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GO
TI
CK
Á 
CE
ST
APrvá slovenská tematická kultúrno-poznávacia cesta spá-

ja od roku 1996 mestá, obce, lokality a objekty, na ktorých 

nachádzame žijúcich svedkov obdobia stredoveku a gotiky vo 

svojej najautentickejšej, najzachovalejšej a najvýpovednejšej 

podobe, aby priniesli svedectvo o výnimočnej zručnosti stredo-

vekých majstrov, ktorí svojho času pôsobili na území historických 

regiónov Gemeru a Spiša. Zoradená do štyroch okruhov, privedie 

vás gotická cesta na území Prešovského samosprávneho kraja 

do historických sŕdc malebných stredovekých miest, za brány 

majestátnych hradov či portály kostolov a kaplniek. 
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Spišský okruh - tatranský (od roku 2000)

Vrbov:  Kostol sv. Serváca

Ľubica:  Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kežmarok:   Drevený evanjelický artikulárny kostol; Bazilika sv. 

Kríža; Kežmarský hrad - múzeum

Veľká Lomnica:  Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Poprad:  Kostol sv. Egídia; Podtatranské múzeum

Poprad - Spišská Sobota:  Kostol sv. Juraja

Poprad - Matejovce:  Kostol sv. Štefana Kráľa

Spišský okruh - pieninský (od roku 2000)

Strážky:  Kaštieľ - galéria; Kostol sv. Anny

Spišská Belá:  Kostol sv. Antona pustovníka

Slovenská Ves:  Kostol Očisťovania Panny Márie

Spišská Stará Ves:  Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Červený Kláštor:   Komplex kartuziánskeho kláštora s Kostolom  

sv. Antona Pustovníka

Stará Ľubovňa:   Ľubovniansky hrad - múzeum; Kostol sv. Mikuláša

Hraničné:  Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Podolínec:   Kostol Nanebovzatia Panny Márie; Kostol a kláštor 

piaristov

Gemersko - rimavský okruh (od roku 2000)

Tisovec:  Evanjelický kostol

Rimavské Brezovo:  Evanjelický kostol

Kyjatice:  Evanjelický kostol

Kraskovo:  Evanjelický kostol

Rimavská Baňa:  Evanjelický kostol

Rimavská Sobota:  Gemersko-Malohontské múzeum

Číž:  Kúpele

Žíp:  Evanjelický kostol

Spišsko-gemerský okruh

Levoča:  Kostol sv. Jakuba, Radnica - múzeum

Dravce:  Gotický kamenný most, Kostol antonitov

Spišský Štvrtok:  Kostol sv. Ladislava a Kaplnka Zápoľských

Spišská Nová Ves:  Kostol Nanebovzatia Panny Márie a veža

Markušovce:  Kaštieľ a Letohrádok Dardanely - múzeum

Dobšiná:   Evanjelický kostol + možnosť návštevy Dobšinskej 

ľadovej jaskyne

Stratená:  Kostol sv. Augustína

Muráň:  Muránsky hrad (zrúcanina)

Revúca:  Kostol sv. Vavrinca

Chyžné:  Kostol Zvestovania Panny Márie

Štítnik:  Evanjelický kostol

Ochtiná:   Evanjelický kostol + možnosť návštevy Ochtinskej 

aragonitovej jaskyne

Koceľovce:  Evanjelický kostol

Betliar:  Kaštieľ Betliar; múzeum a park

Rožňava:   Katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie; Evan-

jelický kostol; Strážna veža

Krásnohorské Podhradie:   Hrad Krásna Hôrka; Galéria Andrássyovcov; Mauzó-

leum Andrássyovcov

Smolník:  Kostol sv. Kataríny

Gelnica:  Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banícke múzeum

Krompachy:  Kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu

Spišské Vlachy:  Kostol sv. Jána Krstiteľa

Žehra:  Kostol sv. Ducha

Spišské Podhradie:  Spišský hrad, Kostol Narodenia Panny Márie

Spišská Kapitula:  Katedrála sv. Martina

Spišský Hrhov:  Neobarokový kaštieľ
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Hlavná výstavba prebiehala počas celého 

14. storočia. V tejto stavebnej fáze bola 

vybudovaná svätyňa a Kaplnka sv. Juraja, 

ktorú nechal postaviť košický mešťan Juraj 

Ulenbach ako svoju pohrebnú kaplnku. 

V nasledujúcom období sa už horúčkovi-

to pracovalo na výzdobe interiéru. Jeho 

prirodzenou dominantou je hlavný Oltár 

Panny Márie a sv. Jakuba Apoštola, ktorý 

je vďaka svojej výške 18,62 m najvyšším 

neskorogotickým dreveným oltárom na 

svete. Svoju liturgickú funkciu tu plní už 

viac ako 500 rokov. Vyrezaný z mäkkého 

lipového dreva, bohato zdobený rezbár-

skou prácou a maľbou vypĺňa v Kostole 

sv. Jakuba svojím majestátom priestor 

farnosti. Vyznačuje sa vzácnou a umelec-

ky hodnotnou výzdobou a mobiliárom, 

ku ktorému neodmysliteľne patrí slávny 

oltár Majstra Pavla, niekoľko zachovaných 

nástenných malieb, náhrobné kamene 

významných osobností či figurálne vitráže. 

Chrám bol od počiatku zasvätený 

svätému Jakubovi Apoštolovi, známemu 

ochrancovi pútnikov a robotníkov, ktorý 

bol odnepamäti patrónom mesta. Dispo-

zícia stavby aj dnes zreteľne naznačuje, 

že išlo o mimoriadne ambiciózny projekt, 

ktorý mal demonštrovať prosperitu mesta 

a vysokú životnú úroveň jeho obyvateľov. 

