

Kaštiele 

Od začiatku novoveku si šľachta budovala v blízkosti obcí pohodlnejšie sídla. Spočiatku 

ako letné, neskôr aj trvalé sídla. Väčšina vidieckych šľachtických sídiel však patrila drobnej 

šľachte, zemanom. Ich kúrie boli prevažne prízemné, veľakrát postavené z dreva. V 17. storočí 

ešte mali kaštiele aj obrannú funkciu, keďže krajinu ohrozovali Turci a následne tu prebiehali 

stavovské povstania uhorskej šľachty. Z obdobia renesancie (16. – 1. polovica 17. storočia) 

pochádzajú kaštiele v Strážkach alebo Topoľčiankach. Intenzívnejšia prestavba starších 

objektov a výstavba nových kaštieľov prebiehala v 18. storočí v barokovom slohu po ukončení 

stavovských povstaní a vytlačení Turkov. Barokový charakter tak získal napríklad kaštieľ 

v Holíči a vo Svätom Antone. Od novoveku šľachta narúša dovtedajšiu sociálnu štruktúru 

slobodných kráľovských miest, získava mestské práva a stavia si v nich mestské paláce. V 18. 

storočí, hlavne v období vlády Márie Terézie, si šľachtické rody stavajú paláce v Bratislave, 

kde sa panovníčka často zdržiavala. 

V 1. polovici 19. storočia si vyššia a stredná šľachta stavala alebo prestavovala svoje 

kaštiele v klasicistickom slohu. Neskôr, pod vplyvom módneho romantizmu, si viacero 

šľachtických rodov dalo prestavať svoje vidiecke sídla. V neogotickom štýle bol prestavaný 

kaštieľ Emanuela Zichy-Ferrarisa v Bratislave-Rusovciach, Esterházyovcov v Galante, 

Hunyadyho kaštieľ v Ivanke pri Dunaji či Thonetovcov vo Veľkých Uherciach. Kaštieľ 

v eklektickom štýle si dal v roku 1899 vybudovať Ján Pálffy v Budmericiach, secesný kaštieľ 

Esterházyovcov z roku 1899 zasa vyrástol v Abraháme. Väčšina interiérov kaštieľov bola 
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zničená po roku 1945. Najkompletnejšie je zachovaný interiér kaštieľa v Betliari, ktorý patril 

Andrássyovcom, a Topoľčiankach, ktorý pred rokom 1918 patril Habsburgovcom a do 50. 

rokov bol letnou rezidenciou československých prezidentov. 

 

Dediny 

Dediny mali rozdielne právne postavenie. Z právneho postavenia obce vyplýval jej 

spoločenský status a funkcie, ktoré sa prejavili aj v jej urbanistickom a stavebnom vývoji. 

Najvýznamnejšie postavenie mali privilegované – kuriálne obce. Žila v nich hlavne šľachta, 

zemianstvo, v početných kúriách (Turčianske Jaseno, Záborie). Na toto postavenie obce 

v minulosti nás veľakrát upozorňuje prídavné meno „zemiansky“ v názve obce. Najpočetnejšie 

boli poddanské obce, ktorých vývoj závisel od ich zemepána. Vyšší stupeň samosprávy mali 

zmluvné, šoltýske obce, na čele s dedičným richtárom – šoltýsom. Dom šoltýsa zároveň slúžil 

na zasadnutia obecnej rady, bol teda najväčšou svetskou stavbou obce. Viaceré vznikli počas 

valaskej kolonizácie vo vyššie postavených, dovtedy neosídlených oblastiach, za čo dostávali 

od zemepána výhody (Zuberec). Vznik týchto obcí nám pripomínajú názvy ako lehota/lehôtka 

(t. j. čas, kedy im bolo odpustené platenie daní) či poruba (vyklčovaný priestor na výstavbu 

dediny). V 18. a 19. storočí, z dôvodu zvyšovania obyvateľstva, vznikalo lazové osídlenie. 

Z viacerých lazov neskôr vznikli samostatné dediny (Košariská), ale aj mestá (Brezová pod 

Bradlom, Stará Turá).  

Obyvateľstvo poddanských obcí bolo sociálne diferencované. Podľa rozsahu užívanej 

usadlosti sa rozdeľovali na najbohatšiu vrstvu sedliakov, želiarov (tzv. domkári) 

a najchudobnejších podželiarov (poddaní bez domu, bíreši; mnohí z nich bývali u bohatých 

sedliakov alebo u zemepánov). Od sociálneho postavenia záviselo aj hospodárske zázemie 

domu. Po zrušení poddanstva a uvoľnení sociálnych vzťahov dochádza k výraznejším zmenám, 

ktoré sa prejavili aj v stavebnom vývoji a životnom štýle. Napríklad v liptovských obciach, 

z ktorých chodili obyvatelia na sezónne stavebné práce do Budapešti, sa zachovali domy 

s osobitnou výzdobou uličných fasád domov. 

 

Mestá 

 Na území Slovenska mestá v dnešnom ponímaní vznikali v 11. a 12. storočí, a to 

na významných dopravných cestách, či ako banské centrá. Veľký rozvoj miest nastal po 

mongolskom vpáde v roku 1241 a nemeckej kolonizácii. V stredoveku ovplyvňovalo význam 

mesta jeho právne postavenie. Najvýznamnejšie postavenie mali slobodné kráľovské a banské 
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mestá, ktoré podliehali panovníkovi a mali samosprávne postavenie. V zemepanskej 

podriadenosti boli poddanské mestečká.  

Mestá sa stávali centrami obchodu a remeselnej výroby. Stredoveké mestá mali svoj 

ustálený urbanizmus. Základným modelom bolo centrálne námestie, na ktorom sa nachádzali 

farský kostol, radnica a domy najbohatších mešťanov. Mnohé z miest ležali na významných 

dopravných trasách a ich námestia vznikli rozšírením hlavnej ulice. Majú tak šošovkovitý tvar 

(Košice, Prešov). Centrálne námestia iných miest zasa majú plánovaný urbanizmus 

s obdĺžnikovým (Bardejov, Levoča) alebo štvorcovým námestím (Prievidza, Žilina). Radnice 

niektorých miest vznikli prestavbou a rozširovaním pôvodne meštianskych domov (Bratislava), 

iné mestá si postavili radnice v centre námestia (Banská Štiavnica, Bardejov, Levoča). Farský 

kostol sa tiež prevažne nachádzal na alebo v blízkosti hlavného námestia (Banská Bystrica, 

Spišská Sobota, Zvolen), v iných na okraji stredovekého mesta (Bratislava, Trnava). Mestá 

chránili hradby s baštami a vstupnými bránami. V Bratislave sa zachovali tzv. vežové domy 

z 13. storočia – opevnené domy s vežou, ktoré patrili najbohatším patricijom, ktoré si stavali 

ešte pred výstavbou mestských hradieb (jedným z nich je aj budova Starej radnice). Zachovali 

sa rozdielne typy a dispozičné riešenie domov, ktoré vyplývali z ich zamestnania (obchodníci, 

remeselníci, vinohradníci), t. j. požiadavky na skladové priestory či pivnice. 

Význam miest na území Slovenska vzrástol od 16. storočia, po okupácii centrálnej časti 

Uhorska Osmanskou ríšou. Mnohé z miest získali funkcie celoštátneho charakteru. To sa 

postupne menilo po vytlačení Turkov na prelome 17. a 18. storočia. Po zrušení nevoľníctva 

v roku 1785 a rozvoji priemyslu začína výraznejší nárast počtu obyvateľov miest. Od 19. 

storočia, hlavne od 2. polovice nastáva výrazný rozmach miest, hlavne tých, ktoré boli centrami 

štátnej správy (Bratislava, Košice, Nitra), sústredil sa v nich novovznikajúci priemysel (textilka 

v Ružomberku, smaltovňa v Lučenci) alebo sa nachádzali na hlavných dopravných trasách 

budovanej železničnej siete (Pezinok, Poprad, Spišská Nová Ves, Žilina). Naopak, mnohé 

dovtedy významné mestá, ktoré sa ocitli mimo hlavných železničných tratí, začínajú postupne 

od 2. polovice 19. storočia stagnovať (Banská Štiavnica, Kežmarok, Levoča, Modra). Hoci je 

pre tieto mestá toto obdobie oproti predchádzajúcemu stagnáciou jeho vývoja, vďaka nižšej 

investícii do infraštruktúry a modernizácii sa nám tu vo vysokej miere zachovali kultúrno-

historické pamiatky, ktoré by pravdepodobne inak zanikli alebo boli výraznejšie 

modernizované. 

Rozmach miest sa prejavoval búraním mestských hradieb a brán, ktoré už v tomto 

období stratili svoju opodstatnenosť, a pôvodné historické jadrá miest sa začali spájať so 

svojimi predmestiami. V priestranstve medzi hradbami a voľným nezastavaným pásom 
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vznikali parky a verejné priestranstvá obstavané významnejšími reprezentatívnymi verejnými 

či súkromnými budovami. Nové štvrte vznikali v priestore medzi historickými jadrami miest 

a novobudovanými železničnými stanicami, ktoré sa nachádzali na okraji miest. Tu vznikal 

nový mestský bulvár s architektonicky reprezentatívnymi budovami (Štefánikova ulica 

v Bratislave, Národná trieda – tzv. „Masaryčka“ v Žiline). Výstavba širokých mestských tried 

na hlavných mestských ťahoch bola inšpirovaná parížskymi, resp. v slovenskom kontexte 

budapeštianskymi a viedenskými bulvármi. Od 2. polovice 19. storočia sa začína výstavba 

mestských nájomných bytov, mnohé z nich už spĺňajú vtedajšie hygienické kritériá: ich 

súčasťou bol vodovod, kúpeľňa, splachovacie WC či výťah.  

Behom ďalšieho vývoja mnohé kedysi poddanské mestá získali štatút slobodného 

kráľovského mesta (Modra, Pezinok), iné ho, naopak, stratili (Prievidza). Viaceré mestá, 

slobodné kráľovské (Pukanec, Smolník) alebo v minulosti významné (Partizánska Ľupča, 

Ratková, Štítnik), nemajú v súčasnosti ani mestský štatút, prípadne ich pohltili okolité, 

dynamickejšie sa rozvíjajúce mestá (napr. Spišská Sobota, dnes súčasť Popradu; Devín, súčasť 

Bratislavy). Na druhej strane ďalším priemyselným rozvojom vznikli mestá na zelenej lúke 

(Nová Dubnica, pôvodne sídlisko Dubnice nad Váhom), mnohé pôvodne dediny sa stali 

mestami (napr. Svit), dokonca aj so štatútom okresného mesta (Partizánske ako centrum 

obuvníckeho priemyslu od 30. rokov – pôvodne Šimonovany, potom Baťovany; Žiar na 

Hronom po výstavbe hlinikárne v 50. rokoch – pôvodne Svätý Kríž nad Hronom). 

 

Stavebné pamiatky 

Už od začiatku novoveku prenikalo do miest šľachtické obyvateľstvo, ktoré si v mestách 

stavalo šľachtické paláce. Najviac zastúpené sú v Bratislave, hlavnom meste Uhorska v rokoch 

1536 – 1783. Pochádzajú hlavne z 18. storočia, z obdobia vlády Márie Terézie, ktorá sa v meste 

viackrát zdržiavala. Výstavba mestských palácov v centrách miest, ako aj v bývalých 

predmestiach, pokračovala aj v 19. storočí. Narastanie hustoty výstavby a dopravy viedla od 2. 

polovice 19. storočia bohatšie vrstvy k výstavbe mestských víl vo vtedy okrajových a menej 

hlučných častiach mesta (napríklad Palisády v Bratislave). 

 Vo väčších mestách budoval štát vojenské kasárne (dôstojnícky pavilón v Komárne, 

1860; Košice, Lučenec, Trenčín, 1888; secesná budova vojenského veliteľstva z r. 1911 – 1912 

na Gondovej ul. v Bratislave). Existencia kasární a účasť vojakov na živote mesta prispievala 

k jeho ekonomickému i kultúrnemu rozvoju. K ekonomickému rozvoju štátu prispievali aj 

finančné ústavy – banky. Mnohé si postavili výstavné bankové domy od popredných 

architektov (budova na Hlavnom nám. v Bratislave v secesnom štýle; Rakúsko-uhorská banka 
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v Nitre, 1900; Sporivá a úverová banka v Lučenci, 90. roky 19. stor.). Zo slovenských bánk 

bola najvýznamnejšia budova Tatra banky v Martine z rokov 1911 – 1912 od architekta Milana 

M. Harminca. Z medzivojnového obdobia pochádza budova Mestskej sporiteľne v Bratislave 

z rokov 1930 – 1931 od Juraja Tvarožka.  

Od 2. polovice 19. storočia sa začína výstavba viacerých verejných budov. Viaceré 

mestá si postavili nové budovy radníc (Dobšiná, 1870; Komárno, 1875; Nitra, 1880; Lučenec, 

1894; Ružomberok, 1900; Krupina, 1901). Z obecných a štátnych zdrojov sú financované 

budovy pošty (Bratislava, Košice; 1897), súdy (Banská Bystrica, 1897; Trenčín, 1913), župné 

domy (Šahy, 1857; Košice, 1889; Rimavská Sobota, 1912) alebo tržníc (Stará tržnica 

v Bratislave z r. 1910). V 1. polovici 20. storočia sa začína výstavba obchodných domov. 

Medzi prvými na Slovensku boli Dom služieb Baťa (z r. 1931, dnes Alizé) a Brouk a Babka (z 

r. 1935 – 1936, dnes OD Dunaj) v Bratislave. Od 60. rokov prebiehala výstavba obchodných 

domov Prior. 

       

Radnica v Krupine      Reduta v Spišskej Novej Vsi 

 

Kým dovtedy starostlivosť o chorých bola hlavne doménou cirkvi (rád milosrdných 

bratov, alžbetínky), v 19. storočí vznikali mestské špitály. V tej dobe modernú nemocnicu 

postavili v rokoch 1856 – 1864 v Bratislave na Miczkiewiczovej ulici podľa projektu Ignáca 

Feiglera ml. Na Slovensku vyrástli moderné nemocnice v Zlatých Moravciach (1876), 

Leviciach (1878 – 1885), Rimavskej Sobote (1884), Martine (1889), Nitre (1892) či Trenčíne 

(1908). V medzivojnovom období postavili v Bratislave Kochovo sanatórium. 

Z oblasti kultúry mestá financovali výstavbu divadiel a redút. V polovici 19. storočia 

sa divadelné budovy nachádzali len v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Levoči a Trnave. 

Na divadelné predstavenia slúžili priestory v hostincoch alebo hoteloch. V Bratislave prvú 

divadelnú budovu postavili v roku 1773. O vyše sto rokov neskôr (1886) ju nahradila nová 

budova divadla podľa projektu firmy Fellner a Helmer, ktorá sa sústreďovala na projektovanie 
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divadelných budov. Nové budovy divadiel postavili napríklad v Nitre (1882), Košiciach (1899) 

či Kremnici (1900). V roku 1899 postavili v Bratislave na pravom brehu Dunaja pri parku 

budovu letnej scény – Arénu. V Martine si slovenskí národovci postavili Národný dom (1886 

– 1890), ktorý slúžil na divadelné predstavenia a nachádzala sa tu aj knižnica a priestor na 

múzejné zbierky. Najstaršia reduta – budova určená na hudobné podujatia – sa nám zachovala 

v Kežmarku (1818, postavená v klasicistickom slohu). Redutu v Lučenci, postavenú na 

začiatku 19. storočia, upravili v roku 1860 v neogotickom slohu. Výraznejšie ich začali stavať 

od konca 19. storočia, napríklad v Spišskej Novej Vsi (1899 – 1900) či Bratislave (1913 – 

1919).  

S rozvojom školstva súvisela aj rozsiahla výstavba školských budov – základných i 

stredných. Popri cirkevných školách narastal aj počet štátnych škôl, vrátane odborných. 

V Bratislave strojnícka priemyslovka na Fajnorovom nábreží (1903), budova lýcea na 

Palisádach (1896), gymnázia na Dunajskej (1910) a Gröslingovej (1906) ulici, gymnáziá 

v Bardejove (1896), Banskej Štiavnici (1913), Lučenci (1882), Žiline (1885), 

poľnohospodárska škola v Komárne (1900). Vláda výrazne finančne podporovala rozvoj 

učiteľských ústavov (Lučenec, 1869; Modra, 1888; Levice, 1917). V Košiciach otvorili v roku 

1894 novú budovu Právnickej akadémie v eklektickom štýle. V Banskej Štiavnici postavili 

medzi rokmi 1892 – 1912 nové neorenesančné budovy Baníckej a lesníckej akadémie. 

Zakladanie múzeí od konca 60. rokov 19. storočia viedlo k výstavbe funkčných budov 

určených na múzejné účely. Najstaršiu budovu múzea na Slovensku postavil Karpatský spolok 

v Poprade v roku 1887 (dnes sídlo Podtatranského múzea). V roku 1901 bola pre verejnosť 

sprístupnená budova Hornouhorského múzea v Košiciach (dnes Východoslovenské múzeum). 

Pre rozvoj slovenského múzejníctva má mimoriadny význam otvorenie múzea Muzeálnej 

slovenskej spoločnosti v Martine v roku 1908 od M. M. Harminca (dnes Múzeum A. Kmeťa). 

Harminc je autorom aj ďalších budov múzeí postavených v medzivojnovom období – 

Zemedelského múzea v Bratislave (dnes sídlo SNM) a Slovenského národného múzea 

v Martine (dnes SNM-Etnografické múzeum). V roku 1969 sprístupnili architektonicky 

mimoriadne hodnotnú budovu Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici 

navrhnutú Dušanom Kuzmom. 
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Múzeum A. Kmeťa v Martine   Múzeum SNP v Banskej Bystrici 

 

Rozširovanie strednej a vyššej vrstvy a rozširovanie zdravotných služieb prispelo tiež 

k rozvoju mestských a kúpeľných hotelov a kúpeľných domov. V mestách stavali parné 

kúpele (kúpele Grössling v Bratislave, kúpele v Komárne z r. 1896). V roku 1901 otvorili Hotel 

Elisabeth (predtým Tatra) v Trenčíne (z priestoru hotela je možné vidieť rímsky nápis z r. 179), 

z roku 1929 pochádza dnešný vzhľad hotela Carlton v Bratislave od M. M. Harminca. Rozvoj 

kúpeľov na Slovensku začal výrazne narastať od roku 1880 a pokračoval až do 1. svetovej 

vojny. Piešťanské kúpele sa rozvíjali po roku 1890 vďaka rodine Winterovcov a postupne tu 

vyrástlo viacero moderných hotelov, ako napríklad dnešný Slovan (1908), Thermia Palace 

(1912). Rozvíjajú sa tiež kúpele v Trenčianskych Tepliciach, Bardejovské kúpele, Lúčky, Číž 

alebo Sklené Teplice. Rozvoj klimatických kúpeľov vo Vysokých Tatrách spôsobil stavebnú 

činnosť v Starom a Novom Smokovci, Vyšných Hágoch či Tatranskej Lomnici. Zásluhu na 

rozvoji turizmu v Tatrách mal Uhorský karpatský spolok, ktorý vznikol v roku 1873. Budoval 

aj turistické chodníky a horské chaty. Rozvoj športu od konca 19. storočia prispel k budovaniu 

športovísk. 

 

Technické pamiatky 

 Nezanedbateľnú časť pamiatkového fondu Slovenska tvoria technické pamiatky. 

Technické pamiatky sú úžitkové diela, ktorých je dominantná technická hodnota a účelová 

funkcia stavby. Označujú sa aj ako pamiatky výroby, techniky a vedy. K pamiatkam výroby 

patria továrne so strojovým vybavením, pamiatky techniky tvoria hlavne dopravné stavby 

(pozemné a vodné). Medzi pamiatky vedy patria špecializované budovy slúžiace na vedecké 

účely. 

Technické pamiatky nachádzame v mestách i na vidieku. Mnohé súvisia s rozmachom 

priemyselnej výroby, hlavne s baníctvom, ktoré má na Slovensku tisícročnú tradíciu, či so 
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spriemyselňovaním Slovenska od počiatkov industrializácie od 30. rokov 19. storočia, spojené 

s používaním parných strojov a od 90. rokov s novým zdrojom energie – elektrinou. Mnohé 

z industriálnych stavieb, ktoré vznikli na prelome 19. a 20. storočia, postupne miznú pod tlakom 

developerských projektov. Nemôžeme zabúdať ani na technické pamiatky spojené s roľníckym 

spôsobom života, označované ako ľudové technické pamiatky. Patria k nim napríklad mlyny a 

kováčske dielne. 

 Prvý súpis technických pamiatok Slovenska bol vyhotovený v 70. rokoch 20. storočia 

a v súčasnosti sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. Viaceré z nich slúžia na kultúrne 

účely, najmä ako múzejné expozície, alebo sa podarilo nájsť im inú funkciu.  

Z technických pamiatok súvisiacich s ľudovou výrobou a remeslom sú najpočetnejšie 

zachované mlyny. Najstaršie zachované pochádzajú z 18. storočia (napr. Schaubmarov mlyn 

v Pezinku-Cajle). Najmenej zriedkavé sú veterné mlyny (zachovaný napríklad v Holíči alebo 

v Kuželove v Malých Karpatoch). Kedysi boli najpočetnejšie vodné mlyny (najlepšie sa 

zachovali na Malom Dunaji v Jelke Tomášikove, Jahodnej a Kolárove). Od 19. storočia po 

priemyselnej revolúcii začali vznikať aj parné, neskôr elektrické mlyny (Lučenec, 1867; mlyn 

bratov Pilárikovcov v Skalici, mlyn v Trnave či zbúraný mlyn v Nitre). 

 

    

Drevený vodný plyn v Jelke   Elektrický plyn v Skalici 

 

K ľudovým výrobným zariadeniam patria remeselné dielne. K najrozšírenejším patria 

kováčske vyhne (napr. v Moldave nad Bodvou a Poľanovciach). Keďže pracovali s ohňom, 

z bezpečnostných dôvodov sa nachádzali na okraji obydlí pri vodnom zdroji. Mnohé zo 

zachovaných vyhní sa v súčasnosti nachádzajú v skanzenoch alebo pamiatkových rezerváciách. 

Doteraz je na Slovensku živá hrnčiarska tradícia, o čom svedčia mnohé zachované hrnčiarske 

dielne (Modra, Pozdišovce, Pukanec, Stupava). Ďalšie technické pamiatky súvisia s výrobou 

a spracovaním textílií (Trnkova dielňa na modrotlač v Púchove, modrotlačiarska dielňa 
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v Hranovnici). Mnohé z pôvodne rodinných dielní sa neskôr transformovali na priemyselné 

podniky (majolika v Modre, sklárske podniky, textilné továrne v Ružomberku, Cvernovka 

v Bratislave). V 19. storočí, v súvislosti s napoleonskými vojnami, sa na našom území začala 

pestovať cukrová repa, ktorá viedla k vzniku nového odvetvia – cukrovarníctva. 

Najvýznamnejšie cukrovary sa nachádzali v Šuranoch, Trnave a Sládkovičove. 

Dovtedy nebývalý rozvoj priemyselných podnikov nastáva po roku 1849 a po rakúsko-

uhorskom vyrovnaní. Vzniká množstvo chemických fabrík, ako napríklad Matador, Apollo a 

Dynamit-Nobel (dnes Istrochem, v období socializmu Chemické závody Juraja Dimitrova) 

v Bratislave. V oblastiach s dostatkom dreva sa rozvíjal drevospracujúci priemysel – píly, 

papierne (napr. Slavošovce), ale aj továrne na výrobu nábytku (napr. Thonetova továreň na 

ohýbaný nábytok vo Veľkých Uherciach). Popri továrňach začali od konca 19. storočia vznikať 

aj obydlia pre ich zamestnancov, robotnícke kolónie (Bratislava, Ružomberok). 

K známym filantropom patril Juraj Schulpe, ktorý v Bratislave financoval výstavbu sídliska pre 

robotníkov (Schulpeho kolónia). Sociálny program pre svojich zamestnancov na území 

Československa najprepracovanejšie vypracoval a realizoval Tomáš Baťa, ktorý okrem 

priemyselných závodov a infraštruktúry (obchody, spoločenské priestory, škola, kostol) 

financoval výstavbu robotníckych domov (Partizánske, Svit). 

 Veľké množstvo technických pamiatok súvisí s baníctvom. Jednak je to ťažba drahých 

kovov a rúd (zlato, striebro, opál), priemyselných kovov (železo, meď, hnedé uhlie) a soli 

(Solivar pri Prešove). Tvoria ich zachované banské štôlne (niektoré sú prístupné ako múzejné 

expozície) a banícke technické diela. Patria k nim vodné diela – tajchy v Banskej Štiavnici 

alebo napríklad vodná nádrž Úhorná, postavená v 2. polovici 18. storočia na zásobovanie 

smolníckych baní, banícke klopačky či ťažné veže (napr. v Kremnici). S ťažbou rúd súvisí ich 

spracovanie v hutách a neskôr v priemyselných závodoch. Spracovávanie rúd nám dokladajú 

napríklad hámre v Medzeve, vysoká pec v Červeňanoch a Osrblí-Troch Vodách alebo zvyšky 

Františkovej huty v Podbieli.  

 Osobitnú skupinu tvoria technické pamiatky, ktoré súvisia s modernizáciou miest 

a obcí. Patria k nim napríklad zachované plynárne slúžiace na osvetlenie miest (plynáreň na 

Mlynských nivách v Bratislave i v Komárne z r. 1901), elektrárne („Elektrárňa“ v Piešťanoch) 

či vodárne (vodáreň na ostrove Sihoť a na Mudroňovej ulici v Bratislave; v Komárne z r. 1902 

alebo v Trnave od Emila Belluša zo 40. rokov 20. storočia).  

Skupinu technických pamiatok, označovaných ako pamiatky techniky, tvoria objekty, 

ktoré súvisia s budovaním infraštruktúry. Patria k nim mosty, ktoré dokladajú technickú 

vyspelosť. Môžeme ich rozdeliť podľa použitého materiálu, historického obdobia, kedy boli 
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postavené či technologického postupu. Z drevených mostov môžeme spomenúť most 

v Kolárove – najdlhší drevený most v Európe, z kamenných napríklad „turecký“ most v Poltári-

Zelenom (postavený v 17. storočí), kamenno-tehlový secesný most v Kráľovej pri Senci či 

železný most (napríklad pôvodné mosty cez Dunaj v Bratislave, Komárne a Štúrove). Od 20. 

storočia sa pri výstavbe mostov využíva hlavne železobetón. Touto technológiou je postavený 

napríklad známy kúpeľný kolonádový most v Piešťanoch od E. Belluša (z r. 1930 – 1931) alebo 

Most SNP v Bratislave (1967 – 1972), nositeľ titulu „Stavba 20. storočia“ na Slovensku (žiaľ, 

dôsledkom výstavby mosta bolo zbúranie časti historického jadra mesta).  

   

Turecký most v Poltári    Most SNP v Bratislave 

 

S rozvojom dopravy súvisí výstavba železníc. V roku 1837 sa začala výstavba konskej 

železnice, spájajúca Bratislavu s Trnavou a Sereďou, dokončená v roku 1846 (v r. 1873 

prestavaná na parný pohon). Históriu trate nám dodnes pripomína zachovaná budova stanice 

v Bratislave (je aj v erbe MČ Bratislava-Nové Mesto). Od roku 1848 sa začína éra parných 

železníc. Prvá trať spájala Viedeň a Pešť cez Bratislavu. Ďalšia výstavba železničných tratí 

nastáva po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 (napr. považská a košicko-bohumínska 

trať otvorená v r. 1872, trať z Lučenca do Vrútok z r. 1873, ponitrianska trať z Nitry do 

Prievidze z r. 1896). Výstavbu železničných tratí sprevádzalo budovanie mostov, tunelov, 

staničných budov a skladov. Popri železniciach stavali telegrafné stĺpy, vďaka ktorým sa 

urýchľoval presun informácií. Železničné stanice stavané počas Rakúsko-Uhorska boli 

unifikované, ich rozmery záviseli od veľkosti obce. Technologickým unikátom je tzv. telgártska 

slučka na trati Červená Skala – Margecany vybudovaná začiatkom 30. rokov 20. storočia. 

S hospodárskou ťažbou dreva súvisí výstavba lesných železníc. K zachovaným patrí lesná 

úvraťová železnica vo Vychylovke (dnes súčasť Múzea kysuckej dediny a Oravskej Lesnej) 

alebo Čiernohorská lesná železnica v Čiernom Balogu.  
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S rozmachom Vysokých Tatier ako klimatických kúpeľov a strediska turistiky súvisel 

aj rozvoj tamojšej dopravy. Z dôvodu zložitého terénu a vysokého prevýšenia sa pri výstavbe 

využili mnohé vtedajšie technologické novinky. V roku 1896 bola sprístupnená zubačka na 

Štrbské Pleso, využívaná do polovice 30. rokov, ešte na parný pohon. Obnovená bola v roku 

1970 pri príležitosti usporiadania Majstrovstiev sveta v severských disciplínach. V 2. polovici 

30. rokov 20. storočia vybudovali vo Vysokých Tatrách podľa projektu Dušana Jurkoviča 

z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít visutú dráhu – lanovku s takmer 900-metrovým 

prevýšením.  

K pamiatkam vedy patria objekty spojené s rozvojom vedeckého bádania. Ich výstavba 

súvisí s druhou fázou priemyselnej revolúcie (tzv. vedecko-technická) na konci 19. storočia. 

Zaraďujú sa k nim hlavne hvezdárne, meracie stanice a laboratóriá. Patrí sem napríklad 

observatórium v Hurbanove (počiatky zo 60. rokov 19. storočia, dnešný vzhľad z 30. rokov 

20. storočia) či astronomické observatórium na Skalnatom plese (vybudované v 1. polovici 40. 

rokov 20. storočia).  

 

Pomníky 

Od 2. polovice 19. storočia začína aj v našom priestore rozmach svetských – 

sekulárnych pamätníkov, čo bolo predtým zriedkavé. V predchádzajúcom období stáli na 

verejných priestranstvách len pomníky spojené s cirkvou a štátom, respektíve panovníckou 

dynastiou. Pravdepodobne najstarším pomníkom panovníka na území Slovenska je 

Maximiliánova (Rolandova) fontána z roku 1572. Ako uvádza historik Ľubomír Lipták, 19. 

storočie je obdobím „opomníkovávania“, resp. „značkovaním“ verejných priestorov. Je to 

spojené s rozvíjaním nacionalizmu. Ulice a námestia dostávajú pomenovanie podľa  udalostí 

a osobností z dejín ako vyjadrenie politickej moci. V Uhorsku prevažujú pamätníky spojené 

s kuruckou tradíciou uhorských dejín, t. j. bojom za nezávislosť a slobodu Uhorska a 

protihabsburským odbojom. Najčastejšie nesú pomenovanie po F. Rákóczim či L. Kossuthovi 

(napr. v Lučenci) alebo martýrom revolúcie 1848/1849 a postupne na nich odhaľujú aj sochy. 

Z panovníkov prevažujú tzv. „národní“ králi, ako sv. Štefan a Matej Korvín. Z dynastie 

Habsburgovcov je to Mária Terézia a manželka Františka Jozefa I., cisárovná Alžbeta – Sisi 

(napr. v Piešťanoch a Bardejovských kúpeľoch).  
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Maximiliánova fontána v Bratislave  Pamätník Gy. Klapku v Komárne 

 

Pomník Márie Terézie v Bratislave od Jána Fadrusza, odhalený v roku 1897, 

približuje uhorský, respektíve maďarský výklad dejín. Zobrazuje scénu prísahy vernosti 

uhorských magnátov panovníčke: „Vitam et sanguinem! – Život a krv za kráľovnú!“, ale ak 

nesiahne na ich práva. Pomník zobrazuje panovníčku ako mladú ženu. Sedí síce na koni, nad 

ostatnými postavami, ale opraty držali pevne v rukách dvaja uhorskí magnáti, ktorí jej 

ukazovali uhorskú zem, ktorej prisahala vernosť. V podobnom duchu bola vytvorená aj socha 

Sándora Petőfiho, na jednej strane najväčšieho maďarského básnika, na druhej strane zasa 

revolucionára z roku 1848/1849, ktorá stála na Kossuthovom, dnes Hviezdoslavovom námestí 

v Bratislave. Obe súsošia boli po vzniku ČSR odstránené (socha Márie Terézie bola zničená 

a Petőfiho premiestnená do Sadu Janka Kráľa – dnes sa nachádza v Medickej záhrade). Pred 

rokom 1918, na rozdiel od Predlitavska, uhorská vláda neumožnila odhaľovanie pamätníkov 

predstaviteľom nemaďarských hnutí. Ich pamätníky boli vytlačené na cintorín. Slováci 

organizovali národné zbierky na náhrobné kamene Jána Hollého (1854) a Jozefa Miloslava 

Hurbana (1892). Pri príležitosti tisíceho výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny 

v roku 1896 podporovala uhorská vláda výstavbu tzv. milenárnych pomníkov. Stáli hlavne 

v nemaďarských regiónoch. Na Slovensku ich postavili na miestach spojených 

s veľkomoravskou históriou – na hrade Devín a v Nitre na Zobore.  

 



30 
 

   

Pamätník Márie Terézie a Sándora Petőfiho v Bratislave 

 

 Po 1. svetovej vojne a vzniku Československa sa začala formovať nová tradícia 

odhaľovania pamätníkov slovenských osobností na verejných priestranstvách. Ich výstavba 

sa začala koncom 20. a v 30. rokoch 20. storočia a predchádzalo jej premenovávanie verejných 

priestranstiev a odstraňovanie pomníkov spätých s maďarskou históriou. V roku 1928, pri 10. 

výročí vzniku ČSR, bola odhalená Mohyla M. R. Štefánika na Bradle od D. Jurkoviča, pri 20. 

výročí odhalili jeho pamätník od Bohumila Kafku v Bratislave (dnes pred budovou SND na 

nábreží Dunaja). Z ďalších národných osobností môžeme spomenúť napríklad sochu Antona 

Bernoláka v Trnave (Ján Koniarek, 1937), odhalenú pri 150. výročí kodifikácie bernolákovskej 

slovenčiny, Pavla Országha-Hviezdoslava v Bratislave (1937; z iniciatívy americkej 

Slovenskej ligy, vytvoril sochár Vojtech Ihriský a Jozef Pospíšil v spolupráci s architektom 

Júliusom Lehockým) či Ľudovíta Štúra v Modre (Frico Motoška, 1938). 

    

Pomník Antona Bernoláka v Trnave (vľavo) a Ľudovíta Štúra v Modre 

 

Osobitnú skupinu pamätníkov predstavujú pomníky padlých vojakov z 1. sv. vojny. 

Pre mnohých z nich je to symbolický hrob, keďže zahynuli ďaleko od domova. Nachádzajú sa 

takmer v každej obci na verejnom priestranstve alebo cintoríne. Mnohé majú zaujímavé 
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umelecké stvárnenie. Mnohokrát zobrazujú vojaka, niektoré vychádzajú z náboženských 

motívov. Po 1. svetovej vojne zároveň začali v Európe vznikať aj symbolické hroby 

neznámeho vojaka. S vojenským obsadzovaním Slovenska v rokoch 1918 – 1919, 

obsadzovaním (česko)slovensko-maďarskej hranice československými legionármi 

a následným bojom s maďarskou Červenou armádou Bélu Kuna súvisí prvá vlna výstavby 

vojenských pamätníkov (napr. zachovaný pamätník v Lučenci v mestskom parku; v období 

socializmu zasa postavili v Prešove pomník venovaný Slovenskej republike rád). 

 

           

   

Pomník obetiam 1. svetovej vojny v Bratislave-Záhorskej Bystrici a Popudinských 

Močidľanoch 

 

 Roky 1938 – 1945 priniesli nové presúvanie pomníkov. Na južnom Slovensku 

odstúpenom Maďarsku boli odstraňované pomníky slovenských osobností. Napríklad v Nitre 

odstránili v roku 1939 pomník T. G. Masaryka a nahradili ho sochou M. R. Štefánika 

dovezeného z Levíc (s tým súvisela aj zmena názvu námestia). V Ružomberku bolo v roku 

1939 vybudované Mauzóleum A. Hlinku.  

Po 2. svetovej vojne sa začína výstavba pomníkov venovaných vojakom sovietskej, 

československej a rumunskej armády, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Československa 

(napríklad pamätník československého armádneho zboru na Dukle z r. 1949 alebo Slavín 

v Bratislave z r. 1960). Od 90. rokov sa venuje pozornosť údržbe hrobov nemeckých vojakov 

(napr. vo Važci). Po roku 1948 dochádza k likvidácii pamätníkov a sôch spojených s 

„buržoáznymi osobnosťami“ (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik) a nahrádzajú ich osobnosti 

svetového proletariátu (V. I. Lenin, J. V. Stalin), domáce osobnosti komunistického režimu (K. 
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Gottwald) a osobnosti robotníckeho a protifašistického hnutia. Po roku 1989 boli tieto pomníky 

odstránené a deponované do múzeí a galérií. V roku 1993 otvorili na predmestí Budapešti park 

sôch z obdobia socializmu, u nás takáto galéria v prírode chýba. Pomníky spojené so 

Slovenským národným povstaním sú zobrazené v duchu komunistickej interpretácie povstania. 

Od 60. rokov 20. storočia však vznikajú aj umelecké diela nadčasového charakteru (napríklad 

diela Jozefa Jankoviča). 

 

      

Slavín v Bratislave     Pamätník na Dukle 

 

2.2 Sakrálne pamiatky 

Náboženské vyznanie zohráva u obyvateľov významnú úlohu u obyvateľov. 

S príchodom kresťanstva sa na našom území začala výstavba kostolov. K cirkevným objektom 

patria kostoly (mestské a dedinské, biskupské a kapitulské chrámy), kláštorné komplexy, 

kaplnky a rotundy, ďalej krížové cesty a kalvárie, pútnické miesta, ako aj drobná cirkevná 

architektúra a cintoríny. Ich vzhľad sa menil podľa technologických znalostí a umeleckého 

štýlu. Zmeny prinieslo reformačné hnutie šíriace sa od 16. storočia.  

 

Kostoly  

Podľa najnovších výskumov je najstarším dodnes stojacim cirkevným objektom na 

Slovensku Kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch, postavený pravdepodobne v 2. polovici 

9. storočia. Podobnú románsku architektúru majú aj Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 

Tribečom (asi z 1. polovice 11. stor.) a Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach pri Nitre 

(11. stor.). Pôvodne románsky základ majú viaceré biskupské a kapitulské chrámy, ako Kostol 

sv. Emeráma v Nitre alebo kostol v Hronskom Beňadiku (z 11. stor.). K najväčším gotickým 

kostolom na Slovensku patria farské kostoly Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Dóm sv. Martina 



33 
 

v Bratislave, Kostol sv. Jakuba v Levoči a Kostol sv. Egídia v Bardejove. Množstvo umelecky 

cenných gotických kostolov sa nachádza v obciach tzv. Gotickej cesty na Spiši a v Gemeri. 

Základným materiálom na výstavbu gotických kostolov bol kameň, dodnes sa nám však 

zachovali aj drevené gotické kostoly, ako napríklad v Tvrdošíne či Hervartove. Významným 

investorom výstavby cirkevných stavieb boli cirkevné rády. K najstarším rádom, ktoré sa 

usídlili na území Slovenska, patrili benediktíni (Hronský Beňadik, Nitra; najvýznamnejšie 

centrum bolo v Pannonhalme v dnešnom Maďarsku), premonštráti (Kláštor pod Znievom, 

Jasov), kamalduli (Červený Kláštor, Skala útočišťa), cisterciáni, františkáni a klarisky. 

Obdobie renesancie bolo poznačené šírením reformácie a tureckým nebezpečenstvom. 

V tomto období na Spiši stavali pri kostoloch samostatne stojace zvonice s renesančnou 

výzdobou, ktoré dodnes dotvárajú urbanizmus tunajších obcí. V novoveku vznikli nové rády, 

napríklad jezuiti a piaristi, ktorí sa zameriavali na oblasť školstva, ale aj rekatolizáciu 

obyvateľstva, ďalej alžbetínky a milosrdní bratia, zameraní na starostlivosť o chorých, alebo 

saleziáni (založení Don Boscom v 19. storočí). Architektúra kostolov bola podmienená 

náboženskou príslušnosťou, t. j. otázkam vierouky, ako aj postavením danej cirkvi v štáte. Na 

našom území pôsobili a pôsobia tiež príslušníci iných náboženských skupín, čomu zodpovedá 

aj vzhľad ich náboženských objektov. Najstaršie protestantské kostoly pochádzajú zo začiatku 

17. storočia (napríklad dnešný jezuitský a uršulínsky kostol v Bratislave z 30. a 40. rokov 17. 

stor.). Na základe artikúl šopronského snemu z roku 1681 si mohli protestanti postaviť len 

drevené kostoly, až od 70. rokov 18. storočia (napr. Veľký ev. kostol v Bratislave) si mohli 

opätovne stavať murované kostoly, veže až od 30. rokov 19. storočia. Len drevené kostoly si 

spočiatku mohli stavať aj gréckokatolíci (Kostol sv. Mikuláša v Bodružali z r. 1658, Kostol sv. 

Michala archanjela v Ladomírovej z r. 1742). Ak sa v obci nachádzajú neďaleko od seba dva 

kostoly, väčšinou to poukazuje na rozdielnu náboženskú príslušnosť obyvateľstva. 

Výstavba nových, ako aj prestavba starších kostolov výrazne prebiehala v období 

baroka, klasicizmu a v 19. storočí, ktoré boli poznačené romantizmom. V 2. polovici 19. 

storočia bolo na území Slovenska postavených približne 30 nových katolíckych a 50 

evanjelických kostolov v duchu vtedy módneho romantizmu. Obľúbený bol románsky 

a gotický sloh. V románskom štýle je napríklad postavený kalvínsky kostol na Nám. SNP 

v Bratislave, v gotickom farský kostol v Spišskej Novej Vsi. Ako sme už uviedli, od 2. polovice 

19. storočia prebiehali rekonštrukcie mnohých významných stredovekých kostolov. Okrem  

nutných konzervačných zásahov boli prevažne výrazne upravené a prestavané. Kostolom boli 

dostavané (Bardejov, Levoča) a prestavané (Prešov) kostolné veže. Už existujúcim 

protestantským kostolom zároveň pristavovali chýbajúce veže. Neogotickú prestavbu 
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kalvínskeho kostola v Lučenci vykonal Miklós Izsó. Zaujímavou ukážkou využitia maurského 

štýlu je Nový evanjelický kostol v Kežmarku. Autorom viacerých kostolov bol takisto už 

spomínaný slovenský architekt Milan Michal Harminc (1869 – 1964), napríklad v Báhoni, 

Černovej, Pribyline, Sobotišti a Veličnej. Zaujímavými ukážkami cirkevných stavieb z obdobia 

secesie sú Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Bratislave (tzv. Modrý kostolík; 1907 – 1913) alebo 

kostol v Mule (1910). Výstavba kostolov pokračovala aj po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku 

ČSR. Zlom nastal v rokoch 1948 – 1989 (v r. 1950 – 1968 bola prechodne zrušená 

gréckokatolícka cirkev). Po roku 1989 nastáva nová vlna výstavby kostolov a cirkevných 

stavieb.  

 

   

Kostol a kláštor v Hronskom Beňadiku   Secesný kostol v Muli 

 

Významnými cirkevnými strediskami sú pútnické miesta. Najstarším pútnickým 

miestom na Slovensku je Skalka pri Trenčíne spojená s pôsobením sv. Svorada-Andreja 

a Benedikta (Beňadik) v 11. storočí. Významné pútnické miesta sú spojené so zjavením Panny 

Márie, ako Šaštín, Marianka, Levoča alebo Litmanová. Na týchto miestach vyrástli cirkevné 

stavby a konajú sa tu pravidelné púte.  
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Marianka       Litmanová 

 

Synagógy 

Zrovnoprávňovanie židovského obyvateľstva od konca 18. storočia sa tiež prejavilo vo 

väčšej výstavbe náboženských objektov – synagóg. Židovské obyvateľstvo sídlilo na území 

Slovenska oddávna. Doklady o jeho usídlení sa v tomto priestore pochádzajú už z doby rímskej 

a potom od stredoveku. V roku 1868 sa židovské obyvateľstvo rozčlenilo na ortodoxné 

a neologické. Ortodoxné synagógy sa dodnes nachádzajú napríklad v Huncovciach (1821), 

Prešove (1898) či Bratislave (1926). V obciach s početným židovským obyvateľstvom sa tak 

nachádzali dve synagógy. Neologickí veriaci si stavali nové synagógy, inšpirované 

predovšetkým maurským štýlom, ako napríklad synagóga v Bratislave (1893, zbúraná 1969), 

Nitre (1910 – 1911), nedávno zrenovovaná synagóga v Lučenci (1924 – 1925) alebo v Žiline 

(1929 – 1931).  

Počas 2. svetovej vojny bola väčšina synagóg zatvorená a po vojne bol len v niektorých 

obnovený náboženský život. Mnohé z nich sa stali skladmi a sýpkami, bolo znehodnotené ich 

vnútorné vybavenie a viaceré neskôr zbúrané. Po roku 1989 sú postupne renovované 

a využívajú sa prevažne na kultúrne účely (napr. v Liptovskom Mikuláši a Trenčíne). 

V bratislavskej synagóge na Heydukovej ulici, ktorá dodnes slúži na náboženské účely, bolo 

v roku 2012 sprístupnené aj Židovské komunitné múzeum. 
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Neologická synagóga v Lučenci (vľavo) a v Žiline 

 

Drobná cirkevná architektúra 

Súčasťou vyznávania náboženského kultu je drobná cirkevná architektúra. Súvisí 

s mimoriadnou úctou miestneho obyvateľstva, ktoré tu koná procesie alebo sa sem chodí 

modliť. Dôvod vzniku drobnej cirkevnej architektúry je rozličný: sľub, prestíž, niekde jej 

výstavbu podnietil vznik legendy. Je umiestnená vo voľnom priestranstve a jej šírenie sa 

rozmohlo od obdobia rekatolizácie, hlavne v 18. a 19. storočí. Vytváranie drobnej cirkevnej 

architektúry je spojené hlavne s katolíckym prostredím. Najjednoduchšou formou sú predmety 

na stromoch, pravdepodobne najstaršia forma sakrálnych objektov. Tvoria ich napríklad 

drevené skrinky so svätými obrázkami umiestnené na kmeni živých stromov. Okoloidúci ich 

často ozdobovali poľnými kvetmi. Rozvinutejšou formu sú Božie muky, skrinky umiestnené na 

drevených koloch so svätými obrázkami. V obciach i extravilánoch obcí sú umiestňované sochy 

svätých. Najčastejšie zobrazujú Pannu Máriu, Svätú Trojicu a rozličných svätých. V našom 

priestore sú to sv. Ján Nepomucký, patrón vodných remesiel (rybári, vodní mlynári, lodníci), 

spovedného tajomstva a mostov zobrazovaný so svätožiarou, na ktorej je päť hviezd, ďalej sv. 

Florián, patrón hasičov, oblečený v rímskom odeve a hasiaci dom, sv. Vendelín, patrón 

pastierov a gazdovstiev (šíril sa hlavne od 18. stor. z nemeckého a českého prostredia) 

zobrazovaný v pastierskom oblečení, sv. Urban, patrón vinohradníkov a vinohradov, väčšinou 

zobrazený v biskupskom rúchu. Je umiestnený hlavne vo vinohradoch, aby zabezpečil dobrú 

úrodu. Na križovatkách, hraniciach sídiel a vyvýšeninách stoja prícestné kríže vyhotovené 

najčastejšie z dreva alebo kameňa. Nachádzajú sa aj na cintorínoch, pri kostoloch zasa stoja 

misijné kríže. 

 Stavebne náročnejšou formou sú kaplnky, ktoré sú typologicky veľmi rozdielne. 

Kaplnka je stavebne menší objekt s dverami slúžiaci na bohoslužobné účely, do ktorej musí 

vojsť celebrujúci kňaz a dvaja miništranti. Interiérové zariadenie tvorí oltár a prípadne aj 
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niekoľko lavíc pre veriacich. S obdobím rekatolizácie súvisí výstavba krížových ciest – 

kalvárií. Tvorí ju súbor viacerých architektúr. Znázorňuje utrpenie Ježiša Krista a skladá sa 

z kaplnky a krížovej cesty so 14 zastaveniami. Na území Uhorska vznikali kalvárie od 17. 

storočia. Pravdepodobne najstaršia bola postavená v chotári Trnavy v roku 1647, ďalšie 

vybudovali v Banskej Bystrici (1665) a Bratislave (1694), Levoči, jedna z najkrajších je 

v Banskej Štiavnici (18. stor.).  

Pamiatky na zomrelých počas morových epidémií nám pripomínajú morové stĺpy. 

Najrozsiahlejšia morová epidémia zasiahla Európu v 14. storočí a odvtedy až do začiatku 18. 

storočia pravidelne ohrozovala obyvateľov Európy. Morové stĺpy pochádzajú zo 17. a začiatku 

18. storočia a nechýbajú takmer v žiadnom meste.  

S uctievaním si zomrelých súvisí výstavba náhrobných kameňov na cintorínoch. 

Neprivilegované obyvateľstvo pochovávané okolo kostola malo hrob označený jednoduchým 

dreveným krížom, ktorý časom zanikol. Šľachtické obyvateľstvo a cirkevní predstavitelia boli 

pochovávaní v interiéri kostolov. Pochovávanie v kostoloch a cintoríny vo vnútri miest zrušil 

Jozef II. Od 2. polovice 19. storočia sa vo väčšej miere začína rozvíjať sepulkrálna architektúra: 

výstavba krížov a hrobiek na cintorínoch z trvácnych materiálov (napr. hrobky – mauzóleá 

Andrássyovcov v Trebišove a Krásnohorskom Podhradí). Zároveň v rámci rozvoja národných 

hnutí sa začína venovať väčšia starostlivosť ochrane hrobov významných národných osobností, 

čo vyústilo do zakladania národných cintorínov – u nás Národný cintorín v Martine (za 

Národný cintorín bol vyhlásený v r. 1967; sú tu pochovaní napríklad K. Kuzmány, Š. M. 

Daxner, J. Kalinčiak, J. Francisci, S. H. Vajanský, M. Benka, J. C. Hronský, M. Hodža). Iná 

línia smerovala cez vojenskú tradíciu, ktorá sa rozvíjala hlavne od 1. a 2. svetovej vojny 

a smerovala k výstavbe vojenských cintorínov a pamätníkov zomrelých vo vojne na miestnych 

cintorínoch alebo verejných priestranstvách. 
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Socha sv. Floriána  Prícestný kríž   Kaplnka 

 

Otázky a úlohy 

1. Vo Vami vybranom regióne Slovenska (Kysuce, Liptov, Šariš, Záhorie...) vyhľadajte 

najstaršie cirkevné pamiatky, šľachtické sídla a technické pamiatky. Priblížte ich aktuálny 

technický stav. 

2. Vyhľadajte cirkevné objekty vo vašom okolí. Uveďte, ktorej cirkvi patria a obdobie ich 

vzniku. 

3. Vyhľadajte a predstavte občianske združenia vo vašom regióne, ktoré sa zameriavajú na 

ochranu pamiatok. Uveďte ich spoluprácu so štátnymi, samosprávnymi a lokálnymi 

inštitúciami a dobrovoľníkmi. 

4. Vyhľadajte národné kultúrne pamiatky vo vašej obci. Pomôžte si dostupnou odbornou 

literatúrou a súpisom národných kultúrnych pamiatok vedeným Pamiatkovým úradom SR. 

Zistite ich zameranie, dátum vzniku a dôvody, ktoré viedli k ich vyhláseniu. 

5. Na základe predchádzajúcej úlohy zostavte náučný chodník približujúci návštevníkom 

lokálne pamiatky. 

6. Vo vami vybranom regióne vyhľadajte pamätníky obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Spracujte 

ich umelecké stvárnenie a pripravte powerpointovú prezentáciu. 
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3. Pamiatkové rezervácie 

 Z hľadiska rozmiestnenia rozdeľujeme nehnuteľné pamiatky na solitéry, pamiatkové 

súbory a plošne chránené objekty. Medzi ne patria pamiatkové zóny a pamiatkové rezervácie. 

Pamiatková zóna je „územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny 

s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými 

náleziskami, ktoré možno topograficky vymedziť“ (§ 17 ods.1 zákona NR SR č. 49/2002 

o ochrane pamiatkového fondu). Pamiatková rezervácia je „územie s uceleným historickým 

sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo 

územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré 

možno topograficky vymedziť“ (§ 16 ods.1 zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového 

fondu). Súčasťou pamiatkovej rezervácie a zóny je ochranné pásmo definované ako „územie 

vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej  kultúrnej 

pamiatky“ (§ 18). Pamiatkovú rezerváciu vyhlasuje vláda SR, zónu Ministerstvo kultúry SR 

(obe na základe odobrenia pamiatkového úradu) a zónu Pamiatkový úrad SR. 

Pamiatkové rezervácie tvoria mestské pamiatkové rezervácie a pamiatkové rezervácie 

ľudovej architektúry. Mestské pamiatkové rezervácie sa nachádzajú v 18 mestách: Banská 

Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Košice, Kremnica, Levoča, Nitra, 

Podolínec, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota, Svätý Jur, Štiavnické Bane, Trenčín, 

Trnava a Žilina. Nachádza sa v nich viac ako 2 800 pamiatok. Pamiatkové rezervácie ľudovej 

architektúry sa nachádzajú v desiatich obciach: Brhlovce, Čičmany, Osturňa, Plavecký Peter, 

Podbiel, Sebechleby – Stará Hora, Špania Dolina, Veľké Leváre, Vlkolínec a Ždiar. Nachádza 

sa v nich viac ako 760 pamiatok. Dôvodom na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie je 

urbanistický koncept a kompaktnosť zachovaných pamiatkovo hodnotných objektov. 

 

3.1 Mestské pamiatkové rezervácie 

Prvých sedem mestských pamiatkových rezervácií (MPR) bolo vyhlásených v roku 

1950. Nachádzajú sa medzi nimi banské mestá Banská Štiavnica a Kremnica, významné 

spišské mestá Levoča, Kežmarok a Spišská Kapitula a šarišské mestá Bardejov a Prešov. V 50. 

rokoch ešte pribudli Spišská Sobota (1953), Bratislava (1954) a Banská Bystrica (1955). Po 

vyše štvrťstoročí na začiatku 80. rokoch vyhlásili za mestské pamiatkové rezervácie Nitru 

(1981) a Košice (1983). V roku 1987 sa novými MPR stali Trenčín, Trnava a Žilina. Posledné 

MPR vyhlásili v 90. rokoch: Svätý Jur (1990), Podolínec (1991) a Štiavnické Bane (1995). 

Územie dnešného hlavného mesta Slovenska Bratislava malo vhodnú polohu na 

osídlenie, keďže ležalo na dvoch od praveku využívaných ciest: dunajskej (západ – východ) 
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a jantárovej (sever – juh). Prvý veľký civilizačný rozkvet zažíva mesto v 1. storočí pred n. l., 

keď tu sídlili Kelti. Na hradnom kopci sa nachádzalo sídlo miestneho panovníka, ktorý si na 

jeho výstavbu povolal rímskych staviteľov (svedčia o tom najnovšie archeologické nálezy). Pod 

hradom sa nachádzalo keltské mesto – oppidum. Hranice oppida prekročilo mesto až v 18. 

storočí za vlády Márie Terézie.  

V 9. storočí bolo mesto významným veľkomoravským hradiskom. Na hrade sa 

nachádzal palác a najväčší veľkomoravský kostol na území Slovenska – trojloďová bazilika. 

Kontinuita osídlenia pokračovala aj po zániku Veľkej Moravy, kedy sa mesto stáva súčasťou 

Uhorska. V písomných prameňoch sa názov mesta prvýkrát spomína v roku 907 ako 

Brezalauspurch. Na hradnom vrchu stál pohraničný hrad a mesto sa stalo sídlom prepošstva. 

V roku 1291 získalo mestské práva (pravdepodobne ich však získalo už skôr). Zároveň bolo 

sídlom župy. Rozmach mesta nastal za vlády Žigmunda Luxemburského, ktorý vybudoval nový 

gotický kráľovský hrad. Mesto malo gotický vzhľad (gotické kostoly Dóm sv. Martina, kostol 

františkánov a klarisiek, radnica, jadrá viacerých meštianskych domov). Za vlády Mateja 

Korvína sa mesto stalo sídlom prvej univerzity na území Slovenska. 

V rokoch 1536 – 1783 bola Bratislava hlavným mestom Uhorska, konali sa tu 

korunovácie uhorských kráľov (1563 – 1830) a zasadal snem (do r. 1848). Dovtedy najväčší 

rozmach nastáva za vlády Márie Terézie (1740 – 1780), keď si tu uhorská šľachta stavia 

mestské paláce (napr. Esterházyho, Kutcherfeldov, Jesenákov, Pálffyho, Mirbachov, 

Aspremontov, Grasalkovičov palác) a zdržiava sa tu aj ostrihomský arcibiskup (Primaciálny 

palác, Letný arcibiskupský palác). Mesto v tomto období získava barokový charakter. Aj keď 

od konca 18. storočia zažíva mesto v porovnaní s predchádzajúcim obdobím úpadok, stále je 

najväčším mestom na Slovensku. Nový rozvoj mesta nastáva po vzniku ČSR, keď sa Bratislava 

stáva hlavným mestom Slovenska. V meste prebieha nová výstavba a narastá počet obyvateľov. 

Približne tretina historického jadra mesta bola zničená pri výstavbe Mosta SNP a príjazdovej 

komunikácie, ktorá narušila väzbu medzi hradom a historickým jadrom. 
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Pôdorys mestskej pamiatkovej rezervácie pred výstavbou Mosta SNP a príjazdovej 

komunikácie 

 

Svätý Jur a Bratislavu spája okrem rozvoja remesiel vinohradnícka tradícia. Mesto sa 

po prvýkrát spomína v roku 1209. Nový rozvoj mesta nastáva po roku 1647, kedy bol Svätý Jur 

povýšený na slobodné kráľovské mesto. Mesto si v 1. polovici 16. storočia vybudovalo hradby. 

Najstaršou pamiatkou mesta je gotický rímskokatolícky Kostol sv. Juraja. Zo svetských 

pamiatok sa tu nachádza kaštieľ Pálffyovcov zo 17. a 18. storočia. Zachovali sa tu 

vinohradnícke domy typické vysokou priechodnou bránou a tzv. podbráním, cez ktoré sa voz 

mohol dostať do zadných priestorov. Vo dvore bol umiestnený lis a vstup do klenutých pivníc, 

v ktorých sa uskladňovali sudy s vínom.  

     

Svätý Jur. Kostol sv. Juraja a námestie. 
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Trnava je najstaršie slovenské mesto, keďže mestské práva získalo v roku 1238. Mesto 

má veľmi dobre zachované mestské hradby, oproti iným slovenským mestám sú zaujímavé aj 

tým, že boli postavené z tehál a nie z kameňa. Mimoriadny rozvoj mesta nastáva v 16. storočí, 

kedy sa po okupácii Ostrihomu Turkami v roku 1543 stáva Trnava sídlom ostrihomského 

arcibiskupa. Jeho sídlom zostal až do 20. rokov 19. storočia. Vďaka tomu sa v Trnave nachádza 

veľké množstvo kostolov, ktoré dalo mestu pomenovanie „slovenský Rím“ (napr. jezuitský 

Kostol Najsvätejšej Trojice, klariský Kostol Nanebovzatie Panny Márie, Kostol sv. Jakuba). 

Farský kostol Dóm sv. Mikuláša pochádza zo 14. a 15. storočia. V roku 1635 založil arcibiskup 

Peter Pazmáň v Trnave univerzitu, ktorá tu pôsobila až do roku 1777, keď ju Mária Terézia 

preložila do Budína. V Trnave sa zachovalo viacero univerzitných budov s Katedrálnym 

chrámom sv. Jána Krstiteľa (1629 – 1637), prvou čisto ranobarokovou stavbou na území 

Slovenska. Mesto má aj veľký význam pre slovenské národné hnutie ako centrum 

bernolákovského hnutia (sídlo Slovenského učeného tovarišstva) a sídlo cirkevného Spolku sv. 

Vojtecha (zal. 1870). 

    

Trnava, mestská veža a univerzitný kostol 

 

Mesto Nitra je, obrazne povedané, považované za matku slovenských miest, keďže prvá 

zmienka o nej pochádza z roku 828, kedy tu dal nitriansky knieža Pribina postaviť prvý 

kresťanský kostol. Mesto si významné postavenie ponechalo aj po vzniku Veľkej Moravy ako 

sídlo autonómneho Nitrianskeho kniežatstva a aj po vzniku Uhorska ako Nitrianske údelné 

vojvodstvo (zaniklo v r. 1105). Už v čase Veľkej Moravy (833 – 906) bolo mesto sídlom 

biskupstva (v r. 880), ktoré po prechodnom zániku bolo obnovené okolo roku 1100. Nitriansky 

biskup bol až do 18. storočia zároveň aj nitrianskym županom, mal teda aj významné postavenie 

v rámci svetskej správy. V meste takisto od veľkomoravských čias pôsobil na Zobore 
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benediktínsky rád. Zoborské opátstvo vydalo najstaršie dodnes zachované písomné dokumenty 

– Zoborské listiny z roku 1111 a 1113, kde je o. i. zapísaných viacero lokálnych názvov obcí.  

Historické centrum sa skladá z hradu, Horného a Dolného mesta. Dominantou hradu je 

biskupská Katedrála sv. Emeráma, ktorej jadro siaha do románskeho obdobia. Kostol bol neskôr 

viackrát upravovaný, naposledy v 18. storočí a získal barokový vzhľad. K najstarším častiam 

chrámu patrí Kaplnka sv. Emeráma, kedysi považovaná za Pribinov kostol (je však 

pravdepodobné, že ten sa nachádzal niekde v tomto priestore, ale pre následnú intenzívnu 

stavebnú činnosť nie je možné zachytiť jeho polohu). Na hrade sa nachádza Cirkevné múzeum, 

ktoré približuje históriu Nitry ako najstaršieho biskupstva na území Slovenska.  

Horné mesto sa rozvíjalo ako poddanské mesto Nitrianskeho biskupstva. Centrom 

Horného mesta je Pribinovo námestie s domami cirkevných hodnostárov a Veľkého a Malého 

seminára. Na nároží Kluchovho paláca sa nachádza známa socha Corgoňa – atlanta, ktorý 

podopiera nárožie objektu. Podjazdom cez bývalý Župný dom sa dá dostať do Dolného mesta, 

ktoré bolo v roku 1248 povýšené na slobodné kráľovské mesto. Centrom je Svätoplukovo 

námestie s dominantou Divadla Andreja Bagara (pri jeho výstavbe zbúrali časť historického 

jadra mesta). Najstaršími zachovanými objektmi Dolného mesta sú piaristický kostol a Kostol 

sv. Michala z 18. storočia. Z cirkevných objektov sú cenné kláštor vincentiek z polovice 19. 

storočia a židovská synagóga z roku 1911. Väčšina svetských budov pochádza z 19. a 20. 

storočia. K najvýznamnejším patrí spomínaný Župný dom (dostavaný v 20. rokoch 19. stor., 

neskôr prestavaný v 70. rokoch a v prvom desaťročí 20. stor.; dnes sídlo Nitrianskej galérie) 

a bývalá radnica (postavená v r. 1880 v neorenesančnom slohu), dnes sídlo Ponitrianskeho 

múzea. Mimo centra sa nachádza bývalá budova kasární (postavená v r. 1889 – 1890, dnes 

tržnica) a sídlo VÚC na Štefánikovej ulici postavené v duchu sorely. Pôvodnú budovu parného 

mlyna z 19. storočia dnes pripomína len názov nákupného centra. 
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Nitriansky hrad s Katedrálou sv. Emeráma 

 

S mestom Trenčín sa spája nápis na trenčianskej skale z roku 179 n. l. Vojenská osada 

Laugaricio na mieste dnešného mesta bola  vďaka úspešnému vojenskému ťaženiu Rimanov 

známa už v čase Rímskej ríše. Mesto ležalo na významnej ceste, ktorá smerovala zo severu na 

juh popri Váhu. Trenčín sa písomne spomína už v 11. storočí (1067 a 1091). Rozmach Trenčína 

nastáva za panovania Matúša Čáka, ktorý si na hrade vybudoval sídlo svojho panstva. Žigmund 

Luxemburský povýšil v roku 1412 Trenčín na slobodné kráľovské mesto. Význam mesta 

podčiarkovalo, že bolo sídlom župy. Veľký rozmach mesta nastal po výstavbe železnice v 70. 

rokoch 19. storočia, kedy sa mesto stáva centrom textilného priemyslu. Historické jadro mesta 

sa nachádza medzi hradným kopcom a tokom Váhu. Zachovalo sa v ňom viacero hodnotných 

objektov v gotickom a barokovom slohu.  

Dominantou mesta je hrad. Pri rekonštrukčných prácach sa tu našli základy rotundy so 

štvorlístkovým pôdorysom, postavenej možno už v 9., najneskôr však v 10. storočí. Jadrom 

horného hradu je tzv. Matúšova veža z 13. storočia. Okolo nej stojí Barborin palác (dal ho 

postaviť Žigmund Luxemburský pre svoju manželku Barboru Celjskú), Ľudovítov palác a palác 

Zápoľských. História hradu bola v novoveku spojená s rodinou Ilesházyovcov, ktorí boli 

dedičnými trenčianskymi županmi. Na dolnom hrade sa pri vstupe nachádza Hodinová veža 

a nedávno zrekonštruované kasárne. K hradnej studni sa viaže známa povesť o Omarovi 

a Fatime. 

V uličke pod hradom sa nachádza Katov dom, v súčasnosti je v ňom inštalovaná 

expozícia súdnictva. Neďaleko stojí trojloďový farský Kostol Narodenia Panny Márie 
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s gotickým jadrom. Od kostola vedú farské schody na Mierové námestie, centrum stredovekého 

mesta. Nachádza sa tu budova radnice (funkcionalistická stavba z 30. rokov 20. 

storočia), jedna zo zachovaných vstupných brán do mesta – Dolná brána, kostol a kláštor 

piaristov zo 17. a 18. storočia, kde sídlilo známe piaristické gymnázium, a Župný dom 

s barokovou fasádou (dnes sídlo Trenčianskeho múzea) a viacero meštianskych domov. Pred 

Dolnou bránou sa nachádza bývalé predmestie. Na neďalekom Štúrovom námestí stojí 

synagóga postavená v roku 1913 v byzantsko-orientálnom štýle. 

 

Trenčiansky hrad a farský Kostol Narodenia Panny Márie 

 

História dnešnej Žiliny, metropoly severozápadného Slovenska a krajského mesta, 

siaha do 13. storočia. Nachádzal sa tu aj hrad, ktorý zanikol v 15. storočí. Podarilo sa ho 

lokalizovať až v roku 2008 v priestore nákupného centra Mirage. Mesto získalo v stredoveku 

viacero privilégií (pre Slovákov má veľký význam privilégium Ľudovíta Veľkého Pro Slavis 

z roku 1381 o paritnom zastúpení Slovákov a Nemcov v správe mesta). V 16. a na začiatku 17. 

storočia bolo mesto významným evanjelickým centrom (Žilinská synoda z r. 1610). Po úpadku 

mesta, ktoré trvalo od konca 17. do 2. polovice 19. storočia, zažíva mesto nebývalý rozmach. 

Žilina sa po výstavbe železnice stala významným dopravným uzlom.  

Jadro mesta tvorí v slovenskom kontexte unikátne Mariánske námestie na miernom 

návrší. Má štvorcový tvar so zachovanými arkádami nielen okolo námestia, ale aj dvoch 

priľahlých ulíc. Meštianske, pôvodne renesančné domy pochádzajú zo 16. až 18. storočia. 

Jednoposchodové domy sú obrátené do námestia užšou stranou, majú pivnice, ktoré siahajú 

popod námestie, na prízemí sa nachádza arkáda s vysunutým poschodím nad arkádu. Strecha 

domu je ukončená štítom smerom do námestia. V roku 1886 postihol Žilinu veľký požiar, ktorý 

zničil väčšinu domov. Niektoré obnovili v pôvodnom rozsahu, iné boli provizórne zastrešené 
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bez obnovy štítu. Najviac poškodené domy boli nahradené novými objektmi pri zachovaní 

pôvodných arkád, ale už v modernom štýle.  

K dominantám námestia patria dvojvežový barokový jezuitský Kostol sv. Pavla 

Apoštola s kláštorom, secesná budova Starej radnice z roku 1890, panský dom a barokový 

Mariánsky stĺp v strede námestia. V roku 1927 na námestí postavili dvojposchodovú budovu 

Považskej agrárnej a priemyselnej banky vo funkcionalistickom štýle od Fridricha Weinwurma. 

Vedenie mesta ju odstránilo koncom 90. rokov a nahradilo replikou domov pripomínajúcich 

okolitú zástavbu. Neďaleko od námestia sa nachádza trojloďový gotický farský Kostol 

Najsvätejšej Trojice. Vedľa neho stojí renesančná Burianova veža pripomínajúca talianske 

kampanilly.  

Okolo pôvodného centra mesta po zasypaní valov vznikla okružná cesta, okolo ktorej 

vyrástlo viacero pamiatkovo hodnotných objektov, napríklad kostol a kláštor františkánov z 18. 

storočia a neologická synagóga vo funkcionalistickom štýle postavená v rokoch 1929 – 1931 

(v období socializmu sa tu nachádzalo kino, v súčasnosti ho renovuje občianske združenie na 

dom umenia). Neďaleko sa nachádza Ulica Antona Bernoláka (Hliny I – II) – tzv. bulvár – 

široká ulica postavená v 50. rokoch 20. storočia, ktorá kompozične nadväzuje na historické 

jadro mesta a využíva tiež arkády, typické pre Žilinu. Pod renesančným námestím smerom 

k železničnej stanici sa nachádza Hlinkovo námestie. V jeho okolí vyrástla od konca 19. 

storočia nová štvrť s domami pochádzajúcimi prevažne z konca 19. a 1. polovice 20. storočia.  

 

Mariánske námestie v Žiline s typickými arkádami 
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 Medzi mestskými pamiatkovými rezerváciami nechýbajú najvýznamnejšie 

stredoslovenské banské mestá – zlatá Kremnica, strieborná Štiavnica a bronzová Bystrica. Kým 

Kremnica a Štiavnica od 19. storočia postupne upadali, Bystrica zažíva rozmach aj 

v súčasnosti. Rozvoj Kremnice siaha do 14. storočia, do obdobia vlády Karola Róberta (1308 

– 1342). V roku 1328 udelil panovník mestu privilégiá a založil mincovňu podľa vzoru Kutnej 

Hory. Od 19. storočia sa postupne prejavoval pokles ťažby zlata. Z dôvodu poddolovania mesta 

boli staticky narušené viaceré budovy, ktoré museli v 80. rokoch 19. storočia zbúrať. Mesto má 

dobre zachované mestské hradby a z pôvodných troch vstupných brán sa zachovala len Dolná 

brána. Mestský hrad je hlavnou dominantou mesta. Nachádza sa v ňom dvojloďový gotický 

Kostol sv. Kataríny. Najstaršou stavbou je karner. Pôvode stála v areáli hradu aj radnica, ktorú 

museli zbúrať zo statických dôvodov. 

 Na centrálnom Štefánikovom námestí sa zachovali meštianske domy so stredovekými 

jadrami. Jeden zo stredovekých domov v hornej časti námestia upravili v 18. storočí pre potreby 

radnice. V ďalšom z meštianskych domov sa nachádza Múzeum mincí a medailí, ktoré 

približuje tradície razby mincí v meste (pôvodne mestské múzeum založené v roku 1890 aj 

zásluhou miestneho archivára Pavla Križku). Na severozápadnej strane námestia stojí budova 

mincovne. V dolnej časti námestia postavili v 2. polovici 17. storočia kostol a kláštor 

františkánov. Na námestí nachádza barokový morový stĺp Najsvätejšej Trojice (1765 – 1772) 

od D. Stanettiho. Pôvodne tu stál gotický farský kostol, v 18. storočí barokovo prestavaný, ktorý 

tiež museli zbúrať kvôli narušenej statike. 

 

Štefánikovo námestie v Kremnici a mestský hrad 
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Strieborná Banská Štiavnica sa nachádza na úpätí Štiavnických vrchov s bohatstvom 

rúd, ktoré prenikali na povrch a priťahovali hľadačov kovov už v predhistorickom období. 

Banícka činnosť v meste sa rozvíjala už pred mongolským vpádom a rozvíjala sa aj 

v nasledujúcich storočiach. Od polovice 15. storočia sa začína výrazný stavebný rozvoj mesta. 

V tomto období postavili v centre mesta jednoloďový Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 

(nazývaný aj slovenský kostol) a radnicu. V priebehu 16. storočia sa dotvorilo centrálne 

Námestie Sv. Trojice s bohatými meštianskymi domami. Domy majú bohato zdobené fasády a 

pivnice, z ktorých mnohé sú hĺbené do skalného podložia, pravdepodobne ako pozostatok 

banskej činnosti. Práve medzi Nám. Sv. Trojice a Radničným námestím sa nachádza najviac 

pamiatok. Na hlavnej, Kammerhofskej ulici vybudovali v polovici 16. storočia Komorský dvor 

ako sídlo Banskej komory a Hlavného komorskogrófskeho úradu spravujúceho banskú činnosť. 

V dolnej časti ulice je situovaný trojloďový gotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie 

(nazývaný aj nemecký kostol). 

Rozvoj mesta narušilo v 16. storočí turecké nebezpečenstvo. To spôsobilo v 40. rokoch 

prestavbu farského, pôvodne románskeho, Kostola Panny Márie na pevnosť (Starý zámok) 

a neskôr v roku 1571 postavili novú renesančnú pevnosť chrániacu mesto z juhu, odkiaľ sa 

očakával hlavný útok Turkov (Nový zámok; oba zámky dnes slúžia na múzejné účely). V tomto 

období bolo dobudované aj mestské opevnenie podľa návrhu vojenského odborníka Pietra 

Ferraboscu v renesančnom štýle. Z pôvodných piatich brán sa do súčasnosti zachovala len 

jediná – Piargska brána. 

Po prechodnom útlme v 17. storočí v súvislosti so stavovskými povstaniami zažíva 

mesto svoj najväčší rozvoj v 18. storočí. Nové technológie umožnili rozvoj ťažby a mesto sa 

stáva najvýznamnejším centrom ťažby drahých kovov. V okolí mesta vybudovali viacero 

technických stavieb na podporu rozvoja ťažby (napr. tajchy). V roku 1735 tu založili banícku 

školu, v roku 1762 povýšenú na Banskú akadémiu, najstaršiu technickú univerzitu na svete. 

Neskôr bola premenovaná na Banícku a lesnícku akadémiu a v rokoch 1892 – 1912 získala 

univerzita nové priestory. V 18. storočí bola Štiavnica druhým najväčším mestom na Slovensku 

(a tretím v Uhorsku) a získava barokový charakter. Z tohto obdobia pochádza napríklad 

morový stĺp od D. Stanettiho z rokov 1759 – 1764 na Námestí Sv. Trojice či jedinečná kalvária 

tvorená 23 objektmi na vrchu pôvodnej kaldery sopky vybudovaná v rokoch 1744 – 1751 (tvorí 

ju dolný kostol, sväté schody, kaplnky krížovej cesty, horný kostol a kaplnka Božieho hrobu). 

Na konci 18. storočia postavili oproti radnice evanjelický kostol v klasicistickom slohu. 

V hornej časti Námestia Sv. Trojice sa nachádzalo aj evanjelické lýceum, kde študovalo viacero 

významných osobností národného hnutia (napr. A. Sládkovič).  
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Od polovice 19. storočia zažíva mesto útlm banskej ťažby, ktorý nezastavil ani rozvoj 

nových priemyselných podnikov. Pre svoj jedinečný urbanizmus zasadený v prírodnom 

prostredí a množstvo zachovaných kultúrnohistorických a technických pamiatok bolo mesto 

v roku 1993 vyhlásené za pamiatku UNESCO. 

 

Banská Štiavnica – pohľad na Starý zámok 

  

Súčasťou banskoštiavnického banského revíru bolo viacero pôvodne samostatných 

osád. Jednou z nich bol Piarg (tvorený osadami Sigelsberg a Vindšachta), premenovaný po 

pridružení ďalších osád (napr. Horná Roveň) na Štiavnické Bane. Nachádza sa tu viacero 

technických diel. Tunajšia stavebná činnosť výrazne zmenila ráz krajiny. Zo svetských 

pamiatok sa zachovalo opevnenie zo 16. storočia, ktoré chránilo banské diela. Významnou 

cirkevnou pamiatkou je pôvodne barokový kostol a kláštor hieronymitánov z 18. storočia 

s neskôr prestavanou vežou kostola v novorománskom slohu. V katastri Hornej Rovne sa 

nachádza kalvária s krížovou cestou z 1. polovice 18. storočia. 
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Kostol a kláštor hieronymitánov v Štiavnických Baniach 

 

Jadro Banskej Bystrice vznikalo okolo dnešného, pôvodne románskeho, farského 

Kostola Panny Márie, neskôr goticky prestavaného. V kaplnke sv. Barbory sa nachádza oltár 

od Majstra Pavla z Levoče. Okolo kostola vznikol areál mestského hradu (jeho súčasťou je 

opevnenie so zachovanými troma zo štyroch bášt, barbakan a Matejov dom. Mesto sa spočiatku 

vyvíjalo v tieni župného sídla, Zvolena, ako svedčí jeho latinský názov – Neosolium, čiže Nový 

Zvolen. Rozmach mesta nastáva od polovice 15. storočia, hlavne po vzniku Thurzovsko-

fuggerovskej spoločnosti v 90. rokoch 15. storočia. Po rozpade spoločnosti (1546) prevzala 

ťažbu banská komora. Ťažbu medi neskôr vystriedala ťažba železnej rudy. V roku 1761 

postihol mesto veľký požiar, ktorý viedol k barokovej prestavbe mesta. Postavenie mesta sa 

upevnilo od konca 18. storočia, kedy sa stáva sídlom Zvolenskej stolice. V roku 1776 sa mesto 

stalo aj sídlom novozaloženého Banskobystrického biskupstva (v rokoch 1850 – 1869 bol 

biskupom Štefan Moyses, prvý predseda Matice slovenskej).   

 Centrum mesta tvorí Námestie SNP. V hornej časti sa nachádza Hodinová veža zo 16. 

storočia, nazývaná aj šikmá, keďže je od hlavnej osi vychýlená o 68 cm. V susedstve sa 

nachádza Kostol sv. Františka Xaverského z prelomu 17. a 18. storočia, neskôr romanticky 

upravený, ktorý je dnes biskupským chrámom. Na protiľahlej strane stojí Biskupský palác 

prestavaný v klasicistickom slohu z dvoch meštianskych domov. Väčšinu domov na námestí 

tvoria pôvodne meštianske domy s gotickým jadrom. Z nich môžeme spomenúť goticko-

renesančný Thurzov dom, pôvodne sídlo Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, alebo 

Benického dom s renesančnou fasádou. Z pôvodných mestských hradieb sa zachovala časť na 
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juhovýchodnej strane s dvoma baštami. V susedstve postavili v roku 1969 Múzeum SNP, 

okolo ktorého sa v parku nachádza skanzen bojovej techniky z obdobia 2. svetovej vojny. 

 

Námestie SNP v Banskej Bystrici s biskupským kostolom a Hodinovou vežou 

 

Z regiónu Spiša má štatút mestskej pamiatkovej rezervácie až päť miest a aj iné mestá 

si vo vysokej miere zachovali svoj pôvodný ráz – kompaktnú urbanistickú štruktúru 

a pôvodnosť objektov. Súvisí to aj s tým, že na Spiši mali oproti iným regiónom viaceré obce 

výsadné postavenie. Mohli sa slobodne rozvíjať a investovať do rozvoja svojej obce a majetku. 

V 13. storočí v súvislosti s nemeckou kolonizáciou vzniklo Spoločenstvo spišských Sasov 

(neskôr Provincia XXIV spišských miest; patrili sem o. i. Kežmarok, Levoča, Spišské 

Podhradie) a Stolica X spišských kopijníkov. Pre vývoj spišských miest mal výrazný vplyv 

záloh 13 spišských miest (medzi nimi boli aj Podolínec, Spišská Sobota a Spišské Podhradie) 

Žigmundom Luxemburským v roku 1412 poľskému kráľovi. Ten sa predĺžil na 360 rokov, keď 

ho v roku 1772 zrušila Mária Terézia (sídlo poľskej správy bolo na Ľubovnianskom hrade.  Na 

Spiši sú rozšírené dvojloďové gotické kostoly, vedľa ktorých sa nachádzajú renesančné 

zvonice. Na Spiši môžeme sledovať, že v stredoveku významné mestá zažívali od 19. storočia 

svoj úpadok, keď sa ocitli mimo hlavných dopravných trás a po výstavbe železnice v 70. rokoch 

19. storočia ich dovtedy centrálne postavenie prevzali ďalšie mestá. Vďaka tomu menej 

investovali do rozvoja a zachovali si svoju pôvodnú štruktúru. 
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Najvýznamnejšie postavenie medzi spišskými mestami mala Levoča, sídlo 

Spoločenstva spišských Sasov a od 16. storočia Spišskej stolice a v súčasnosti tiež pamiatka 

UNESCO (v roku 2008 pričlenená k lokalite Spišský hrad a okolie). Nachádza sa tu najvyššia 

koncentrácia kultúrnohistorických pamiatok v oblasti Spiša. Mesto sa prudko rozvíjalo po 

nemeckej kolonizácii Spiša v 2. polovici 13. storočia a pohltilo aj staršie osady, ktoré existovali 

na jej mieste. K rozvoju mesta prispel hlavne obchod s Poľskom. Mesto bolo nielen 

hospodárskym a politickým, ale aj kultúrnym centrom regiónu. Pôsobili tu katolícke 

gymnázium a evanjelické lýceum a tlačiareň. V roku 1550 mesto postihol ničivý požiar, ktorý 

zničil gotické mesto a po jeho obnove získalo mesto renesančný charakter. Neskoršie umelecké 

slohy zasiahli do urbanizmu mesta v oveľa menšej miere.  

Mesto sa nachádza na miernej vyvýšenine a má premyslenú urbanistickú štruktúru. 

Centrum mesta tvorí rozľahlé obdĺžnikové námestie, na ktoré sa napájajú paralelné ulice. Okolo 

mesta sú vybudované aj dnes veľmi dobre zachované mestské hradby (asi 80 % pôvodného 

rozsahu) a tri mestské brány. Na centrálnom námestí (Námestie Majstra Pavla) sú situované 

najvýznamnejšie budovy: farský kostol, fara, radnica a vážnica. K nim neskôr pribudol 

evanjelický kostol. Trojloďový farský Kostol sv. Jakuba vznikol v 14. storočí a patrí medzi 

najvýznamnejšie gotické kostoly na Slovensku. Veža kostola pochádza až z 19. storočia. 

V kostole sa nachádza neskorogotický oltár Panny Márie a sv. Jakuba Apoštola. Svojou 

výškou 18, 6 m je najvyšším svojho druhu na svete. V rokoch 1508 – 1517 ho z lipového dreva 

vyhotovili v dielni Majstra Pavla. V rokoch 2012 – 2015 prešiel poslednou komplexnou 

rekonštrukciou. Renesančnú radnicu postavili v 2. polovici 16. storočia. Veľa radnice stojí 

zvonica z 50. rokov 17. storočia a od 30. rokov 20. storočia klietka hanby. Na hospodárske 

účely slúžila vážnica postavená na konci 16. storočia. Evanjelický kostol postavili v južnej 

časti námestia v rokoch 1825 – 1837 v klasicistickom štýle. 

Na námestí stáli domy najbohatších mešťanov. Patrí k nim renesančný Thurzov dom 

prestavaný z dvoch gotických meštianskych domov a dom Majstra Pavla, kde dnes sídli 

múzeum. Z verejných budov sa na námestí nachádza Župný dom v empírovom slohu 

(postavený 1806 – 1826) a mestské divadlo (z 19. stor.). V západnej časti mesta pri Poľskej 

bráne stojí kostol a kláštor minoritov. Pôvodne bol vybudovaný v gotickom slohu, v 17. 

storočí bol upravený v ranobarokovom štýle. Na mestom sa nachádza Mariánska hora, kde sa 

každoročne konajú púte (mariánsky kult siaha ešte do 13. storočia, súčasný kostol postavili v r. 

1906 – 1922). 
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Radnica v Levoči a pôdorys historického jadra mesta 

 

Kežmarok, v stredoveku najväčší súper Levoče, sa podobne ako ona výraznejšie 

rozvíjal od 2. polovice 13. storočia, keď postupným splývaním pôvodných osád s novou 

nemeckou osadou vznikli základy dnešného mesta. V 14. storočí boli vybudované mestské 

hradby, pôvodne s dvoma a neskôr štyrmi bránami, ktoré sa napájali na opevnenie 

Kežmarského hradu. Najväčší rozmach zažíva mesto v 15. storočí. Rozvoj mesta spomalil spor 

s Levočou o právo skladu a s majiteľmi hradu, keď od konca 15. do polovice 17. storočia bolo 

v jeho poddanskej závislosti (najmä s Thökölyovcami). Po rozmachu mesta v 18. storočí začal 

Kežmarok od 2. polovice 19. storočia stagnovať. V súčasnosti je významným centrom 

turistického ruchu vo Vysokých Tatrách. (Prvý výlet do Vysokých Tatier uskutočnila Beata 

Laská v spoločnosti kežmarských mešťanov v roku 1565.) 

Mesto sa formovalo okolo dvoch hlavných ulíc. Jedna smerovala k hradu, druhá 

smerovala na západ. Široká ulica smerom k hradu dodnes plní funkciu centrálneho námestia 

(Hlavné námestie). Na priesečníku týchto dvoch ulíc stojí radnica (pôvodne renesančná 

budova, naposledy upravená v r. 1922) a neďaleko od nej klasicistická reduta z roku 1818. 

Neskorogotický trojloďový farský Kostol sv. Kríža sa nachádza v centrálnej časti 

stredovekého mesta (Kostolné námestie), odsadený od hlavných ulíc. Vedľa kostola stojí škola 

a renesančná zvonica s atikou a sgrafitovou výzdobou. (Pôdorys Kežmarku pripomína pôdorys 

Bratislavy, len s tým rozdielom, že na mieste, kde sa v Kežmarku nachádza farský kostol, je 

v Bratislave Hlavné námestie.)  
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Na Hlavnom a Hradnom námestí sa zachovali pôvodne goticko-renesančné meštianske 

domy s vysokými šindľovými strechami s dvojitými podlomenicami (v jednom z nich sa 

nachádza múzeum meštianskej bytovej kultúry na Spiši). Hradné námestie uzatvára hrad. Dali 

ho postaviť Zápoľskovci v15. storočí ako neskorogotický hrad. Jeho ďalší majitelia 

Thökölyovci ho dali renesančne upraviť. V 50. rokoch 17. storočia postavili kaplnku 

v barokovom slohu. Od začiatku 18. storočia bol hrad v majetku mesta. Hrad však chátral a jeho 

pamiatková obnova prebiehala v 60. až 80. rokoch 20. storočia a dnes sa využíva na múzejné 

účely. 

Mesto bolo od 16. storočia významným evanjelickým centrom. Ako v jedinom 

slobodnom kráľovskom meste sa tu zachoval drevený artikulárny kostol (pamiatka 

UNESCO) z roku 1711. Stojí za pôvodnými mestskými hradbami a prednedávnom prešiel 

kompletnou rekonštrukciou. V roku 1894 vedľa neho postavili nový evanjelický kostol 

v novobyzantskom slohu. Súčasťou kostola je aj pohrebná kaplnka Imricha Thökölyho. 

Nachádza sa tu tiež budova evanjelického lýcea. V lýceu je umiestnená vzácna historická 

školská knižnica s cca 150-tisíc zväzkami. 

    

Pôdorys historického centra Kežmarku a mestský hrad 

 

Cirkevným centrom Spiša je od konca 12. storočia Spišská Kapitula, súčasť mestečka 

Spišské Podhradie. Pôsobilo tu prepošstvo a kapitula, ktorá po mongolskom vpáde začala 

s výstavbou cirkevného centra. Výstavba katedrály sa začala v roku 1245 a následne aj 

prepoštský palác. Základ mesta tvorí jedna hlavná ulica smerujúca od kostola k mestu Spišské 

Podhradie. Mesto bolo obohnané hradbami s dvoma bránami: Hornou a Dolnou. Domy obývali 
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členovia kapituly so služobníctvom. Domy majú gotické jadro, neskôr renesančne a barokovo 

prestavané.  

Dominantou cirkevného mestečka je trojloďová neskororománska Katedrála sv. 

Martina, v 15. storočí goticky upravená. Súčasťou kostola je gotická pohrebná kaplnka 

Zápoľských postavená na konci 15. storočia podľa vzoru pohrebnej kaplnky francúzskych 

kráľov Saint Chapelle. Veľká úprava kostola prebehla koncom 19. storočia v duchu purizmu. 

Prepoštský (potom biskupský) palác postavili v prvej tretine 13. storočia. Prestavaný 

a rozšírený bol v 15. a 17. storočí.  

V roku 1776 Mária Terézia založila Spišské biskupstvo, vyčlenené z Ostrihomskej 

arcidiecézy, ktorého sídlom sa stala Spišská Kapitula. Povýšenie na sídlo biskupstva viedlo 

k úpravám a barokovým prestavbám. Súčasťou biskupstva bol seminár na výchovu kňazov. 

V 30. rokoch 20. storočia tu postavili nové moderné krídlo. Na Pažici v okolí Spišskej Kapituly 

sa nachádzajú zvyšky krížovej cesty, tzv. „Spišský Jeruzalem“. 

 

   

Spišská Kapitula 

 

Podolínec sa nachádzal na medzinárodnej obchodnej ceste vedúcej z Popradu do 

Krakova a v roku 1412 ho Žigmund Luxemburský povýšil medzi slobodné kráľovské mestá. 

Úpadok mesta nastal v 19. storočí, vďaka čomu si mesto zachovalo stredoveký ráz. Mestské 

brány a väčšinu hradieb zbúrali v 19. storočí. V 40. rokoch 17. storočia sa v meste usadili 

piaristi, ktorí tu vybudovali kostol, kláštor a gymnázium. Centrum mesta tvorí šošovkovité 

námestie s takmer kompaktne zachovanými renesančnými meštianskymi domami. Väčšina 

z nich vznikla až na začiatku 17. storočia. Na námestí sa nachádza farský Kostol Nanebovzatia 

Panny Márie pôvodne z 13. storočia, v 17. a 18. storočí najprv renesančne a potom barokovo 

upraveného. V polovici 17. storočia postavili pri kostole renesančnú zvonicu. 
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Podolínec, farský kostol so zvonicou a pohľad na šošovkovité námestie 

 

Podobný urbanizmus má aj Spišská Sobota, kedysi samostatné mesto, ktoré je dnes 

súčasťou Popradu. Mesto si zachovalo svoj pôvodný urbanistický pôdorys a kompaktnú 

štruktúru historických objektov. Mesto nemalo hradby, na obranu slúžili pospájané murované 

zadné trakty hospodárskych budov. V 17. storočí doplnili pri vyústení dvoch hlavných ulíc 

mesta štyri mestské brány. V stredoveku patrila Spišská Sobota medzi najvýznamnejšie spišské 

mestá. Najväčší stavebný rozmach zažíva mesto v 15. až 17. storočí. Od 18. storočia začína 

v meste hospodársky úpadok, z ktorého sa už nespamätalo.  

 Jadro mesta tvorí šošovkovité námestie s radovou zástavbou meštianskych domov 

v gotickom a renesančnom slohu. Domy majú vysoké strechy s podlomenicami, sú poschodové 

a stoja na úzkych parcelách. Prízemie slúžilo na obchod a dielne, poschodie ako obytná časť 

a sklady. V dolnej časti námestia, v rámci radovej zástavby, sa nachádza evanjelický kostol 

z roku 1777. 

Na námestí stojí dvojloďový Kostol sv. Juraja. Pôvodne ho postavili 

v neskororománskom slohu, ale v 2. polovici 15. storočia ho goticky prestavali. Hlavný oltár 

zo začiatku 16. storočia je dielom Majstra Pavla z Levoče. V roku 1545 kostolu dostavali vežu. 

Pri kostole sa nachádza renesančná zvonica z konca 16. storočia. V 18. storočí bola barokovo 

prestavaná. V 16. storočí postavili pri kostole aj radnicu, takisto barokovo prestavanú v 18. 

storočí. Na námestí sa nachádza aj mariánsky stĺp z roku 1772, ktorý pripomína prinavrátenie 

mesta Uhorsku.   
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Spišská Sobota, pôdorys mesta a farský kostol so zvonicou na námestí 

 

Bardejov, centrum horného Šariša, patrí medzi najkrajšie slovenské mestá a najlepšie 

zachované stredoveké mestá v Európe. Aj to bol dôvod, že od roku 2000 je na Zozname 

svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozvoj mesta predurčila jeho poloha na významnej 

obchodnej ceste smerujúcej od Čierneho k Baltskému moru. Rozvoj mesta podporovali v 14. 

storočí Anjouovci. Najväčší rozmach zažilo mesto v 15. storočí, kedy patril k stredne veľkým 

mestám Uhorska. Výraznú stopu zanechalo v meste 16. storočie, kedy sa tu šírilo reformačné 

hnutie. Na čele reformačného hnutia stál Lutherov žiak Leonard Stöckel, rektor humanistickej 

školy a o. i. autor Vierovyznania piatich východoslovenských miest. V roku 1581 tu vytlačili 

prvú slovenskú knihu – Katechizmus Martina Luthera v biblickej češtine. V 17. a na začiatku 

18. storočia mesto stagnovalo. Na začiatku 18. storočia sa tu usídlili Židia, ktorí vytvorili 

samostatnú štvrť – židovské suburbium, kde si postavili synagógu a rituálne kúpele. Po 

prechodnom hospodárskom oživení mesta nastáva v 19. storočí úpadok, keď sa mesto ocitlo 

mimo hlavnej železničnej trate.  

Centrum mesta tvorí obdĺžnikové námestie, kde sa nachádzajú domy najbohatších 

mešťanov. Pôvodne gotické domy, s renesančnými a neskoršími prestavbami, sú poschodové 

so štítom a podlomenicou. Dominantou námestia je trojloďový gotický Kostol sv. Egídia 

postavený v 14. a 15. storočí. Pôvodná veža sa po požiari a zemetrasení v roku 1725 zrútila 

a súčasnú neogotickú dostavali v roku 1878. V kostole sa zachovalo 11 neskorogotických 

oltárov. V strede námestia stojí goticko-renesančná radnica postavená v rokoch 1505 – 1511. 
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Samotná stavba je ešte gotická, má však už renesančné okná. Na vrchole južného štítu je 

umiestnená socha rytiera Rolanda. Dnes sa tu nachádza expozícia Šarišského múzea.  

Mestské hradby, ktoré obopínajú historické jadro, vybudovali v 14. storočí 

a v neskorších storočiach ho zdokonaľovali a rozširovali. Mesto má najzachovalejší 

fortifikačný systém na Slovensku. Z pôvodných štyroch brán sa zachovali dve v torzovitom 

stave (Horná a Dolná), zrenovované boli bašty. 

 

Bardejov – Radničné námestie s meštianskymi domami, radnicou a Kostolom sv. Egídia  

 

 Metropolou Šariša a tretím najväčším mestom Slovenska je Prešov, ktorý sa nachádza 

na obchodnej ceste medzi Bardejovom a Košicami. Prvá písomná zmienka o meste pochádza 

z roku 1247a v roku 1374 sa stalo slobodným kráľovským mestom. Mesto zažívalo najväčší 

rozkvet od 2. polovice 15. do 1. polovice 17. storočia. Od 16. storočia bol Prešov významným 

reformačným centrom. V 17. storočí sa mesto zapojilo do protihabsburských povstaní. Tieto 

udalosti pripomína mestská, tzv. Caraffova väznica, kde v roku 1687 väznili pred popravou 

mešťanov obvinených z prípravy povstania proti panovníkovi (tzv. prešovské jatky). Od 18. 

storočia sa mesto stáva významným priemyselným centrom. Po prechodnom útlme po výstavbe 

košicko-bohumínskej železnice, ktorá mesto obišla, sa mesto opätovne rozvíja od 40. rokov 20. 

storočia. Prešov je významným náboženským centrom. Je sídlom evanjelického biskupa 

Západného dištriktu, gréckokatolíckeho a pravoslávneho biskupa.   

 Pôdorys mesta ukazuje, že mesto vzniklo na trase obchodnej cesty, ktorá sa rozširuje do 

oválneho námestia (Hlavná ulica). Nachádza sa tu trojloďový gotický rímskokatolícky farský 

Kostol sv. Mikuláša. Začali ho stavať v 14. storočí ako jednoloďový kostol, ktorý na začiatku 

16. storočia rozšírili. Na začiatku 20. storočia upravili vežu do dnešnej neogotickej podoby. 

V susedstve farského kostola je Kostol Sv. Trojice, neskororenesančná stavba zo 40. rokov 17. 

storočia. Neďaleko stojí budova Evanjelického kolégia dokončená v roku 1667. Do roku 1711 

slúžila ako centrum vzdelávania evanjelickej inteligencie. Dnes tu sídli knižnica.  
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 Meštianske domy na námestí pochádzajú z 15. storočia. Pôvodne boli postavené 

v gotickom štýle a neskôr prestavané. Medzi domami na námestí sa nachádza aj radnica. 

Pôvodne to bol meštiansky dom. Koncom 16. storočia si na základoch dvoch meštianskych 

domov postavil palác v renesančnom štýle Žigmund Rákóczi. V súčasnosti v ňom sídli 

múzeum. V blízkosti Rákócziho paláca na Slovenskej ulici stojí Župný dom postavený 

v rokokovo-klasicistickom štýle v roku 1790. 

 Pôvodné mestské hradby sa zachovali len torzovito. Z pôvodných brán stojí Floriánova 

brána, v severnej časti pri Hlavnej ulici Vodná a Kováčska bašta. Pri Vodnej bašte sa 

nachádzala židovská štvrť s ortodoxnou synagógou z roku 1898 v maurskom štýle. Už za 

pôvodným historickým jadrom v tejto časti mesta stojí budova Bosákovej banky postavenej 

v secesnom štýle v roku 1924. V južnej časti Hlavnej ulice sa nachádza reduta z konca 19. 

storočia, jednoposchodový štvorkrídlový Klobušického palác z polovice 18. storočia 

a gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa, pôvodne gotická a v 50. rokoch 18. storočia 

barokovo prestavaná. Pri katedrále sa nachádza biskupský palác a Gréckokatolícka 

bohoslovecká fakulta. Neďaleko stojí aj pravoslávny Chrám sv. Alexandra Nevského 

postavený v rokoch 1945 – 1949 v byzantskom štýle. 

 

Šošovkovité námestie Prešova 
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Metropola východu Košice je druhým najväčším mestom Slovenska a najväčšia 

mestská pamiatková rezervácia na Slovensku. Prudký rozvoj mesta nastal v 2. polovici 14. 

storočia za vlády Ľudovíta Veľkého. Ten mestu udelil v roku 1369 erb ako prvému mestu 

v Európe. Počas okupácie centrálnej časti Uhorska Osmanmi získali Košice viaceré funkcie. 

Stali sa sídlom Spišskej komory (1568), Hornouhorského kapitanátu a jágerského biskupa 

(1596, v r. 1804 sa stali sídlom Košickej diecézy vyčlenenej z Jágerského arcibiskupstva). 

Počas Bethlenovho povstania tu v roku 1619 umučili troch jezuitov (tzv. košickí mučeníci). 

V rokoch 1660 – 1777 sídlila v Košiciach univerzita (založená 1657). Rozvoj mesta ovplyvnila 

výstavba železnice. V roku 1860 bolo mesto prepojené železnicou s Budapešťou a v roku 1870 

na bohumínsku trať. 

Centrum mesta tvorí hlavná ulica, ktorá sa rozširuje do oválneho námestia. Paralelne ho 

kopírujú ďalšie ulice. Na Hlavnom námestí stojí najvýznamnejšia pamiatka mesta – Dóm sv. 

Alžbety, najväčší gotický kostol na Slovensku. Dĺžka kostola je 60,5 m a šírka 39,5 m. Severná 

veža je vysoká 58,5 m. Kostol začali stavať po požiari pôvodného kostola v roku 1380. 

V kostole sa nachádza gotický oltár sv. Alžbety zo 70. rokov 15. storočia so 48 tabuľovými 

maľbami. V roku 1906 tu pochovali Františka II. Rákócziho. Pri kostole stoja Urbanova veža 

a Kaplnka sv. Michala zo 14. storočia. Na námestí postavili v rokoch 1897 – 1899 budovu 

divadla v eklektickom slohu.  

Na námestí stojí aj budova radnice z 2. polovice 18. storočia, Župný dom z roku 1779 

a viacero šľachtických palácov: Rákócziho (nazvaný podľa toho, že tu v rokoch 1706 – 1707 

bolo jeho sídlo; v r. 1940 – 1943 vybudovali v areáli Katovej bašty kópiu Rákócziho domu 

v tureckom exile, tzv. Rodošto, dnes múzeum), Csáky-Dessewffyho, Forgáchovský 

a Biskupský (všetky tri z 19. storočia). Pri parku na Mlynskej ulici stojí neogotický Jakabov 

palác z roku 1899. Pri jeho výstavbe použili kvádre pôvodne určené na obnovu Dómu. V centre 

mesta sa nachádza viacero cirkevných stavieb: kostol a kláštor dominikánov, pôvodne z 13. 

storočia, Seminárny kostol s kláštorom z 15. storočia, pôvodne františkánsky, a Univerzitný 

kostol Sv. Trojice zo 17. storočia.  
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Šošovkovité námestie v Košiciach s Dómom sv. Alžbety 

 

 

Pôdorys 5-loďového Dómu sv. Alžbety 

 

Otázky a úlohy 

1. Definujte pojmy pamiatková rezervácia, pamiatková zóna a ochranné pásmo pamiatkovej 

zóny. Pomôžte si zákonom o č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. 

2. Charakterizujte proces vyhlasovania národných kultúrnych pamiatok. 

3. Vyhľadajte vo vašej obci/meste pamätihodnosti, uveďte proces ich vyhlasovania 

(vychádzajte zo zák. č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu). 

4. Zostavte exkurziu do vybranej mestskej pamiatkovej rezervácie a zostavte prehliadku po 

najvýznamnejších pamiatkach a ich charakteristiku. 

5. Uveďte podobné znaky banských miest vyhlásených za MPR, typológiu ich architektúr a ich 

odlišnosti.  

6. Porovnajte pôdorysy miest MPR a pokúste sa z nich odvodiť vznik daného mesta. 
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3.2 Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry 

Na rozdiel od mestských pamiatkových rezervácií boli prvé pamiatkové rezervácie 

ľudovej architektúry (PRĽA) vyhlásené až o vyše štvrťstoročie neskôr – prvé v roku 1977. 

Posledná, v poradí desiata rezervácia, bola vyhlásená v roku 1990. Najvyšší počet kultúrnych 

pamiatok sa nachádza v Ždiari. 

 

Tabuľka pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry 

Č. Pamiatkové 

rezervácie 

ľudovej 

architektúry 

Rok 

vyhlásenia 

Počet kultúrnych pamiatok 

 1. Brhlovce 1983 25 

 2. Čičmany 1977 36 

 3. Osturňa 1981 157 

 4. Plavecký Peter 1990 28 

 5. Podbiel 1977 56 

 6. Sebechleby – 

Stará Hora 

1981 89 

 7. Špania Dolina 1979 83 

 8. Veľké Leváre 1981 25 

 9. Vlkolínec 1977 75 

10. Ždiar 1977 183 

 

 Obec Čičmany leží v južnej časti Rajeckej doliny obkolesená Strážovskými vrchmi 

a Malou Fatrou v nadmorskej výške 655 m. Vznikla v 13. storočí a v 15. storočí ju zasiahla 

valaská kolonizácia. Obyvatelia obce sa živili prevažne chovom oviec. Obec reprezentuje 
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potočný radový typ dediny so znakmi nepravidelnej zástavby na okrajoch. V centre obce sa 

nachádza kostol, kaštieľ a obchod. Barokový jednoloďový rímskokatolícky Kostol Nájdenia 

Svätého kríža postavili v roku 1669. Jednoposchodový barokovo-klasicistický kaštieľ  postavili 

koncom 18. storočia. V obci sa zachoval veľkorodinný spôsob života, keď v jednom dome žilo 

navzájom rodinne spríbuznených aj 30 – 40 osôb. Tomu zodpovedalo zvláštne dispozičné 

riešenie  domov, ktoré boli zväčša prízemné, ale aj poschodové.  

Základný typ domu predstavuje prízemná, trojpriestorová zrubová stavba so zadnou 

komorou na kamennej podmurovke. Z dôvodu zvyšovania počtu obyvateľov domu vznikali 

v podstrešných priestoroch horné obytné komory. Menej početný bol typ dvojpodlažného 

pavlačového gazdovského domu. Pavlač je z uličnej a vstupnej fasády domu. Na rozdiel od 

prízemných domov sa tak na poschodí nachádzali plnohodnotné obytné priestory. V domoch 

sa nachádzala čierna izba s otvoreným ohniskom bez vyvedeného komína nad strechu. Domy 

boli neomietnuté a pokryté šindľom. Od 19. storočia pokrývala vonkajšiu fasádu maľba. 

Pôvodne bola bodová a čiarová s mazaním na rohoch a neskôr sa rozšírila na celú fasádu. 

V roku 1921 vyhorela takmer celá zástavba severného konca obce a hrozilo, že bude nahradená 

výstavbou nezodpovedajúcou miestnej tradícii. Zásluhou Dušana Jurkoviča prebehla 

pamiatková obnova obce podľa jeho plánov, ktorá však už nerešpektovala pôvodný urbanizmus 

obce.  

  

Typy obytných domov v Čičmanoch 

 

Osada Vlkolínec bola v minulosti poddanskou obcou Ružomberka ako jedna z jej „ulíc“ 

(podobne aj Černová) a dodnes je jej súčasťou. Nachádza sa pod vrchom Sidorovo 

s mimoriadne dobre zachovanou drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí 

Slovenska. Obec vznikla pravdepodobne v 14. storočí a jej obyvatelia sa živili lovom vlkov 

(odtiaľ názov obce). Obec predstavuje typ hromadnej dediny, ktorej obyvatelia sa živili 
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poľnohospodárstvom a chovom dobytka, hlavne oviec. Jadro obce tvorí ulica popri potoku 

posadená do svahu a klesajúca k juhozápadu. Má dva rady domov, za ktorými sa nachádzajú 

hospodárske priestory a pásy terasových polí, dnes takmer nevyužívané. Časť obce zhorela 

počas 2. svetovej vojny a už nebola obnovená. V súčasnosti má obec charakter chalupárskej 

obce a žije tu len 19 obyvateľov s trvalým pobytom. 

Väčšina zrubových domov pochádza z 19. storočia, o čom svedčia aj datovania na 

drevených trámoch. Domy sú trojpriestorové s prednou izbou, pitvorom a komorou. Sú 

postavené na kamennej podmurovke vyrovnávajúcej terén. V prednej izbe, orientovanej do 

ulice, je drevená podlaha, v pitvore a komore hlinená. Pec je vykurovaná z pitvora. Strecha je 

sedlová pokrytá šindľom, štít má podlomenicu. Štíty domov sú presvetlené otvormi – 

výzorníkmi. Fasády domov sú omazané a natreté farbou s prevažne žltými a okrovými 

odtieňmi. Hospodárske stavby za domami uzatvárali dvor. Tvorili ich hlavne prejazdové 

stodoly a maštale na ustajnenie dobytka. Jeden z domov je prístupný pre verejnosť ako múzejná 

expozícia a poskytuje predstavu o spôsobe života obyvateľov. V centre obce sa nachádza 

drevená zvonica z roku 1770.Oproti zvonici stojí studňa postavená v 19. storočí. Na bočnej 

komunikácii postavili v roku 1875 jednoloďový murovaný kostol a vedľa budovu školy. Na 

podporu cestovného ruchu sa v obci konajú kultúrne podujatia. 

   

Uličná zástavba vo Vlkolínci a drevená zvonica 
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Oravská obec Podbiel vznikla počas valaskej kolonizácie v 16. storočí. Obyvatelia sa 

živili hlavne chovom dobytka a oviec, ako aj výrobou šindľov a plátna. V 1. polovici 19. 

storočia sa tu rozvíjala ťažba a spracovanie železa. Za obcou smerom na Zuberec sa zachovali 

zvyšky hute a vysokej pece. V 2. polovici 19. storočia sa ťažba železnej rudy ukázala ako 

nerentabilná a huta zanikla. Zástavba obce po oboch stranách komunikácie je ulicovitého typu 

s trojuholníkovým námestím okolo jednoloďového Kostola Navštívenia Panny Márie. 

Barokový kostol, postavený v rokoch 1780 – 1781, je dominantou obce.  

V časti obce Bobrova raľa (roľa) sa zachoval komplex vyše 50 pôvodných drevených 

zrubových domov postavených v 2. polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Drevené 

neomietnuté zrubové domy sú postavené na kamennej podmurovke a majú sedlovú strechu so 

štítom a podlomenicou (tzv. zuberecký typ) pokrytú šindľom. Vrchol štítu ukončuje polkružie 

s ozdobne vyrezávaným kolíkom. Strechy nemali komíny, ale len malé otvory – dymníky. 

Domy sú trojpriestorové, so vstupom cez pitvor, väčšinou deleným na kuchyňu a vstup. 

Komory sa neskôr zmenili na zadné izby. Za domom sa nachádzajú hospodárske budovy, ktoré 

uzatvárajú dvor. 

 

Zachovaná ľudová architektúra v Podbieli, časť Bobrova raľa 

 

 Na valaskom práve vznikli aj ďalšie dve obce – Ždiar a Osturňa. Obe vznikli niekedy 

na prelome 16. a 17. storočia a nachádzajú sa na severozápade Spiša – Ždiar medzi Belianskymi 

Tatrami a Spišskou Magurou a Osturňa v širokej doline Osturnianskeho potoka v severnom 

svahu Spišskej Magury. Obe sa nachádzajú vo vysokej nadmorskej výške – Ždiar 896 m n. m. 

a Osturňa medzi 645 až 1295 m n. m. Obyvateľstvo oboch obcí sa živilo pastierstvom, horským 

poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a uhliarstvom. 
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Ždiar pôvodne vznikol ako kopaničiarska obec, čo sa prejavilo v jej urbanizme. 

Kopaničiari dostali pri zakladaní obce stanovený výmer pôdy, tzv. zárubok. Stavali si na nej 

charakteristické uzavreté usadlosti. Starší typ usadlosti tvoril zo všetkých štyroch strán uzavretý 

dvor charakteristický pre horské karpatské obce. Dom bol trojpriestorový so vstupnou sieňou, 

kde stála veľká pec s ohniskom, a s izbou a komorou. Dvor usadlosti uzatvárali k domu 

pristavané maštale, ovčinec a stodola. Strechy sú sedlové so šindľom a so štítom 

a podlomenicou. Hlavné fasády zrubových domov sú obrátené na juh a na nárožiach sú 

zdobené. 

Pôvodným typom obydlia bol jednopriestorový dom, ktorý sa postupne menil na 

trojpriestorový. Má asymetricky radené priestory: vstupná sieň, pitvor je na okraji stavby, nie 

v strede (tzv. ždiarsky dom). Pitvor bol bez okna, prípadne len s malým štrbinovým okienkom. 

Zadná časť pitvora slúžila ako kuchyňa. Z pitvora sa vstupovalo do izby a za ňou bola komora. 

V 20. storočí sem z Poľska začal prenikať tzv. zakopanský (podhaliansky, „poľský“) typ domu, 

ktorý má vstupnú časť s pitvorom umiestneným v strede domu. Vstup do domu bol chránený 

pavlačou, gánkom. Neomietnuté domy boli maľované. Machom a hlinou škárované výplne 

medzi trámami boli maľované bledomodrou farbou. Okenné rámy namaľované načerveno boli 

zdobené jednoduchým bielym ornamentom. Farebná výzdoba sa postupne rozšírila aj na ďalšie 

časti obydlia.  

 

Typické zdobenie domov v Ždiari 

 

Osturňa, pôvodom goralská obec, je s deviatimi kilometrami najdlhšou potočnou 

dedinou na Slovensku. Pôvodnými osadníkmi boli rusínski pastieri, ktorí tiež pri usadení sa 
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v obci dostávali vymedzené pozemky. V strede obce sa nachádza murovaný gréckokatolícky 

Kostol sv. Michala Archanjela z roku 1796. Obyvatelia boli roľníci, pastieri a drevorubači. 

Základom zástavby obce sú od seba nepravidelne vzdialené usadlosti. Väčšinou sú orientované 

dlhšou stranou rovnobežne s osou cesty. Zachovalo sa tu niekoľko typov hospodárskeho dvora. 

Podobne ako v Ždiari to bol štvorstranne uzavretý dvor. Oproti obytnej časti je stodola 

s maštaľou, ovčínom a chlievmi. 

Domy sú zväčša zrubové a trojpriestorové, postavené na podmurovke vyrovnávajúcej 

terén a majú drevenú podlahu. Podmurovky domov sa omietali a ženy ich bielili. Radenie 

priestorov je v poradí: studený vstupný pitvor, izba s murovanou pecou a ohniskom a komora. 

Domy majú sedlové strechy s doskovým štítom a sú pokryté šindľom. Trámy zrubov sa natierali 

odtieňmi zelenej, žltej, modrej a červenej farby. Nárožia domov sú tiež natreté, môžu byť 

zdobené jednoduchým geometrickým alebo rastlinným ornamentom. Mnohé z objektov 

chátrajú a hrozí im degradácia pamiatkových prvkov a zánik. 

 

Osturňa – ukážka ľudovej architektúry 

  

Unikátom medzi pamiatkovými rezerváciami sú skalné obydlia v obci Brhlovce, ktoré 

sa nachádzajú v uličke Šurda. Obydlia sú vysekané v mäkkej tufovej hornine sopečného 

pôvodu. Obyvatelia používali horninu na vysekávanie kamenných kvádrov. Podľa miestnej 

tradície sa obytné priestory začali vysekávať od 16. storočia, v čase tureckého nebezpečenstva, 

ako úkryty. Brhlovce sú hromadná dedina s troj- a viacpriestorovými domami so štítom 

a pitvorom orientovaným na ulicu. Domy sú murované z kameňa, omazané a obielené. Do tufu 

sú vysekané hospodárske priestory ako komora, maštale a chlievy. V niektorých priestoroch sú 
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vysekané aj studne, hlboké 6 – 7 metrov. Letná kuchyňa vysekaná do skaly má odvod dymu 

riešený zvislým kanálom cez skalu na povrch úbočia. V jednom z 25 pamiatkovo chránených 

objektov sa nachádza od roku 1992 expozícia Tekovského múzea v Leviciach. Múzeum tvorí 

dvojpodlažný priestor vysekaný v hornine, pred ktorým stojí murovaný dom z konca 19. 

storočia so zariadením z 1. polovice 20. storočia. V roku 1993 udelili múzeu cenu Europa 

Nostra za obnovu objektu. 

   

Vysekané objekty do tufovej skaly v Brhlovciach, časti Šurda 

 

 Do mäkkej tufovej horniny sú vysekané aj pivnice na uskladnenie vína v obci 

Sebechleby, časti Stará Hora. Leží tri kilometre od obce na južnom úpätí Štiavnických vrchov. 

Nachádza sa tu skupina 115 pivníc vytesaných do tufu, z nich je 90 pamiatkovo chránených. 

Nad pivnicami stoja jedno- a dvojpriestorové domčeky so sedlovými strechami a polvalbou 

pokryté škridlou (pôvodne slamou). Pivnice a domčeky sú sústredené okolo vretenovitého 

priestoru námestia s barokovou Kaplnkou sv. Urbana, patróna vinohradníkov, postavenou 

v roku 1732. Druhú skupinu tvorí zástavba okolo družstevnej pivnice bez jasnejšej urbanistickej 

štruktúry. Vinohradnícke domčeky, „chyžky“ sa využívali sezónne. Dvojpriestorové domy sa 

využívali na prácu s hroznom a prechodné ubytovanie. Podstrešie slúžilo na uskladnenie. 

V súčasnosti sa objekty využívajú na rekreáciu, v jednom z nich sa nachádza múzejná 

expozícia. 



69 
 

 

Vinohradnícke objekty v Sebechleboch – Starej Hore 

 

Obec Špania Dolina sa v minulosti rozvíjala ako banícka osada. Nachádza sa neďaleko 

od Banskej Bystrice v nadmorskej výške 728 metrov v svahovitom teréne. Najväčší rozkvet 

zažívala obec 16. v storočí, keď patrila Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti ťažiacej meď. 

Nerentabilná ťažba bola ukončená koncom 19. storočia. Úpadok ťažby viedol k postupnému 

úpadku obce a znižovaniu obyvateľov (v súčasnosti tu žije okolo 200 obyvateľov). Na konci 

19. storočia si miestne ženy začali privyrábať čipkárstvom, pôsobila tu aj škola paličkovania. 

V súčasnosti je Špania Dolina chalupárskou obcou a slúži na rekreačné účely. Banícke tradície 

obce dokladajú domy baníckej správy, zachovaná klopačka a hlavne pozostatky banskej 

činnosti – šachty (šachta Ferdinand v strede obce), štôlne, haldy a odvaly. 

Dominantnou pamiatkou obce je farský Kostol Premenenia Pána vybudovaný na 

vyvýšenom mieste pôvodne v románskom slohu, ktorý prešiel behom stáročí rozsiahlymi 

prestavbami. Z kostola je dobrý výhľad do okolia a mal aj obrannú funkciu počas ohrozenia, 

najmä počas tureckej okupácie. Kvôli lacnému zdroju energie pre ťažbu tu už v 16. storočí 

vybudovali vodovod. V obci sa zachovali banícke a roľnícke typy domov. Domy využívali 

terén, boli podpivničené a často mali pavlač. V baníckych domoch prevažovali obytné priestory 

nad hospodárskymi. Roľnícke domy, prevažne pochádzajúce z 19. storočia, sa zachovali v troch 

vývinových typoch: 

1. trojpriestorové domy s priechodným pitvorom – na jednej strane je vykurovaná izba, na 

druhej nevykurovaná (pôv. asi komora), 

2. domy s dvoma izbami (s komorou za zadnou izbou) 

3. domy s komorou alebo šopou po celej šírke zadnej steny domu. 
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Špania Dolina s Kostolom Premenenia Pána 

 

Koncom 16. storočia sa v obci Veľké Leváre na Záhorí usadili Chorváti, utekajúci pred 

tureckým nebezpečenstvom, a príslušníci náboženskej skupiny novokrstencov 

(anabaptististov), u nás známych ako habáni. Habáni boli zruční remeselníci, žili komunitným 

spôsobom života, odmietali peniaze a hlásili sa k pacifizmu. Na západnom Slovensku sa usadili 

vo vyše tridsiatich obciach. V roku 1592 si v samostatnej časti obce vybudovali okolo 

štvorcového námestia habánsky dvor. Najstaršie zachované domy pochádzajú zo 17. storočia 

a pôvodne boli budované hrazdenou technikou. Hlinené domy sú dvojakého typu. Jeden 

predstavujú štítové troj- a štvorpriestorové domy, druhý typ domy v radovom zastavaní 

orientované do ulice. Domy sú trojpriestorové so vstupnou chodbou a typické sú vysoké štítové 

strechy. Za domami sa nachádzajú murované stodoly s dreveným štítom. 

V čase najväčšieho rozkvetu v 17. storočí mala habánska osada vyše 40 objektov, v roku 

1729 to bolo 35 objektov. Okrem obytných domov sa tu nachádzali remeselnícke domy so 

sušiarňami a dielňami v zadnej časti domu, mlyn, kováčska dielňa, pivovar, verejný kúpeľ. Na 

výchovu detí slúžila spoločná škôlka a škola. Na konci 17. storočia sa spoločné hospodárenie 

rozpadlo a postupne od 2. polovice 18. storočia sa potomkovia habánov asimilovali s okolitým 

obyvateľstvom. Z tohto obdobia pochádza aj Kaplnka zasvätená Panne Márii, nazývaná aj 

Habánska kaplnka, vstavaná do čela habánskeho domu. 



71 
 

 

Habánsky dom vo Veľkých Levároch, kde sa nachádza múzejná expozícia 

 

Hromadná dedina Plavecký Peter leží na Záhorí. Obec vznikla okolo hlavnej ulice, 

ktorá sa uprostred sídla rozširuje do šošovkovitého námestia. Domy na úzkych parcelách kolmo 

na cestu stoja po jej oboch stranách. V centre obce sa nachádza jednoloďový, pôvodne 

renesančný a v roku 1712 barokovo prestavaný rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla. 

Obyvatelia obce sa živili prevažne poľnohospodárstvom a popri tom ťažbou dreva, výrobou 

a predajom vápna, dreveného uhlia a nepálenej tehly. Pôvodné drevené zrubové domy boli 

od konca 18. storočia nahradzované domami z nepálených tehál. Domy sú trojpriestorové so 

sedlovými strechami s tvrdou krytinou a do ulice orientovanými barokovými murovanými 

štítmi. Majú dvojosové priečelie, sú omazané a obielené. Na úzkych parcelách domov sú na 

dvoroch radené za sebou viaceré domy a hospodárske priestory tvorené maštaľami a šopami s 

chlievmi. Za dvorom sa nachádza humno so zeleninovou záhradou a ovocným sadom. Pred 

domami sú predzáhradky. Priestor obce dotvárajú prícestné kríže a sochy svätých. 
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Centrálna časť pamiatkovej rezervácie v Plaveckom Petre 

 

Otázky a úlohy 

1. Porovnajte prírodné pomery pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry, urbanizmus obcí 

a použité stavebné materiály. 

2. Porovnajte dispozičné riešenie ľudových domov a hospodárskych objektov dvoch vybraných 

PRĽA, uveďte podobnosti a rozdiely. 

3. Charakterizujte PR Veľké Leváre – Habánsky dvor. 

4. Porovnajte Španiu Dolinu a Banskú Štiavnicu, nájdite podobnosti a rozdiely. 

5. Vo vybranej PRĽA zistite využitie pamiatkovo chránených objektov a spôsob ich ochrany. 
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4. Pamiatky UNESCO na Slovensku 

Po 2. svetovej vojne už inštitucionálna forma ochrany hmotného a duchovného 

dedičstva sveta dosiahla celosvetový rozmer. Zastrešuje ju UNESCO, pridružená inštitúcia 

Organizácie spojených národov (OSN). UNESCO – Organizácia spojených národov pre 

výchovu, vedu a kultúru vznikla roku 1945 v Paríži ako reakcia na dve svetové vojny, počas 

ktorých bolo zničených množstvo pamiatok. UNESCO vytvára viacero zoznamov 

najhodnotnejších svetových diel a javov ako najvýznamnejších predstaviteľov svojho druhu 

s jedinečnou svetovou hodnotou: Zoznam kultúrneho a prírodného dedičstva, Pamäť sveta 

a Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. Zároveň vedie aj kalendár významných osobností 

sveta. Z nich na území Slovenska pôsobili vynálezca Jozef Murgaš či polyhistor Matej Bel. 

Mimoeurópske krajiny vyčítajú Zoznamu neproporčné zastúpenie svetových lokalít 

s dominantným zastúpením európskych pamiatok. Vypracovaniu zoznamov predchádzalo 

prijatie viacerých dokumentov: 

– Dohovor o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva (1972) 

– Odporúčanie na ochranu tradičnej kultúry a folklóru (1989) 

– Všeobecná deklarácia UNESCO o kultúrnej rozmanitosti (2001) 

– Vyhlásenie majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva (2001) 

– Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) 

– Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005) 

 

4.1 Nehnuteľné kultúrne dedičstvo 

Pamiatka Svetového dedičstva UNESCO je špecifická lokalita navrhnutá výborom 

UNESCO. Cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta 

mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení 

určitých podmienok získať finančné prostriedky z Fondu svetového dedičstva na udržiavanie 

a rozvoj lokality. Podmienkou na vyhlásenie lokality je však preukázanie schopnosti štátu 

zabezpečiť právnu ochranu a správu lokality, aby boli jej hodnoty zachované aj do budúcnosti. 

Zoznam aktuálne obsahuje 1 052 lokalít, z toho 814 kultúrnych, 203 prírodných a 35 

zmiešaných lokalít nachádzajúcich sa v 165 štátoch sveta (stav k roku 2016).  

Kultúrne dedičstvo je pre každý národ jedinečné, osobité a špecifické. Odlišuje ho od 

iných národov a zároveň je súčasťou kultúrneho dedičstva celého ľudstva – svetového 

kultúrneho dedičstva. Definícia lokality kultúrneho dedičstva zahŕňa: 
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- monumenty: architektonické diela, monumentálne pomníky a maľby, archeologické nálezy, 

nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré sú výnimočnou univerzálnou hodnotou 

z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy, 

- skupiny budov: skupiny samostatných alebo spojených budov, ktoré kvôli ich architektúre, 

homogenite alebo miestu v krajine majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z pohľadu histórie, 

umenia, alebo vedy, 

- náleziská: diela človeka, alebo kombinácia prírodných a ľudských diel a miesta vrátane 

archeologických nálezísk, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z historického, 

estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska. 

Zoznam lokalít prírodného dedičstva v súčasnosti obsahuje 203 položiek. Definícia 

lokalít zahŕňa: 

- prírodné prvky pozostávajúce z fyzických a biologických útvarov alebo skupín takých 

útvarov, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z estetického alebo vedeckého pohľadu, 

- geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené územia, ktoré vytvárajú biotop 

ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy 

a ochrany, 

- prírodné náleziská presne vymedzených prírodných území výnimočnej univerzálnej hodnoty 

z pohľadu vedy, ochrany alebo prírodných krás. 

 

Slovenská republika prijala Dohovor o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva 15. 

novembra 1990 s právnou účinnosťou od 15. februára 1991. Prvé lokality zo Slovenska boli 

zapísané v roku 1993. V zozname svetového dedičstva je v súčasnosti zapísaných sedem lokalít 

na území Slovenska. Z nich päť zahŕňa kultúrne a dve prírodné lokality. Kultúrne lokality sa 

nachádzajú na území Slovenska, prírodné lokality sú spoločnou lokalitou so susedným štátom 

(Maďarsko, Poľsko, Ukrajina). Sú to tieto lokality: 

Kultúrne lokality: 

1. Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia (1993), 

2. Spišský hrad s okolím a mesto Levoča (1993, rozšírená v r. 2009), 

3. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (1993), 

4. Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium (2000), 

5. Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (2008). 
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Prírodné lokality: 

1. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu (1995, rozšírená v r. 2000) – spoločná lokalita 

s Maďarskom, 

2. Karpatské bukové pralesy (2007, rozšírená v r. 2011) – spoločná lokalita s Poľskom 

a Ukrajinou. 

 

 Medzi ďalšie lokality, ktoré Slovensko pripravuje navrhnúť do zoznamu UNESCO, 

patria aj zachované antické pamiatky hranice Limes Romanus na strednom Dunaji (spoločný 

návrh s Rakúskom a Maďarskom), veľkomoravská mikulčicko-kopčianska lokalita 

(spoločný návrh s Českom), protiturecká pevnosť Komárno a Komárom, Tokajská 

vinohradnícka oblasť a súbor vinohradníckych pivníc (oba spoločný návrh s Maďarskom), 

súbor stredovekých kostolných nástenných malieb v Gemeri a Above, historické jadro Košíc 

a hrobka židovského rabína Chatama Sofera v Bratislave.   

 

 V roku 1993 boli ako prvé do zoznamu zapísané tri lokality zo Slovenska. Dôvodom na 

zápis lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia je jedinečnosť historického 

jadra mesta a jeho okolia ako ukážky banského strediska s veľkým ekonomickým významom 

od stredoveku až do 20. storočia zasadeného do prírodného prostredia, ktoré bolo rozsiahlou 

banskou činnosťou zmenené človekom. K poklesu významu mesta prispelo vysťahovanie 

nemecky hovoriacich obyvateľov mesta, karpatských Nemcov v rámci Benešových dekrétov, 

ktorých predkovia tu žili viacero generácií a mali k mestu vybudovaný citový vzťah. Už v roku 

1950 bolo historické jadro mesta vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. V 70. rokoch 20. storočia 

sa začala komplexná pamiatková obnova mesta, ktorá však bola spojená s vysťahovaním 

obyvateľov centra do novovybudovaného panelového sídliska na okraji mesta. To viedlo k ešte 

väčšiemu vyľudneniu centra. Od 90. rokov 20. storočia po reštitúcii mnohých objektov sa 

postupne obnovuje historický ráz mesta. V meste a jeho okolí sa okrem kultúrno-historických 

zachovalo aj množstvo technických pamiatok, banských diel a umelých jazier – tajchov. 

V okolí lokality sa nachádza aj pamiatková rezervácia Štiavnické Bane a pamiatková zóna 

Banská Hodruša (podrobnejšie v kapitole 3.1). 

 

 Lokalita Spišský hrad s okolím je tvorená viacerými historickými a prírodnými 

miestami: Spišským hradom ako šľachtickým sídlom, poddanským mestečkom Spišské 

Podhradie, cirkevným strediskom a neskôr biskupským sídlom Spišská Kapitula (bližšie 

v kapitole 3.1), dedinským gotickým Kostolom sv. Ducha v Žehre a prírodným travertínovým 
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územím národnej prírodnej rezervácie Dreveník. K tejto lokalite bolo v roku 2009 pričlenené 

aj historické jadro mesta Levoča.  

 Ruina Spišského hradu sa nachádza na vápencovom brale, vyvýšenine, ktorá 

kontrolovala obchodnú cestu, ktorá popri nej prechádzala. Pôvodne strážny hrad sa stal 

správnym sídlom spišského regiónu (najprv komitátu a potom stolice). Jadro hradu tvorí 

obranná a obytná veža – donjon (slov. aj „nebojsa“) postavená ešte pred mongolským vpádom. 

Pri nej pristavali románsky palác. Po zrútení donjonu na prelome 13. a 14. storočia postavili 

novú valcovú vežu, ktorá sa zachovala dodnes. Veľký stavebný rozvoj zažíva hrad za 

Anjouovcov v14. a v polovici 15. storočia. V 2. polovici 15. storočia získali hrad Zápoľskovci, 

ktorí ho goticky prestavali a dostavali. V 16. storočí sa stal majetkom Thurzovcov. Tí ho zasa 

upravili v renesančnom slohu. Po vymretí Thurzovcov v 17. storočí získali hrad Csákyovci, 

ktorí sa stali aj dedičnými županmi Spišskej stolice. Csákyovci vykonali posledné veľké úpravy 

hradu v 17. storočí, potom už pustol, keďže stratil svoju vojenskú a obytnú funkciu. Hrad 

vyhorel v roku 1780 a odvtedy bol v ruinách. Pamiatková obnova hradu prebehla v 70. rokoch 

a v súčasnosti hrad slúži na múzejné účely ako expozícia SNM-Spišského múzea. 

 Pod hradom sa formovali osady obývané služobníctvom hradného panstva. Jedna z nich 

vznikla aj na mieste Spišského Podhradia. Po príchode Nemcov po mongolskom vpáde získalo 

obyvateľstvo mestečka privilégiá a rýchlo sa rozvíjalo ako prirodzené centrum okolia. Mesto 

má nepravidelný pôdorys. Centrum tvorí pôvodne románsky jednoloďový kostol, ktorý bol 

ohradený kamenným múrom a slúžil ako ochrana pre obyvateľov v prípade napadnutia 

(naposledy v 19. stor. klasicisticky prestavaný). Okolo kostola sa nachádza námestie s goticko-

renesančnými meštianskymi domami. V meste stojí aj kostol a kláštor Milosrdných bratov, 

slúžiaci v minulosti ako nemocnica, evanjelický kostol (prelom 18. a 19. stor.) a synagóga (z r. 

1905).  

V neďalekom Dreveníku, travertínovej kope a národnej prírodnej rezervácii, sa už 

v prehistorických dobách nachádzalo hradisko, naposledy osídlené Slovanmi až približne do 

12. storočia. Pri tamojšom prameni bol v roku 1926 nájdený výliatok mozgovne neadertálca 

(uložený v Národnom múzeu v Prahe), starý cca 150-tisíc rokov.  

 Nad obcou Žehra sa nachádza Kostol sv. Ducha. Ranogotický kostol postavili 

v poslednej štvrtine 13. storočia. V 2. polovici 15. storočia ho prestavali. Z tohto obdobia 

pochádza aj klenba, ktorú zaklenuli na stredný stĺp, čím sa stal kostol dvojloďovým, čo je 

typické práve pre mnohé spišské kostoly. Mimoriadne cenné sú zachované nástenné maľby, 

ktoré vznikli počas viacerých etáp. Najstaršiu vrstvu predstavujú konsekračné kríže a maľba 

Kalvárie z 13. storočia. Ďalšie vrstvy fresiek vznikli v rokoch 1370 – 1380, 1420 – 1430 a v 1. 
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polovici 15. storočia. Autori fresiek boli ovplyvnení byzantskými a talianskymi vzormi. Je na 

nich zobrazený mariánsky a christologický cyklus, Strom života či výjav Posledného súdu.   

   

Kostol sv. Ducha v Žehre – exteriér a interiér 

 

V roku 1993 bola medzi troma prijatými návrhmi na zoznam zapísaná aj Pamiatková 

rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec. Dôvodom zápisu je pozoruhodne zachované 

sídlo s charakteristickými stredoeurópskymi zrubovými architektúrami nachádzajúcimi sa 

v horských oblastiach. Urbanizmus obce sa prakticky nezmenil a objekty si zachovali pôvodný 

architektonický štýl. Analýza ICOMOS vyhodnotila Vlkolínec ako najlepšie zachované sídlo 

svojho druhu v Karpatskom oblúku. Územie ochrany tvorí pamiatková rezervácia a ochranné 

pásmo extravilán obce a krajinné prostredie v rámci Národného parku Veľká Fatra (bližšie 

v kapitole 3.2). 

 

 V roku 2000 bolo do zoznamu UNESCO zaradené Historické jadro mesta Bardejov 

a židovské suburbium. Dôvodom pre zápis boli výnimočne dobre zachovaná hospodárska 

a sociálna štruktúra stredovekého trhového mesta z regiónu strednej Európy. Urbanizmus 

a zachované časti predstavujú typ stredovekého mesta, aký sa vyvinul v Európe na významných 

bodoch pri veľkých obchodných cestách. Lokalita zahŕňa mestskú pamiatkovú rezerváciu – 

stredoveké mesto chránené mestskými hradbami, najzachovalejšími na Slovensku i v rámci 
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Európy. Súčasťou je pôvodná židovská štvrť na Mlynskej ulici so zachovanými objektmi 

slúžiacimi na rituálne účely (bližšie v kapitole 3.1). 

 

 Súbor ôsmich drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka bol do 

zoznamu zapísaný v roku 2008. Sú výberom z takmer 50 drevených kostolov, ktoré sa 

zachovali do dnešných dní z pôvodne približne 300 objektov. Predstavujú vývoj náboženských 

a etnických komunít v tejto časti Európy a možnosti vykonávania ich náboženských úkonov, 

využívanie prírodných zdrojov a vtedajšie technologické zdatnosti. Prezentujú prelínanie sa 

latinskej a byzantskej kultúry na relatívne malom priestore. Kostoly vznikli v 15. až 18. storočí 

ovplyvnené gotickým, renesančným a barokovým štýlom. Hoci boli postavené pre viacero 

cirkví, majú podobný konštrukčný systém (využíval sa hlavne zrubový systém, pri 

evanjelických málo využívaný hrazdený systém). Tvoria ich dva rímskokatolícke, tri 

evanjelické a tri gréckokatolícke drevené kostoly: 

- rímskokatolícke kostoly Všetkých svätých v Tvrdošíne a sv. Františka z Assisi v Hervartove 

(postavené v 2. polovici 15. stor.), 

- evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku (dnešný vzhľad po prestavbe z r. 1717), Leštinách 

(1688/1689) a Hronseku (1725/1726), 

- gréckokatolícke kostoly – chrámy sv. Mikuláša v Bodružale (1685), Archanjela Michala 

v Ladomírovej (1742) a sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej (1720). 

 Rímskokatolícke a evanjelické kostoly patria do západnej skupiny cirkevných 

architektúr. Ich dispozícia vychádza z gotickej a barokovej cirkevnej architektúry. Priestor 

kostola tvorí obdĺžnikové jednolodie s polygonálne ukončenou svätyňou. Predstavaná veža 

stojí v osi stavby. Interiér je zdobený nástennými maľbami. Evanjelické, tzv. artikulárne 

kostoly vznikali na základe artikúl šopronského snemu z roku 1681. Kostoly nemohli mať vežu 

a vchod z hlavnej ulice. V každej stolici mohli byť maximálne dva kostoly, jedine slobodné 

kráľovské mestá si mohli postaviť kostol mimo historických jadier miest. Po zmiernení 

náboženských pomerov za Jozefa II. (1780 – 1790) si mohli evanjelici stavať kostoly z pevných 

materiálov, čo následne viedlo k búraniu drevených artikulárnych kostolov a ich nahradzovaniu 

novými kostolmi.  

Gréckokatolícke kostoly – chrámy (cerkvi) sú ovplyvnené východnou cirkevnou 

tradíciou. Začali sa stavať po prijatí Užhorodskej únie v roku 1646 a vzniku gréckokatolíckej 

cirkvi. Chrámy majú trojdielnu dispozíciu, ktorú od vstupu tvorí babinec (zhromaždisko žien), 

loď (zhromaždisko mužov) a sanktuárium (svätyňa). Každá časť má osobitnú strechu ukončenú 

vežou. Najhodnotnejšou časťou chrámu je ikonostas – vysoká, bohato vyrezávaná, zdobená 
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a zlátená stena. Sú v nej osadené ikony podľa liturgického kánonu. Stredné (kráľovské) dvere 

boli určené pre kňaza. Steny chrámov sú väčšinou zdobené nástennými maľbami.  

Rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne bol postavený v 2. polovici 

15. storočia v gotickom štýle. Z polovice 17. storočia pochádza zariadenie kostola, nástenné 

maľby a obvodový múr. Z 18. storočia pochádza neskorobarokový oltár. V 90. rokoch 20. 

storočia bol kostol renovovaný. Z 2. polovice 15. storočia pochádza aj Kostol sv. Františka 

z Assisi v Hervartove pri Bardejove, postavený v gotickom slohu. V kostole sa zachoval 

gotický oltár (bočné krídla sa nachádzajú v Národnej galérii v Budapešti). Na stenách sa 

zachovali neskorogotické maľby z konca 16. storočia s rastlinným motívom a mladšie 

ranobarokové zo 17. storočia s biblickými výjavmi. 

     

Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove      Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne 

 

Evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku postavili v roku 

1688. Dnešný vzhľad kostola je po prestavbe z roku 1717. Kostol má pôdorys rovnoramenného 

gréckeho kríža a zastrešený sedlovou strechou pokrytou šindľom. Kostol je zvonka omietnutý 

a na juhovýchodnej strane sa nachádza sakristia. Kostol pojme  1 500 veriacich a je zastrešený 

valenými klenbami pokrytými iluzívnou maľbou oblohy. Ústredným prvkom interiéru je 

barokový oltár z rokov 1718 – 1727 s výjavom Ukrižovania.  Nachádza sa tu tiež bohato 

zdobená kazateľnica, krstiteľnica a organ. Kostol v Leštinách na Orave dal postaviť zemepán 

Jób Zmeškal v rokoch 1688 – 1689. V roku 1777 postavili pri kostole zvonicu. Kostol je vo 

vnútri bohato zdobený maľbou z konca 17. storočia. Najstaršou časťou kostola je drevená 

krstiteľnica z čias výstavby kostola. Ranobarokový oltár pochádza z konca 17. storočia 

a kazateľnica zo začiatku 18. storočia. Kostol v Hronseku pri Banskej Bystrici postavili 

v rokoch 1725 – 172 s pôdorysom v tvare kríža. Pri jeho výstavbe použili hrazdenú konštrukciu. 
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Dominantou kostola je barokový oltár, kazateľnica s baldachýnom a organ z 2. polovice 18. 

storočia. Súčasťou areálu, obohnaného oplotením, je samostatne stojaca zvonica (takisto z r. 

1725/1726). 

    

Artikulárny kostol v Kežmarku (vľavo) a Hronseku 

 

Gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej postavili v roku 1720. 

Ikonostas pochádza zo začiatku 18. storočia a pre svoje rozmery bol pravdepodobne vytvorený 

pre iný kostol. Chrám sv. Mikuláša v Bodružale je z tejto trojice kostolov najstarší a pochádza 

z roku 1685. Patrí k najlepšie zachovaným cerkvám tohto typu na Slovensku. Ikonostas 

a výmaľba (motív Posledného súdu a Kalvárie) pochádzajú z konca 18. storočia. Do ikonostasu 

však vsadili staršie ikony z polovice 17. storočia. Chrám Archanjela Michala v Ladomírovej 

pochádza z roku 1742. Zariadenie kostola pochádza z polovice 18. storočia, niektoré 

z pôvodných ikon zo 17. storočia sa dnes nachádzajú v Šarišskom múzeu.  

    

Chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej         Chrám sv. Mikuláša v Bodružale 
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4.2 Hnuteľné pamiatky UNESCO 

Ako sme už spomínali, na svojej 27. Generálnej konferencii v roku 1993 schválilo 

UNESCO celosvetový program Pamäť sveta. V rámci UNESCO patrí program do oblasti 

„Informácie a komunikácia“. Slovenský výbor pre program Pamäť sveta vznikol v roku 1996. 

Základným cieľom je zachrániť ohrozené svetové dokumentárne dedičstvo sústreďované 

v knižniciach, archívoch a múzeách. Uchováva tak poznatky o ľudských dejinách, národoch, 

jazykoch a rôznorodých kultúrach.  

Program Pamäť sveta je zameraný na:  

- Záchranu, uchovanie, ochranu a obnovu ohrozeného svetového dokumentárneho dedičstva,  

- Vytváranie podmienok pre jeho bezpečné uloženie, konzervovanie a reštaurovanie,  

- Vytváranie podmienok pre prístup k nemu zo strany širokého spektra používateľov,  

- Vytváranie podmienok na medzinárodnú spoluprácu v oblasti svetovej kultúrnej, informačnej 

a dokumentačnej výmeny,  

- Zavádzanie moderných digitálnych technológií spracovania dokumentov na vysokokvalitných 

médiách (CDROM), tvorbu príslušných edícií, báz dát a sietí,  

komplexnú mobilizáciu intelektuálnych vedeckých, technických, technologických a finančných 

zdrojov,  

- Iniciovanie kampaní a podporných aktivít smerujúcich k vytváraniu finančných zdrojov 

určených na konkrétne projekty a ich realizáciu.  

 

Slovenská republika má v tomto programe zapísané nasledovné zápisy: 

- Bašagičova zbierka islamských rukopisov Univerzitnej knižnice v Bratislave (1997)  

- Iluminovaný kódex knižnice Bratislavskej kapituly (1997)  

- Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici (2007) 

 

Bašagičova zbierka islamských rukopisov  

Zbierku tvorí výnimočný súbor islamských pamiatok knižnej kultúry. Po vyhorení 

knižnice v Sarajeve počas vojny v 90. rokoch 20. storočia tvorí najrozsiahlejší súbor islamskej 

literatúry v Európe. Obsahuje o. i. základné diela stredovekej islamskej vedeckej a krásnej 

literatúry, ako unikátny rukopis Logiky od islamského aristotelika a jedného z najväčších 

filozofov a vedcov svojich čias Abú Nasr Muhammada al-Fárábího (okolo 870 – 950), 

najkompaktnejší odpis prác tohto filozofa na svete, alebo najväčšiu známu zbierku štvorverší 

od perzského básnika a vedca Omara Chajjáma (1048 – 1131). Tvoria ju nábožensky 

orientované diela – korán, náboženské tradície, náboženské právo, dogmatiku, modlitby, 
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mystiku, práce z oblasti filozofie, metafyziky, logiky a psychológie, ako aj ostatné vedné 

disciplíny, ako je napríklad astronómia, matematika, politika, administratíva, zákony, dejiny, 

lexikografia, gramatika, metrika, rétorika a poetika. Súčasťou je krásna literatúra zastúpená 

umeleckou poéziou a prózou, ale aj dielami ľudovej tvorivosti. 

Zbierka tvorí samostatný fond v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Obsahuje 598 

rukopisných diel v 284 zväzkoch a tvorí ich 393 arabských, 117 tureckých a 88 perzských prác. 

Tlačených zväzkov kníh je 365 a obsahujú 496 diel (niektoré z kníh obsahujú viaceré práce), 

z nich je 145 arabských, 338 tureckých a 8 perzských. Univerzitná knižnica získala zbierku 

v roku 1924 kúpou od známeho bosnianskeho literáta, vedca a zberateľa Dr. Safveta bega 

Bašagića (1870 – 1934). Bašagić vyštudoval arabčinu a perzštinu vo Viedni, potom pôsobil 

ako profesor orientálnych jazykov na univerzite v Záhrebe a v rokoch 1919 – 1927 pracoval 

ako kustód v Krajinskom múzeu v Sarajeve (do r. 1927). 

 

Iluminované kódexy knižnice Bratislavskej kapituly  

Knižnica Bratislavskej kapituly obsahuje viac ako 3 000 knižných zväzkov historickej 

hodnoty. Nachádzajú sa tu knihy z 12. – 19. storočia z oblasti svetskej a cirkevnej literatúry. 

V knižnici sa nachádza najrozsiahlejšia a z hľadiska dejín umenia najhodnotnejšia zbierka 

stredovekých manuskriptov na Slovensku. Zo 139 stredovekých kódexov registrovaných v 19. 

storočí pochádza 101 z obdobia 12. – 16. storočia. Súčasťou zbierky sú bohato iluminované 

antifináre – hudobné kódexy. Tzv. Bratislavské antifonáre pochádzajú z 15. storočia.  

Bratislavský antifonár I vznikol v poslednej štvrtine 15. storočia a takmer 300 rokov ho 

Bratislavská kapitula používala pri liturgických spevoch. Zachovali sa v ňom viaceré 

poznámky. Nachádza sa v Archíve mesta Bratislavy (AMB). Bratislavský antifonár II (tzv. 

Hanov kódex) je dvojzväzkový a vyhotovili ho na podnet bratislavského kanonika Johannesa 

Hana v rokoch 1487 – 1488. Je bohato zdobený perokresbami a ilumináciami. Po 1. svetovej 

vojne bol antifonár rozrezaný na tri časti a rozpredaný. V súčasnosti sa jednotlivé časti 

nachádzajú v Slovenskom národnom archíve (SNA), AMB a Múzeu mesta Bratislavy. 

Bratislavský antifonár III pochádza z 2. polovice 15. storočia. Obsahuje sedem maľovaných 

ornamentálnych iniciál. Nachádza sa v AMB. Bratislavský antifonár IV vyhotovili v rokoch 

1420 – 1440 a nachádza sa v SNA, Kapitulskej knižnici a AMB. 
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Iluminované listy Bratislavského antifonára 

 

Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici 

Mapy a plány uložené v archíve v Banskej Štiavnici dokumentujú dejiny baníctva 

drahých kovov na území Slovenska s stredoslovenskej banskej oblasti. Zobrazujú situácie 

ťažby, budovania baní a technických zariadení na dobývanie a spracovanie rúd. Približujú 

budovanie vodných nádrží a čerpacích strojov pre potreby baníctva v 17. až do začiatku 19. 

storočia. Najstaršou mapou zbierky je mapa banskej štôlne Michal z roku 1625. Medzi autorov 

máp patria významné osobnosti vedy a techniky, ako Samuel Mikovíni, Jozef Karol Hell, 

František Jozef Műllner, Leopold von Passetzki a Matej Ziepser. 

 

Plán hrádze Kolpašského veľkého jazera (1746) od Samuela Mikovíniho 
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4.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo 

Postupujúca globalizácia a zánik niektorých tradičných prejavov lokálnej kultúry viedla 

v roku 2003 UNESCO k prijatiu Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho 

dedičstva (používa sa aj výraz „žijúce dedičstvo“ z angl. „living heritage“). Predchádzalo mu 

vydanie Glosára k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu (2002), kde sa medzinárodná skupina 

expertov pokúsila definovať základné termíny viažuce sa k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. 

Naň nadväzujú aj Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005) 

a Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry a folklóru. V rámci Dohovoru boli vytvorené dva 

zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva:  1. Reprezentatívny zoznam nehmotného 

kultúrneho dedičstva ľudstva a   

2. Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré si vyžaduje naliehavú ochranu. 

Slovenská republika Dohovor ratifikovala 18. decembra 2006. Gestorom plnenia 

Dohovoru je Ministerstvo kultúry SR a jeho odbor nehmotného kultúrneho dedičstva 

a znevýhodnených skupín obyvateľstva v rámci sekcie kultúrneho dedičstva. Koordinátorom 

a realizátorom je Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, ktoré pôsobí v rámci 

Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Pre oblasť nehmotného kultúrneho 

dedičstva zriadilo MK SR v januári 2007 Radu na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 

ako poradný orgán ministra kultúry. Najdôležitejším článkom v procese ochrany nehmotného 

kultúrneho dedičstva sú jeho samotní nositelia, jednotlivci a lokálne spoločenstvá, ktorých na 

Slovensku označujeme pojmom „nositelia tradícií“. Touto oblasťou sa čiastočne zaoberajú aj 

ďalšie inštitúcie, ako Národné osvetové centrum a Ústredie ľudovej umeleckej výroby.  

 

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska 

 Na základe Dohovoru jednotlivé štáty vypracovávajú reprezentatívne zoznamy 

nehmotného kultúrneho dedičstva. Na Slovensku jeho vypracovaniu predchádzalo 

vypracovanie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru z augusta 2007. Návrhy na 

zápis môžu predkladať fyzické a právnické osoby, štátne a spoločenské inštitúcie, občianske 

združenia i lokálne spoločenstvá. Na Slovensku sa pod pojmom nehmotné kultúrne dedičstvo 

chápu nielen tie javy, ktoré v minulosti vytvorilo široké spoločenstvo, ale aj diela konkrétnych 

autorov, ktoré nadobudli charakter národného významu, ako napríklad významné literárne, 

výtvarné a filmové diela. Pri vypracovaní reprezentatívneho zoznamu sa jeho zostavovatelia 

sústredili na tie javy, ktoré vznikli ako výsledok ľudskej činnosti bez konkrétneho autorstva, 

označovanej ako tradičná ľudová kultúra. Teda javy, ktoré sa prenášajú z generácie na 
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generáciu. Na Slovensku sa tradičná ľudová kultúra najčastejšie spája s roľnícko-pastierskou 

kultúrou.  

Aktuálne (2016) sú v zozname zapísané tieto prejavy: 

- Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2010) 

- Radvanský jarmok (2011) 

- Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov (2011) 

- Terchovská muzika (2011) 

- Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku (2011) 

- Čičmianske ornamenty (2013) 

- Banskoštiavnický Salamander (2013) 

- Tradičné bábkarstvo na Slovensku (2013) 

- Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku (2013) 

- Modrotlač (2015) 

- Horehronský viachlasný spev (2015) 

 

Nehmotné pamiatky UNESCO 

Viaceré prejavy, ktoré nachádzame v Reprezentatívnom zozname nehmotného 

kultúrneho dedičstva Slovenska boli zapísané aj na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Ešte pred pristúpením SR k Dohovoru bola na zoznam zapísaná fujara a jej hudba 

(2005) a naposledy tradičné bábkarstvo (2016). V súčasnosti (2016) sú v zozname zapísané 

tieto prejavy: 

- Fujara (2005 bola vyhlásená za Majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho 

dedičstva; 2008 zapísaná do zoznamu)  

- Terchovská muzika (2013) 

- Gajdošská kultúra (2015) 

- Slovenské a české bábkarstvo (2016) 

 

Fujaru na územie Slovenska pravdepodobne priniesli vojaci zo západnej Európy, ktorí 

tu v 17. storočí bojovali proti Turkom. V západnej Európe boli trojdierkové píšťaly rozšírené 

už 12. – 13. storočí. Na našom území boli rozšírené v okolí Slovenskej Ľupče a na Podpoľaní. 

Používali ich pastieri pri chove oviec, postupne prenikla aj do umeleckej tvorby.  

Terchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra rozšírená v Terchovej 

a okolitých obciach. Pre terchovskú muziku je charakteristické 3 až 4-členné sláčikové 
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obsadenie s malou dvojstrunovou basou. Typický je pre ňu aj viachlasný spev všetkých 

muzikantov. 

    

Hra na fujaru (vľavo) a terchovská muzika 

 

Gajdošská kultúra je spojená s roľníckym a pastierskym obyvateľstvom na území 

Slovenska a je známa už od 14. storočia. Zahŕňa nielen samotný hudobný nástroj, ale aj všetky 

prejavy, ktoré súvisia s výrobou a používaním gájd – technologické postupy pri výrobe, 

estetické stvárnenie nástroja, tradičnú hru na gajdy, rozmanité gajdošské interpretačné štýly, 

texty gajdošských piesní, spev a tanec pri gajdách, rituály s gajdami, tradičné ľudové obrady za 

sprievodu gájd alebo ľudovú slovesnosť spätú s týmto nástrojom. V súčasnosti poznáme cca 40 

lokalít, kde je táto tradícia stále živá (napríklad Bratislava, sever Oravy, okolie Nitry, Banskej 

Bystrice, Zvolena, Podpoľanie, Gemer, Malohont a Tekov). 

  

Hra na gajdy 
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Tradičné bábkarstvo na Slovensku je súčasťou našej divadelnej a literárnej tradície, 

ktorá siaha do 17. storočia. Tradícia pochádza od kočovných bábkarov, ktorí sa živili 

divadelnou produkciou. Spájajú sa v ňom európske vzory, ktoré boli postupne v tunajšom 

domácom prostredí doplnené a transformované o domáce jazykové a tematické prvky. 

K známym bábkarským rodinám patria napríklad Stražanovci, Anderlovci či Dubskí. Pamiatky 

spojené s bábkarskou tradíciou nájdeme napríklad v SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek 

v Modrom Kameni alebo v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. 

   

Tradičné bábkarstvo 

 

Otázky a úlohy 

1. Definujte program UNESCO na záchranu kultúrneho dedičstva. Vo vami zvolenom štáte 

vyhľadajte pamiatky UNESCO a pokúste sa ich porovnať s pamiatkami UNESCO na 

Slovensku. 

2. Definujte nehmotné kultúrne dedičstvo. 

3. Charakterizujte lokality zapísané v Zozname prírodného dedičstva UNESCO. 

4. Charakterizujte program Pamäť sveta, uveďte slovenské zápisy v tomto programe.  

5. Uveďte príklady ničenia kultúrneho dedičstva ľudstva v súčasnosti, analyzujte príčiny. 

6. Charakterizujte podobnosti a rozdiely slovenských drevených kostolov zapísaných 

v UNESCO. Vyhľadajte vo vašom okolí ďalšie príklady a hľadajte dôvody, prečo by podľa vás 

aj ony mali byť zapísané v Zozname. 
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5. Európske kultúrne dedičstvo 

Svoje kultúrne dedičstvo, ako jednotu v rozmanitosti, si chráni aj Európska únia. Na 

jednej strane vychádza zo spoločných antických a kresťanských tradícií, na druhej strane 

podporuje udržiavanie jedinečných lokálnych tradícií. Proti súčasnej snahe o globalizáciu sveta 

podporuje programy, ktoré majú posilniť zachovanie a dokumentovanie etnickej a kultúrnej 

identity. Rada Európy prijala ešte v roku 1975 v Amsterdame dokument s názvom Európska 

charta architektonického dedičstva. O desať rokov neskôr bol v Granade prijatý dodnes 

najvýznamnejší dokument Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy (1985) 

ako manifest európskej kultúrnej identity. V Dohovore sa deklaruje, že architektonické 

dedičstvo je nenahraditeľným zdrojom bohatstva a mnohorakosti európskeho kultúrneho 

dedičstva, neoceniteľným svedectvom našej minulosti a spoločným dedičstvom všetkých 

Európanov. Od roku 1985 zároveň Európska komisia alebo Európsky parlament udeľuje 

európskym mestám titul „Európske hlavné mesto kultúry“ (do r. 2000 ako Európske mesto 

kultúry). V roku 1985 ako prvé ním boli Atény, kolíska európskej civilizácie a demokracie. 

Spočiatku bol tento titul udeľovaný jednému mestu v rámci Európskej únie, v roku 2000 bol 

rozšírený aj na mestá európskych krajín, ktoré sa ešte len usilovali o vstup do EÚ (v r. 2000 

nimi boli Krakov a Praha). Od roku 2007 majú tento titul dve mestá ročne, spravidla jedno zo 

západoeurópskych a jedno zo stredovýchodných miest. Od roku 2020 sa plánuje rozšíriť ich 

počet na tri, jedno z nich má byť z krajiny mimo EÚ.   

Od 80. rokov 20. storočia paneurópska federácia mimovládnych a neziskových 

organizácií v oblasti kultúrneho dedičstva Europa Nostra udeľuje v spolupráci s Európskou 

komisiou cenu za obnovu pamiatok. Ocenenia sa udeľujú v štyroch kategóriách: najlepšie 

projekty z oblasti pamiatkovej ochrany; výskumu; služby jednotlivcov a organizácií; 

vzdelávania, prípravy a zvyšovania povedomia. Organizácia vznikla v roku 1963 a sídli 

v Haagu. Členovia poroty sa už od počiatkov nezameriavali len na región západnej Európy. 

Slovensko získalo toto prestížne ocenenie už pred rokom 1989. Prvým laureátom na Slovensku 

sa stala v roku 1986 pamiatková rezervácia Bardejova (1986), druhou ocenenou lokalitou je 

pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce, ktorá ho získala v roku 1993. Ďalšie 

ocenenie získali napríklad obnova kaštieľa v Betliari (1995), Slovenská sporiteľňa v Martine 

(2002) či budova Bosákovej banky v Prešove (2004). 

V roku 1984 tiež vznikla mimovládna organizácia ECOVAST, Európska rada pre 

dedinu a malé mesto (European Council for the Village and Small Town). Má zároveň štatút 

konzultanta vo vzťahu k Rade Európy. Jej cieľom je zachovávanie vidieckeho dedičstva Európy 

a oživenie identity vidieckych spoločenstiev. V roku 1993 bola založená aj jej slovenská sekcia. 
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Vonkajším prejavom spolupatričnosti európskych krajín sú Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva. Od roku 1991 sa každoročne v septembri organizujú s podporou Rady  Európy 

a Európskej únie približne v 50 štátoch Európy. Ich cieľom je prostredníctvom množstva aktivít 

a projektov pripomínať širokej verejnosti význam a bohatstvo európskeho kultúrneho 

dedičstva. Osobitný význam majú tzv. dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch, 

ktoré nie sú bežne prístupné. Slovensko, ešte ako súčasť Československa, organizuje Dni 

európskeho kultúrneho dedičstva od roku 1992 pod patronátom Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku udeľuje 

časopis Pamiatky a múzeá prestížne výročné ceny za ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych 

pamiatok. 

 

Tematické zameranie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v rokoch 1992 – 2016 a sídlo 

podujatia:  

1992: Celoeurópske otvorenie podujatia Česko- Slovensko ´92 (Praha – Tábor – Telč; 

Trnava) 

1993: Občan a pamiatky (Banská Štiavnica, Čierny Balog) 

1994: Pamiatky a mládež (Levoča, Markušovce) 

1995: Historické techniky v modernom živote (Banská Bystrica, Špania Dolina) 

1996: Historické mestá (Košice, Prešov) 

1997: Hrady na Slovensku (Trenčín, Beckov) 

1998: Tradičná ľudová architektúra (Ružomberok-Vlkolínec) 

1999: Drevené kostoly – v rámci kampane Rady Európy „Európa – spoločné dedičstvo“ 

(Svidník, Ladomírová) 

2000: Rímske pamiatky na Slovensku – v rámci kampane „Európa- spoločné dedičstvo“ 

(Bratislava-Rusovce – Gerulata) 

2001: Symbióza kultúrneho a prírodného dedičstva (Rožňava, Betliar, Domica) 

2002: Písomné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti (Nitra, Kostoľany pod Tribečom) 

2003: Od súkromných zbierok k národným inštitúciám (Martin) 

2004: Starý pôvod, nový účel (Lučenec) – venované 50. výročiu prijatia Európskeho 

kultúrneho dohovoru 

2005: Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých (Prešov a okolie) 

2006: Európa, spoločné dedičstvo (Skalica) 

2007: Sídla a krajina (Žilina) 

2008: V minciach pamäť žije (Kremnica) 
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2009: Víno a keramika (Malokarpatský región) 

2010: Technické a industriálne pamiatky (Banská Štiavnica) 

2011: Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (Bardejov) 

2012: Pamiatky môjho domova (Bratislava)  

2013: Pamiatky duchovného života (Košice)  

2014: Vstupenka do raja (Poprad) 

2015: Reč pamiatok (Modra) 

2016: Pamiatky a my (Zvolen) 

 

V roku 2006 Európska únia prijala projekt Európske kultúrne dedičstvo. Do projektu 

sú zahrnuté miesta, ktoré symbolizujú európsku integráciu, ideály a históriu. Jeho cieľom je 

zvýšenie povedomia a úcty Európanov k spoločnej minulosti a jeho kultúrnemu dedičstvu. 

Medzi prvými lokalitami bol zapísaný dom francúzskeho politika Roberta Schumana, jedného 

z iniciátorov vzniku Európskej únie. V zozname nechýba ani aténska Akropola, ako symbol 

antickej tradície a demokracie, z ktorých o. i. vychádza Európska únia.  

Z územia Slovenska sa na zozname nachádza päť pamiatok:  

- Kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch z 2. polovice 9. storočia,  

- Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom z polovice 11. storočia, 

- Hrad Červený Kameň ako sídlo Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti (založená v 16. 

storočí),  

- Mohyla M. R. Štefánika a pamiatka na jeho osobu, 

- Mincovňa Kremnica. 

 

Kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch  

Kostol symbolizuje šírenie kresťanstva v našom priestore v rámci cyrilo-metodskej 

misie na Veľkej Morave v 2. polovici 9. storočia. Ako však dokladajú výskumy za ostatné roky, 

kresťanstvo sa na našom území šírilo už skôr. Dokladajú nám to nálezy pozlátených medených 

platničiek a zvonov z Bojnej. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1392. 

Pravdepodobne však bol postavený už v druhej polovici 9. storočia v súvislosti s cyrilo-

metodskou misiou na území Veľkej Moravy. Kostol bol súčasťou veľkomoravského hradiska 

Valy v Mikulčiciach, ktoré sa rozkladalo na oboch brehoch rieky Moravy. Kostol je 

jednoloďový s rozmermi cca 4 x 5 metrov a za sebou radenými priestormi: predsieňou, loďou 

a presbytériom lichobežníkového tvaru zaklenutým valenou klenbou. V kostole sa našli 

pôvodné, tzv. mníškové okná a mladšie fragmenty výmaľby kostola zo 16. – 17. storočia. Tento 
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typ kostolov sa v našom priestore staval v 9. až 11. storočí. Okolo kostola sa nachádzal cintorín, 

najstaršie hroby pochádzajú z veľkomoravského obdobia. Revízny výskum z 90. rokov 20. 

storočia dokazuje, že veľkomoravské hroby rešpektujú pôdorys kostola, čo je hlavný argument 

pre časové zaradenie výstavby kostola už do veľkomoravského obdobia.   

   

Kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch (vľavo) a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 

Tribečom  

 

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 

Prvá písomná zmienka o obci s kostolom je v Zoborskej listine z roku 1113. Kostol  je 

však pravdepodobne približne o storočie starší. Podľa aktuálnych výskumov tento 

ranorománsky kostol pochádza z 1. polovice 11. storočia. Datovaniu vzniku kostola napomáha 

priľahlý cintorín s hrobmi z 11. až 18. storočia. Kostol postavili z lomového kameňa a je 

jednoloďový s obdĺžnikovou loďou a pravouhlým sanktuáriom (časť chrámovej lode kde je 

umiestnený hlavný oltár). Zachovali sa v ňom ranorománske okná, kamenná svätenička 

s krstiteľnicou a ranogotické pastofórium. Mimoriadne cenné sú zachované fragmenty 

románskych a gotických nástenných malieb v interiéri najstaršej časti kostolíka. Pochádzajú 

z prelome 11. a 12. storočia a sú to pravdepodobne najstaršie zachované fresky na území 

Slovenska. Boli odkryté a reštaurované v roku 1965 a aktuálne ich reštaurujú od roku 2012. 

 

Hrad Červený Kameň  

Hrad nám dokladuje rozvíjanie hospodárskej spolupráce európskych krajín na prelome 

15. a 16. storočia, t. j. na konci stredoveku a začiatku novoveku. Patrí k mála zachovaným 

stredovekým hradom na Slovensku. Bol založený ešte pred mongolským vpádom. Začiatkom 

16. storočia sa stal hrad majetkom rodiny Thurzovcov a od roku 1535 bol vo vlastníctve rodiny 

Fuggerovcov. V 16. storočí sa stal hrad sídlom Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti 

zaoberajúcej sa ťažbou a predajom medi zo stredoslovenskej banskej oblasti. Spoločnosť 
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založili uhorský šľachtic a krakovský mešťan Ján Thurzo a augsburský bankár Jakub Fugger. 

V rokoch 1537 – 1556 hrad prebudovali podľa vtedajších najmodernejších fortifikačných zásad 

na renesančnú pevnosť. Autorom projektu bol Albrecht Dürer, investorom prestavby bol Anton 

Fugger. Podľa predstáv majiteľov mal byť hrad prekladiskom tovaru na obchodnej ceste do 

západnej Európy, čo sa však napokon nerealizovalo. Vyše 250 rokov, od konca 16. storočia do 

roku 1945, bol Červený Kameň majetkom významného uhorského šľachtického rodu 

Pálffyovcov. Pálffyovci hrad prebudovali na renesančný zámok. Po požiari v roku 1646 hrad 

upravili v barokovom slohu (napr. zriadili aj salu terrenu), ktorý mu dal dnešnú podobu. 

 

Hrad Červený Kameň 

 

Mohyla M. R. Štefánika 

Medzivojnové Československo, ktorého spoluzakladateľom bol aj Milan Rastislav 

Štefánik (1880 – 1919), patrilo k ostrovom demokracie. K tomuto demokratickému odkazu, 

ako súčasti demokratického dedičstva Európy, sa hlásime aj v súčasnosti. Mohyla sa nachádza 

na vrchu Bradlo (544 m n. m) nad mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská, rodiskom 

Milana Rastislava Štefánika. Štefánika tu pochovali na jeho prianie po jeho tragickej smrti 4. 

mája 1919. Zásluhou Dušana Jurkoviča, autora projektu, financoval štát výstavbu novej 

reprezentatívnej hrobky odhalenej v rámci osláv 10. výročia vzniku Československa. 

Slávnostne mohylu odhalili 23. septembra 1928. Pozostáva z dvoch zrezaných ihlanov 

a z trojstupňovej pyramídy, ktorá nesie tumbu so Štefánikovými ostatkami. Na rohoch terasy 

sa nachádzajú nádoby na večný oheň a štyri obelisky (symbolizujú štyri obete leteckého 

nešťastia a zároveň štyri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil). Mohyla je vybudovaná 

z masívnych travertínových kvádrov. Okrem M. R. Štefánika sú tu pochovaní dvaja talianski 

letci, ktorí spolu s ním zahynuli (jedného rodina pochovala v rodisku).  
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Mohyla M. R. Štefánika a jeho portrét 

 

Mincovňa Kremnica 

Je najstaršia dodnes existujúca mincovňa na svete. Kremnica získala privilégium na 

prevádzkovanie mincovne 17. novembra 1328 od uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou. Na 

súčasnom mieste sa mincovňa nachádza od polovice 15. storočia. Najstaršiu časť tvorí 

juhovýchodné krídlo, pôvodne gotické, renesančne prestavané v 16. storočí. Objekt prestavali 

v 80. rokoch 19. storočia a potom rozšírili v roku 1958. Mincovňa od 16. storočia razila aj 

medaily. Po 1. svetovej vojne bolo zariadenie mincovne odvezené do Budapešti a hrozil jej 

zánik. Vláda ČSR však nakúpila nové zariadenie a obnovila razbu. Stroje boli zničené na konci 

2. svetovej vojny ustupujúcou nemeckou armádou. Činnosť mincovne bola obnovená 26. 

februára 1946. Razby mincovne sú vystavené v Múzeu mincí a medailí v Kremnici, ktorého 

zriaďovateľom je Národná banka Slovenska. 

               

Mincovňa v Kremnici a razba uhorského kráľa Karola Róberta 
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Otázky a úlohy 

1. Charakterizujte podujatie Európske hlavné mesto kultúry. Ktoré slovenské mesto malo 

doteraz tento titul, aké podujatia pripravilo a ktoré z nich pôsobia doteraz? 

2. Charakterizujte program Dni európskeho kultúrneho dedičstva, uveďte tematické zameranie 

jednotlivých ročníkov organizovaných na Slovensku. 

3. Zistite, ktoré pamiatky sú v okolitých krajinách zapísané v Zozname európskeho kultúrneho 

dedičstva. Charakterizujte ich. 

4. Uveďte najstaršie zachované  kostoly na území Slovenska, zistite ich datovanie, pôdorys 

a stav zachovalosti.  

5. Zistite, ktoré mestá na Slovensku a v strednej Európe majú tradíciu razby mincí, aké typy 

mincí sa tu razili a príčiny vzniku a zániku mincovne. 

6. Vyhľadajte monumentálne hrobky postavené významným osobnostiam. Uveďte historické 

obdobie, kedy boli postavené a príčiny, ktoré viedli ich výstavbe.  
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6. Múzeá v prírode 

Prvé múzeum v prírode na svete sprístupnil v roku 1891 Artur Hazelius v Štokholme, 

v časti nazývanej Skansen (v preklade Hradby). Meno obce, kde bolo sprístupnené prvé 

múzeum ľudovej architektúry v prírode, dalo potom všeobecné pomenovanie tohto typu múzeí 

– skanzenov. Časť etnológov s takýmto pomenovaním nesúhlasí a uprednostňuje výraz 

„múzeum v prírode“, resp. „open air museum“. Jedinečné pomenovanie, ktoré získalo nový 

obsah, môžeme vidieť napríklad pri pomenovaní jasličiek – betlehemu podľa mesta Betlehem, 

kde sa narodil Ježiš Kristus. Podobne aj pôvodne antické bohyne Flóra a Fauna sa stali 

všeobecným pomenovaním pre rastlinstvo a živočíšstvo.  

V súčasnosti rozoznávame viacero typov múzeí v prírode. Ako prvé vznikali múzeá 

ľudovej architektúry. Rozmach archeologických výskumov a nález významných 

archeologických lokalít viedol na týchto miestach k zakladaniu múzejných expozícií. Väčšina 

z nich je súčasťou múzeí ako ich vysunuté expozície s expozíciou vystavených nálezov. 

Niektoré z odkrytých nálezov sú voľne prístupné. Podobne začali vznikať vojenské expozície 

na miestach významných bojov a banské múzeá, ktoré sprístupňujú časť zachovaných banských 

diel. 

 

Najstaršie múzeum ľudovej architektúry vo švédskom Skansene dalo aj všeobecné 

pomenovanie tomuto typu múzeí – skanzenom 

 

6.1 Múzeá ľudovej architektúry  

Záujem o ľudovú architektúru sa prejavil už v polovici 19. storočia, aj keď spočiatku 

nemali múzejné ambície. Už  na l. svetovej výstave v Londýne v roku 1851 sa mohli 

návštevníci oboznámiť s ľudovým staviteľstvom prostredníctvom modelov vybraných 

objektov. Až na výstave v Paríži v roku 1867 sa prezentovala ľudová architektúra v skutočnej 

veľkosti. Holandsko vybudovalo na výstave poľnohospodársku usadlosť. Rakúšania napríklad 
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prezentovali tirolský a český dom. Stretávame sa tu už s múzejnou prezentáciou. Na výstave vo 

Viedni v roku 1873 už prezentácia vidieckych domov tvorili samostatnú skupinu. Stavby verne 

kopírovali objekty z daného regiónu. Z územia Slovenska sa na výstave prezentoval dom 

karpatských Nemcov. V domoch bývali ľudia, ktorí návštevníkom ukazovali svoj spôsob 

života. Po výstave sa však tieto objekty rozobrali, boli teda dočasné. Na Národopisnej 

českoslovanskej výstave v Prahe v roku 1895 bola vystavená kópia domu z Čičmian, ktorý 

zameral Dušan Jurkovič.   

V slovenskom prostredí sa venovala veľká pozornosť národopisnej oblasti. Práve 

prostredníctvom etnografických predmetov sa dokladovala osobitná kultúra Slovákov 

v Uhorsku. Prezentácii slovenského ľudového umenia sa venoval spolok slovenských žien 

Živena, ktorá v roku 1887 pripravila výstavu slovenských ľudových výšiviek a výstavu obrazov 

Jaroslava Věšína. Slovenskí národovci sa zúčastnili aj na Národopisnej výstave v roku 1891 

v Prahe. Na území Československa siaha vznik národopisných múzeí v prírode do 

medzivojnového obdobia. Prvé vzniklo v roku 1925 Valašské muzeum v Rožnove pod 

Radhoštěm. V tomto období sa aj na Slovensku uvažuje nad založením múzea v prírode. V 30. 

rokoch 20. storočia sa o založenie pokúšali predstavitelia Slovenského národného múzea 

v Martine. Vznik múzeí ľudovej architektúry sa však začal rozvíjať až po 2. svetovej vojne, od 

60. rokov 20. storočia. K vzniku múzeí v prírode prispela deklarácia o múzeách v prírode 

z roku 1957, ktorá určila hlavné zásady pri zakladaní múzeí v prírode. Pri prezentácii ľudovej 

architektúry máme najlepšie prezentované severné regióny, kde sa ako hlavný stavebný 

materiál využíva drevo. Menej je zastúpené južné Slovensko (v 80. rokoch bolo pripravované, 

ale zatiaľ nerealizované múzeum v prírode na Žitnom ostrove). Aspoň torzovito tento 

nedostatok nahrádzajú niektoré expozície slovenských múzeí, ako napríklad Expozícia 

ľudového bývania v Martovciach (Podunajské múzeum v Komárne). 

 Múzeá v prírode sa zameriavajú na vedecky podloženú interpretáciu života ľudí 

v minulosti formou zhromažďovania, odborného spracovania, dokumentácie, konzervácie 

a sprístupňovania dokladov v historických súvislostiach vo voľnej prírode. Na Slovensku nie 

sú skanzeny samostatné právne subjekty, ale sú súčasti iných múzeí. Múzeá v prírode 

prezentujú tradičné staviteľstvo a architektúru. Časovo objekty pochádzajú prevažne z 19. 

a prvej polovice 20. storočia, len výnimočne sú staršie (ak nepočítame cirkevné objekty 

a šľachtické sídla). Objekty na vymedzenom priestore vytvárajú akúsi ideálnu rekonštrukciu 

dediny so zastúpením obydlí jednotlivých sociálnych štruktúr s ich hospodárskym zázemím 

a technickými, spoločenskými a cirkevnými objektmi. Skanzeny preberajú kompletné stavebné 

celky. Skanzeny okrem prezentácie tradičného ľudového staviteľstva približujú aj spôsob 
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obživy (pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov dobytka), života obyvateľstva 

prostredníctvom inštalácie dobových interiérov, ako aj prezentáciu ľudových zvykov a tradícií. 

Súčasťou múzeí v prírode sú tak vlastné zooexpozície, ukážky pestovania tradičných plodín a 

animačné programy pre verejnosť – ukážky, na čo sa používali vystavené predmety (napr. 

tkanie na krosnách) či predstavovanie folklórnych tradícií regiónu (kalendárne zvykoslovie, 

vianočné a veľkonočné sviatky) či tradičného spôsobu života (Ovčiarska nedeľa a Tradičná 

kuchyňa v Pribyline, ľudová výroba v priestore skanzenu).  

 

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre približuje  históriu vidieckeho spôsobu 

života v nížinatých oblastiach južného Slovenska. Je súčasťou výstaviska Agrokomplex. Je tu 

inštalovaných 33 typov objektov hospodárskych stavieb z 19. a prvej polovice 20. storočia, 

väčšinou kópie pôvodných objektov, ako lisovňa, mlyn, pekáreň, maštaľ, salaš, konzum či 

škola. Súčasťou expozície je úzkokoľajná parná poľná železnica, ktorá sa používala na 

veľkostatku v Želiezovciach. K pútavým exponátom patria včelíny, dvojtriedna škola so 

zariadením školy z 20. a z 50. rokov 20. storočia. Históriu poľnohospodárstva na Slovensku 

približujú aj osobitné expozície. 

 

Expozícia Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre v areáli Agrokomplexu 

 

Múzeum Slovenskej dediny v Martine sa nachádza v lokalite Jahodnícke háje. Je to 

najväčšia národopisná expozícia v prírode na Slovensku. Úvahy o založení múzea siahajú ešte 

do roku 1930 (D. Jurkovič, J. Geryk), pre zložitú politickú situáciu základný kameň napokon 

položili až v roku 1967 a sprístupnili v roku 1972. Podľa pôvodného zámeru malo múzeum 

priblížiť návštevníkom tradičné staviteľstvo, bývanie a spôsob života na území Slovensku v 2. 
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polovici 19. a 1. polovici 20. storočia. Pôvodne malo mať múzeum rozsah 64,2 ha rozdelený na 

dve oblasti: nížinatú podunajsko-potiskú s prevahou hlinenej architektúry a hornatú karpatskú 

s drevenou architektúrou. V súčasnosti sa na ploche 15,5 ha nachádza 145 obytných, 

hospodárskych, technických, spoločenských a sakrálnych stavieb. Pochádzajú z regiónov 

Orava, Kysuce, Liptov a Turiec.  

   

Expozícia Múzea Slovenskej dediny v Martine 

 

Najmladším skanzenom na Slovensku je Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline. 

Základný kameň položili v roku 1974 a sprístupnili v roku 1991. Skanzen je expozíciou 

Liptovského múzea so sídlom v Ružomberku. Základom múzea bola identifikácia a záchrana 

najcennejších hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, ktorým hrozil zánik po vybudovaní 

vodného diela Liptovská Mara. Návštevníci sa môžu oboznámiť s roľníckymi a remeselníckymi 

domami, drevenou zemianskou kúriou Lehotských z Paludze, kováčskou vyhňou, požiarnou 

zbrojnicou, zvonicou, sýpkami, kamennou vozárňou a hospodárskymi stavbami. Najcennejšími 

objektmi zo zátopového územia sú ranogotický Kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a 

goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, najstaršie zemianske sídlo Liptova. Pre verejnosť je 

pútavá inštalácia jednotriednej školy s bytom učiteľa z Valaskej Dubovej, expozícia dobových 

úľov či Považská lesná železnička.    

     

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline 
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Múzeum Oravskej dediny v Zuberci-Brestovej sa nachádza v podhorí Západných 

Tatier – Roháčov. Základný kameň položili v roku 1967 a sprístupnili v roku 1975. Múzeum 

sa člení na jednotlivé oravské subregióny: Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica a Goralské 

lazy. Expozíciu oživuje horský potok, ktorý preteká cez skanzen. Nachádza sa tu vyše 50 

objektov. Okrem obytných domov jednotlivých sociálnych vrstiev (zeman, bohatý sedliak, 

šoltýs, plátenník, drevorubač, pastier oviec, želiar) sú tu technické stavby ako mlyn na vodný 

pohon, plátennícky mangeľ na hladenie modrotlače, lisovňa oleja alebo hrnčiarska pec. Z obce 

Zábrež sem preniesli drevený gotický Kostol sv. Alžbety Uhorskej zo začiatku 15. storočia. 

   

Múzeum Oravskej dediny v Zuberci-Brestovej s Kostolom sv. Alžbety Uhorskej 

 

Základný kameň Múzea Kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke položili 

v roku 1974 a múzeum pre verejnosť sprístupnili v roku 1981. Je expozíciou Kysuckého múzea 

so sídlom v Čadci. Impulzom pre založenie múzea bola záchrana historicky cenných objektov 

z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré sú dnes zatopené vodnou nádržou Nová Bystrica. Expozíciu 

tvorí 34 objektov (z pôvodne plánovaných 69 objektov). Môžeme tu vidieť obydlia (vrátane 

sezónnych), hospodárske objekty (ovčín, sýpka, vodný mlyn a píla), kaplnku či krčmu. 

Súčasťou expozície je úzkokoľajná lesná železnica s úvraťovým systémom z roku 1926, ktorá 

slúžila na zvážanie dreva. Pôvodne spájala Kysuce s Oravou. V súčasnosti je to jediná 

fungujúca historická úvraťová železnica v Európe. 
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Veľkým lákadlom Múzea Kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke je lesná železnica 

 

Najstarším a zároveň rozsahom najmenším skanzenom na Slovensku je Múzeum 

ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Sprístupnili ho v roku 1965. Na ploche 

1,5 ha sa nachádza 24 objektov. Múzeum približuje ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského 

a rusínskeho obyvateľstva žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Objekty 

pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. 

Nachádzajú sa tu domy roľníkov, hospodárske, technické a sakrálne stavby. Najstaršou stavbou 

je gréckokatolícky kostol z obce Zboj z roku 1706. O niečo mladší je Kostol zasvätený Ochrane 

Presvätej Bohorodičky z roku 1730 (prestavaný v 30. rokoch 19. storočia) z Mikulášovej-

Niklovej pri Bardejove. 

   

Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch s kostolom zo Zboja 

 

Etnicky zmiešaný región severovýchodného Spiša a severozápadného Šariša, kde žili 

Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali a Židia, približuje Národopisná expozícia v Starej Ľubovni. 

Verejnosti ju sprístupnili v roku 1984. Múzeum je umiestnené pod hradom Stará Ľubovňa 

a návštevníci sa tak môžu oboznámiť so spôsobom života šľachty na hrade a miestneho 
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obyvateľstva. V tunajšej lokálnej architektúre sa prelínajú poľské, rusínske a slovenské vplyvy. 

Múzeum prezentuje jednotlivé sociálne vrstvy obyvateľov a približuje jednotlivé remeslá, 

ktorými sa živilo tunajšie obyvateľstvo: drotárstvo, debnárstvo, stolárstvo, kováčstvo a 

mlynárstvo. Pútavým objektom je národná škola z obdobia 1. ČSR. Prevezené objekty 

pochádzajú hlavne z okolitých obcí Lipník, Litmanová, Jarabina, Jakubany, Torysa, Sulín, 

Kremná a Kamienka. Dominantou skanzenu je gréckokatolícky Kostol sv. Michala archanjela 

z roku 1833 prenesený z Matysovej. 

 

Národopisná expozícia v Starej Ľubovni ponúka prepojenie spôsobu života ľudu a šľachty 

 

Tradície ľudového bývania a spôsobu života Ukrajincov žijúcich na území Slovenska 

približuje Národopisná expozícia v prírode SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 

Sprístupnená verejnosti bola v roku 1982 na 11 hektároch a vystavuje takmer 50 objektov. 

Múzeum prezentuje obydlie jednotlivých vrstiev obyvateľstva, tradičné hospodárske budovy, 

ktoré boli ich súčasťou, ako stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice či studne. V objektoch 

nechýba inštalácia tradičného poľnohospodárskeho náradia: vozov, pluhov, brán, košov na 

obilie a pod. Domy sú prevažne pokryté slamou a šindľom. Ďalej sa tu návštevníci môžu 

oboznámiť s technickými stavbami, ako sú vodný mlyn z Bogliarky, vodná píla a stupy 

z Livova, kováčska vyhňa zo Stariny (dnes zatopená) alebo požiarna zbrojnica z obce Nižné 

Repaše. Nechýba ani drevená zrubová škola z Kurova (1928), sezónne obydlia, krčma 

s vozárňou a obchodom zo začiatku 19. storočia slúžiaca aj ako zájazdový hostinec a drevený 

chrám – cerkva z obce Nová Polianka (časť Mergeška), pôvodne zasvätená sv. Paraskieve,  

z roku 1766.  
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Národopisná expozícia v prírode SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

 

V parku pôvodne renesančného kaštieľa v Humennom vybudovali v rokoch 1974 – 

1982 a sprístupnili pre verejnosť v roku 1984 Expozíciu ľudovej architektúry a bývania ako 

súčasť Vihorlatského múzea v Humennom. Múzeum v prírode približuje 17 objektov ľudovej 

drevenej architektúry z východokarpatskej oblasti, ktoré sú späté s miestnym geografickým 

prostredím. Objekty pochádzajú z mikroregiónu horného Zemplína, kde sa ako hlavný stavebný 

materiál využívalo drevo, hlina a slama. Jednotlivé domy dopĺňajú sýpky a studňa. Môžeme tu 

vidieť aj vodný mlyn z Vyšnej Jablonky ako príklad úzkeho spojenia obydlia so živnosťou, 

hrnčiarsku dielňu v dome zo Zemplínskych Hámrov, kováčsku vyhňu z Nechválovej Polianky 

či mlyn z Vyšnej Polianky. Nechýba tiež drevený Kostol sv. Michala Archanjela z Novej 

Sedlice z roku 1764, postavený bez použitia klinca. 

 

Expozíciu ľudovej architektúry a bývania ako súčasť Vihorlatského múzea v Humennom 

 

Jedinečným múzeum v prírode je Múzeum včelárstva, ktoré sa nachádza na lokalite 

Včelárska paseka pri obci Kráľová pri Senci. Múzeum vzniklo v roku 1975, ale základ jeho 

zbierok sa začal utvárať ešte v roku 1930. V roku 1932 tu sprístupnili prvú expozíciu ako súčasť 

včelárskeho učilišťa so sídlom v Kráľovej pri Senci. Nachádza sa v cca 10 ha záhrade 

s pokusnou stanicou a medonosnými rastlinami. Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou 

získavania medu a chovom včiel, s brtníctvom a včelárstvom. Sú tu vystavené unikátne zbierky 
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úľov (kláty, dlabáky a koše), mnohé vyrezávané a bohato zdobené. Nechýbajú ani nové typy 

včelínov, ktoré sa používajú od 19. storočia dodnes. Nechýbajú ani včelárske nástroje 

(medomety, lisy na medzistienky, včelárske pomôcky a potreby). V roku 2015 prešlo múzeum 

rozsiahlou rekonštrukciou. 

 

 

Múzeum včelárstva na lokalite Včelárska paseka pri obci Kráľová pri Senci 

 

6.2 Archeologické múzeá v prírode 

 Na Liptove boli počas výstavby vodného diela Liptovská Mara objavené zvyšky 

keltského sídliska v lokalite Havránok. Keltská osada kmeňa Kotínov pochádza z 1. storočia 

pred n. l. z mladšej doby železnej. Boli tu objavené zvyšky obydlí, opevnenia a rituálne miesto 



104 
 

s pozostatkami obiet, ktoré sa tu vykonávali, čoho dôkazom sú kosti siedmich ľudí v studni. Na 

základe archeologických nálezov boli čiastočne rekonštruované nájdené objekty – obydlia, 

obetiská, pec, laténska hradba a brána, ako aj stredoveká obranná priekopa, most, dláždené 

nádvorie a suterén drevenej obytnej veže. Lokalita je expozíciou Liptovského múzea 

v Ružomberku.  

 

Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok  

 

 Časť archeologických múzeí v prírode približujú históriu Rimanov na strednom Dunaji, 

kadiaľ prechádzala hranica Limes Romanus. Súčasťou Rímskej ríše, na pravej strane Dunaja, 

ležal rímsky vojenský tábor Gerulata, v 50. rokoch 20. storočia identifikovaný v katastri obce 

Bratislava-Rusovce. Jadro tábora je dnes prístupné verejnosti ako expozícia Múzea mesta 

Bratislavy-Antická Gerulata v Rusovciach. Nachádzajú sa tu zvyšky antického chrámu, 

v priľahlej expozícii sú vystavené kamenné náhrobné kamene, keramika, úžitkové predmety 

alebo mince. Pri záchranných výskumoch v obci sa pravidelne nachádzajú rímske pamiatky, 

v trase neďalekej diaľnice sa našli zvyšky sídliska villa rustica. 

 Na ľavej strane Dunaja oproti vojenskému táboru Brigetio (dnešné Szöny v Maďarsku) 

postavili Rimania vojenskú pevnosť Kelemantia, dnes v katastri obce Iža. Z tábora sa 

zachovali iba zvyšky základových múrov. Pôvodne drevený tábor bol postavený počas vlády 

cisára Marca Aurelia v 2. storočí n. l. a neskôr kamenne prestavaný za vlády jeho syna 

Commoda. Opevnená pevnosť mala pôdorys 172 x 172 m a zanikla v 4. storočí. Časť nájdených 

kamenných predmetov je vystavená v Rímskom lapidáriu Podunajského múzea v Komárne.  
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Vojenská pevnosť Kelemantia v katastri obce Iža 

 

 Voľne prístupná je archeologická lokalita Kostolec v Ducovom, kde sa našli zvyšky 

poveľkomoravského kniežacieho sídla. V 9. storočí tu bolo vybudované hradisko miestneho 

kniežaťa. Bolo opevnené mohutnou palisádou a rozdelené na tri časti. Vo východnej časti boli 

dve zrubové stavby, v strednej veľmožské sídlo a v južnej časti boli odkryté základy kostolíka 

– rotundy. Okolo neho bolo pohrebisko z 9. – 10. storočia. Hradisko zaniklo na konci 10. 

storočia a využívalo sa ako cintorín až do prvej polovice 19. storočia. V rokoch 1977 – 1978 

bol dvorec Ducové sčasti rekonštruovaný podľa archeologického výskumu. 

Najnovšiu veľkomoravskú lokalitu sprístupnenú ako múzeum v prírode približuje 

lokalita Bojná-Valy, vysunutá expozícia Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej. 

Nájdenie medených pozlátených platničiek, ktoré boli pravdepodobne súčasťou prenosného 

oltára, a zvoncov viedlo k väčšiemu výskumu tejto lokality. V rozľahlom 12-hektárovom areáli 

sa nachádzajú zvyšky viacerých hradísk. Dodnes sú viditeľné zvyšky priekop a valu, ktorý 

miestami dosahuje výšku 8 – 10 m. Sú tu odkryté základy hradištných obydlí, rekonštruovaná 

časť vonkajšieho opevnenia a obytný dvorec pozostávajúci z dvoch polozemníc a zásobnej 

jamy na obilie a potraviny. 



106 
 

   

Vizuálna rekonštrukcia hradiska v Ducovom (vľavo) a v Bojnej-Valoch 

 

6.3 Banské múzeá v prírode 

Banské múzeá v prírode sa nachádzajú na miestach, kde v minulosti prebiehala banská 

činnosť. Väčšinou sa skladajú z dvoch častí – pozemnej a podzemnej. Na povrchu sa nachádza 

expozícia približujúca históriu miestnej ťažby a prezentácia zachovaných nehnuteľných 

a hnuteľných technických pamiatok. Podzemnú časť tvorí prehliadka časti pôvodných 

banských štôlní s múzejnou prezentáciou banskej techniky.  

Banské múzeum v Banskej Štiavnici sprístupnili pre verejnosť v roku 1974. Expozícia 

je súčasťou Slovenského banského múzea. Múzeum prezentuje banskú techniku používanú na 

ťažbu od stredoveku do 20. storočia. Najväčšou atrakciou je prehliadka časti štôlne Bartolomej 

v dĺžke 1 300 m v hĺbke 45 m pod povrchom. V tejto bani sa v roku 1627 použil po prvýkrát 

na svete na ťažbu rudy pušný prach.  

Neďaleko od Štiavnice v obci Hodruša-Hámre sa nachádza banská expozícia v bani 

Starovšechsvätých, budovanej v rokoch 1994 až 2014. Expozícia sa skladá z podzemnej 

banskej expozície približujúcej vývoj razenia banských diel, dobývania nerastnej suroviny 

a banské technológie používané od 13. po 20. storočie. Povrchová expozícia je umiestnená 

v budove bývalej správy závodu. 

Banské múzeum Štôlňa Andrej v Kremnici približuje históriou dobývania zlatej a 

striebornej rudy, ktorá sa tu ťažila od 14. storočia. Štôlňa Andrej, nazývaná aj „križovatka 

storočiami“, pochádza z roku 1982 a múzeum bolo sprístupnené v roku 2008. Počas prehliadky 

sa návštevníci môžu oboznámiť s exponátmi, ktoré sa používali počas banskej ťažby v 16. – 

20. storočí. Okolo areálu vedie trasa náučného chodníka „Po stopách banskej činnosti“.  

V 90. rokoch 20. storočia sprístupnili banské múzeum v bani Cigeľ na hornej Nitre 

neďaleko Prievidze a Bojníc. Hornonitriansky banský skanzen približuje históriu ťažby 

hnedého uhlia, ktorá má približne storočnú tradíciu. Súčasťou prehliadky je ukážka 
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povrchových priestorov, expozícia banskej techniky používanej v minulosti a súčasnosti. 

Súčasťou podzemnej prezentácie je doprava banským vláčikom. 

   

Hornonitriansky banský skanzen  Banský skanzen v Banskej Štiavnici 

 

6.4 Vojenské múzeá v prírode 

Vojenské múzeá v prírode sa nachádzajú na miestach významných vojenských operácií, 

prevažne spojené s 2. svetovou vojnou. Základom je prezentácia vojenskej techniky používanej 

počas danej bojovej operácie. Môžeme sem zaradiť aj prezentáciu bunkrov budovaných 

v rámci obrany československo-nemeckej hranice v 30. rokoch 20. storočia. Bunkre majú 

v prenájme občianske združenia, ktoré tu vystavujú bojovú techniku z 30. a 40. rokoch 20. 

storočia a pre návštevníkov pripravujú aj osobitné sprievodné podujatia. Takýmto spôsobom je 

v Bratislave-Petržalke sprístupnený bunker B-S-4, kde je Múzeum petržalského opevnenia, 

a bunker B-S-8 „Hřbitov“.  

O. z. Múzeum petržalského opevnenia združuje priaznivcov vojenskej histórie a jeho 

cieľom je rekonštrukcia objektov Československého opevnenia v Petržalke. Bunker B-S-8 

„Hřbitov“ tiež prezentuje aj ochranu štátnej hranice v období socializmu a pripomína tiež 

udalosti 1. svetovej vojny, keďže v jeho susedstve sa nachádza cintorín, kde pochovávali 

vojakov, ktorí zomreli v rokoch 1916 – 1918 vo vojenskej nemocnici v Bratislave. 

V súčasnosti, v rámci pripomínania si stého výročia 1. svetovej vojny (1914 – 1918), sa 

prevažne vďaka miestnym občianskym iniciatívam sprístupňujú miesta a zachované vojenské 

objekty spojené s 1. svetovou vojnou. 

 

Vojenské múzeum vo Svidníku je oddelením Vojenského historického múzea. 

Približuje vojenskú históriu severovýchodného Slovenska, hlavne obdobie 1. svetovej vojny a 

Karpatsko-dukliansku operáciu, ktorá sa začala 6. októbra 1944 a bola súčasťou 

oslobodzovania Československa Československým armádnym zborom a Červenou armádou 
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počas 2. svetovej vojny. Múzeum vzniklo v roku 1965 ako Dukelské múzeum a sprístupnené 

bolo 4. októbra 1969. Súčasťou expozície je park bojovej techniky vo Svidníku a vyhliadková 

veža na Dukle. 

Park bojovej techniky vystavuje 15 veľkorozmerných zbierkových predmetov, o. i. 

kolopásový nemecký obrnený transportér D-7, sovietsky gardový mínomet M-13 a sovietske 

dopravné lietadlo Lisunov Li-2.Vyhliadková veža sa nachádza v blízkosti štátnej hranice. 

Pôvodne bola drevená a v roku 1974 ju nahradila terajšia vyhliadková veža. Zo 49 metrov 

vysokej veže je výhľad na Dukliansky priesmyk, Vyšný Komárnik a časť poľského pohraničia. 

V priestoroch hornej kupoly je umiestnený plán úderu Červenej armády cez Karpaty a situačná 

mapa priestoru Duklianskeho priesmyku. 

V areáli Duklianskeho bojiska sa nachádza expozícia v prírode s rozmiestnenou bojovou 

technikou. Pri rázcestí Kapišova sú na kamennom podstavci umiestnené tanky T-34/85 a tank 

Pz IV G, ktoré symbolizujú boje z jesene 1944. V katastri Nižného Komárnika je na kamennom 

podstavci umiestnené lietadlo AVIA B-33, Iljušin IL-10 a sovietsky protilietadlový 85 mm 

kanón. Nachádzajú sa tu aj zrekonštruované pôvodné palebné postavenia československých 

delostrelcov a zemľanky (bunkre) štábu 3. čs. brigády. Nad obcou je vystavená ďalšia bojová 

technika. V tzv. Údolí smrti, medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je v teréne 

rozmiestnená tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 stredných 

tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali 

od 25. do 27. októbra 1944. 

   

Vojenské múzeum vo Svidníku      Múzeum petržalského opevnenia 

 

6.5 Lesnícky skanzen 

Ukážky využívania techniky pri ťažbe a správe lesa prezentuje na Slovensku zatiaľ 

jedinečný Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, asi kilometer od obce Čierny Balog. Pre 

verejnosť ho sprístupnili v roku 2003. Do tohto lesníckeho múzea v prírode sa je možné 
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dopraviť aj Čiernohronskou lesnou železničkou. Zriaďovateľom múzea sú Lesy SR so sídlom 

v Banskej Bystrici. Skanzenom vedie náučný chodník s dĺžkou 3,3 km. Na 73 zastávkach 

odkrýva tajomstvá lesa, druhovú skladbu lesov na Slovensku, históriu a osobnosti lesníctva, 

prácu lesníkov, pestovanie, ochranu a význam lesa. Návštevníci tu tiež uvidia tzv. míľu – 

spôsob výroby dreveného uhlia či zrubovú horáreň so zariadením. Pri umelo vybudovanom 

vodopáde sa nachádza Symbolický lesnícky cintorín vybudovaný na pamiatku tým, ktorí 

tragicky zahynuli v lese. Priestory dopĺňajú drevené sochy. 

 

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline 

 

Otázky a úlohy 

1. Charakterizujte múzeá v prírode, ich členenie. 

2. Uveďte príklady archeologických múzeí v prírode v okolitých krajinách. 

3. Navštívte múzeum v prírode vo vašom okolí. Pripravte si prezentáciu múzea. 

4. Zistite, či sa v múzeu ľudovej architektúry nachádza objekt z vašej obce, resp. okolia. Zistite 

jeho príbeh – bývalých majiteľov a spôsob získania do múzea. 

5. Zistite, či sú aj vo vašom okolí archeologické a vojenské lokality vhodné na vznik múzea 

v prírode. Vypracujte návrh na jeho založenie, zdôraznite význam lokality a možnosti jeho 

využitia pre cestovný ruch. 

6. Uveďte, akým spôsobom sa v súčasnosti využívajú vojenské objekty (napr. bunkre) v rámci 

múzejnej prezentácie a cestovného ruchu. 
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Záver 

Kultúrne dedičstvo Slovenska je rozmanité a vznikalo v dlhom časovom období. 

Členíme ho na nehnuteľné a hnuteľné a na hmotné a nehmotné. Register nehnuteľných 

národných kultúrnych pamiatok vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Hnuteľné súčasti 

kultúrneho dedičstva sú uchovávané a prezentované v pamäťových inštitúciách ako sú múzeá, 

galérie, archívy a knižnice. K nehmotnému dedičstvu patrí napríklad tanec, hudba, zvyky, 

tradície, remeslá, jazyky či iné nehmotné prejavy tradičnej ľudovej kultúry. 

Väčšina nehnuteľných pamiatok je sústredená v pamiatkových rezerváciách 

a pamiatkových zónach. Na území Slovenska sa nachádza 18 mestských pamiatkových 

rezervácií (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Košice, 

Kremnica, Levoča, Nitra, Podolínec, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota, Svätý Jur, 

Štiavnické Bane, Trenčín, Trnava a Žilina), vyhlásených v rokoch 1950 – 1995, a desať 

pamiatkových rezervácií ľudových rezervácií (Brhlovce, Čičmany, Osturňa, Plavecký Peter, 

Podbiel, Sebechleby – Stará Hora, Špania Dolina, Veľké Leváre, Vlkolínec a Ždiar), 

vyhlásených v rokoch 1977 – 1990.  

Najvýznamnejšie lokality sú vyhlásené za pamiatky UNESCO. V súčasnosti je na 

Zozname UNESCO zapísaných päť kultúrnych a dve prírodné lokality z územia Slovenska 

(resp. časť chránenej lokality leží na Slovensku): Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, 

Spišský hrad s okolím a mesto Levoča, Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, 

Historické jadro mesta Bardejov, Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka, 

Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu a Karpatské bukové pralesy.  

Od roku 1993 vedie UNESCO celosvetový program Pamäť sveta zameraný na záchranu, 

uchovanie, ochranu a obnovu ohrozeného svetového dokumentárneho dedičstva. Slovensko má 

v tomto programe zapísanú Bašagičovu zbierka islamských rukopisov Univerzitnej knižnice 

v Bratislave, Iluminovaný kódex knižnice Bratislavskej kapituly a Banské mapy a plány 

Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici. V roku 2003 prijalo UNESCO 

Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (používa sa aj výraz „žijúce 

dedičstvo“ z angl. „living heritage“) a vedie Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho 

dedičstva. Slovensko má v tomto zozname zapísané nasledovné prejavy: Fujara a jej hudba, 

terchovská muzika, gajdošská kultúra a slovenské bábkarstvo. Slovenská republika zároveň 

vedie vlastný Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v ktorom 

sú aktuálne zapísané: fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, radvanský jarmok, aušusnícke 

služby špaňodolinských baníkov, terchovská muzika, tradičné ručné zvonenie na zvony a 

funkcia zvonárov na Slovensku, čičmianske ornamenty, banskoštiavnický Salamander, tradičné 
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bábkarstvo na Slovensku, gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku, modrotlač a horehronský 

viachlasný spev. 

Svoje kultúrne dedičstvo, ako jednotu v rozmanitosti, si chráni aj Európska únia. 

Vonkajším prejavom spolupatričnosti európskych krajín sú Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva, ktoré sa od roku 1991 organizujú každoročne v septembri s podporou Rady  Európy 

a Európskej únie. V roku 2006 Európska únia prijala projekt Európske kultúrne dedičstvo. Do 

projektu sú zahrnuté miesta, ktoré symbolizujú európsku integráciu, ideály a históriu. Z územia 

Slovenska sa na zozname nachádza päť pamiatok: Kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch 

z 9. storočia, Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom z polovice 11. storočia, hrad 

Červený Kameň ako sídlo Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti (založená v 16. storočí), 

Mohyla M. R. Štefánika a pamiatka na jeho osobu a mincovňa Kremnica. 

 Časť kultúrneho dedičstva je sústredená v múzeách v prírode. V súčasnosti 

rozoznávame viacero múzeí v prírode. Ako prvé vznikali múzeá ľudovej architektúry. Rozmach 

archeologických výskumov a nález významných archeologických lokalít viedol na týchto 

miestach k zakladaniu múzejných expozícií. Väčšina z nich je súčasťou múzeí ako ich vysunuté 

expozície s expozíciou vystavených nálezov. Niektoré z odkrytých nálezov sú voľne prístupné. 

Podobne začali vznikať vojenské expozície na miestach významných bojov a banské múzeá, 

ktoré sprístupňujú časť zachovaných banských diel. 

Múzeá ľudovej architektúry, nazývané aj skanzeny podľa prvého takéhoto typu múzea 

založeného v roku 1891 v Štokholme, časti Skansen, zhromažďujú ľudovú architektúru 

z vybraného regiónu Slovenska. Na Slovensku sa nachádza desať múzeí ľudovej architektúry: 

Múzeum Slovenskej dediny v Martine, Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline, Múzeum 

Kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke, Múzeum Oravskej dediny v Zuberci-Brestovej, 

Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch, Národopisná expozícia v Starej 

Ľubovni, Národopisná expozícia v prírode SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 

Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom, Slovenské poľnohospodárske 

múzeum v Nitre a Múzeum včelárstva v lokalite Včelárska paseka pri obci Kráľová pri Senci.  
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