Význam, aký bol pripísaný duchovnej 

stavbe, a rozsah investície zároveň svedčia 

o vysokom stupni vzdelanosti a umeleckej 

vyspelosti občanov mesta Levoča. 

L E V O Č A

Kostol svätého Jakuba

Gotická stavba zo 14. storočia je najväč-

šou sakrálnou stavbou na Spiši a druhou 

najväčšou na Slovensku. Nachádza sa 

v strede hlavného námestia a je farským 

kostolom levočskej rímskokatolíckej 
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svätyne od podlahy až po klenbu. Jeho 

autorom je Majster Pavol z Levoče, zručný 

rezbár a vážený občan mesta. 

Objednávku na zhotovenie nového hlav-

ného oltáru, ktorý mal byť nielen pýchou 

chrámového presbytéria, ale aj symbolom 

bohatstva spišského mesta, dostal začiat-

kom 16. storočia od levočského farára 

Jána Henckela. Predlohou sa mal stať 

slávny mariánsky hlavný Oltár Baziliky Na-

nebovzatia Panny Márie v Krakove, pova-

žovaný za vrcholné dielo uznávaného no-

rimberského sochára Veita Stossa. Práce 

na oltári sa začali v roku 1507 a trvali až 

do roku 1518. Výsledné dielo predstavuje 

tzv. triptychový čiže trojdielny oltár. Jeho 

ústrednú časť tvorí archa s postavami 

Panny Márie, svätého Jakuba a svätého 

Jána Evanjelistu, všetky vyhotovené v nad-

životnej veľkosti a realistickom prevedení. 

Štíhla socha Panny Márie s tvárou krásnej 

ženy v strednom veku a s Ježiškom 

v náručí je vysoká 2,47 m. Žezlo v pravej 

ruke a korunka nad jej hlavou, ktorú majú 

v rukách anjeli, ju povyšujú na Regina 

Coeli, kráľovnú nebies. Svätý Jakub po jej 

pravici meria 2,32 m. Spoznať ho možno 

podľa mušle na čiapke a pútnickej palice. 

Svätý Ján po jej ľavici, s typicky dievčen-

skou tvárou a zvlnenými vlasmi, ktorý 

drží v ruke kalich s vyliezajúcim hadom, 

meria 2,30 m. Nad súsoším ďalej môžeme 

pozorovať štyri viditeľne menšie postavy 

štyroch západných cirkevných otcov,  

sv. Gregora Veľkého, sv. Hieronyma,  

sv. Augustína a sv. Ambróza. 

Drevorezba na oltárnych krídlach a maľby 

na pôstnej strane krídel znázorňujú 

príbehy Nového zákona. Úvodný príbeh 

je venovaný Poslednej večeri, ktorou sa 
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neskôr nahradil nový gotický oltár. Oltár 

prešiel nedávno rozsiahlou rekonštruk-

ciou. Okrem hlavného oltára sa Majstrovi 

Pavlovi pripisuje aj autorstvo sochy  

sv. Jána Almužníka, sv. Leonarda na Oltári 

sv. Mikuláša, plastika Madony na Oltári  

sv. Anny, skupina Narodenie z rovnomen-

ného oltára a plastika Ukrižovaný. 

Z obdobia pôsobenia farára Jána 

Henckela pochádza i slávna chrámová 

knižnica Bibliotheca Leutschoviensis, 

jedna z prvých renesančných stavieb 

v meste. Vysokou umeleckou hodnotou 

sa vyznačujú nástenné maľby v chráme. 

Najstaršia z nich pochádza zo 14. sto-

ročia. Nachádza sa na severovýchodnej 

stene presbytéria a zachytáva postavy 

dvoch mužov pri práci na poli. Na vý-

chodnej stene južnej lode je zachovaný 

obraz s motívom Ukrižovania s Pannou 

Máriou a svätým Jánom. Na treťom pilieri 

severnej lode je situovaná maľba s motí-

vom kríža zobrazujúca Kristovo utrpenie 

zo začiatku 15. storočia. Z tohto obdobia 

pochádza i cyklus malieb s názvom 

Morality, zachytávajúcich sedem skutkov 

milosrdenstva a sedem hlavných hriechov. 

Veľkým duchovným nábojom sa vyzna-

čuje rozsiahly cyklus Legenda o svätej 

Dorote, ktorý tvorí dvadsať výjavov zo 

života Svätice, a kompozícia Posledného 

súdu v južnej predsieni chrámu. 

Viac ako 40 náhrobných kameňov s epi-

tafmi z obdobia od 14. do 18. storočia 

svedčí o veľkom význame farského chrá-

mu. Obsahujú meno zosnulého, dátum 

jeho úmrtia, vek a tituly, z ktorých sa dá 

rozpoznať jeho spoločenské postavenie. 

K historicky najcennejším patrí epitaf, 

ktorý dal v roku 1621 vyhotoviť miestny 

kamenár a staviteľ Martin Urbanovwitz 

pre svoju manželku Margitu. Z neho sa 

dozvedáme, že jeho manželka Margita 

bola vnučkou sochára Pavla, ktorý vytvoril 

levočský hlavný oltár. Najstarší náhrobný 

kameň v kostole z konca 14. storočia 

patrí košickému mešťanovi Jurajovi 

Ulenbachovi, staviteľovi kaplnky svätého 

Juraja. Rodovo najpočetnejšie sú náhrob-

né kamene príslušníkov rodu Thurzovcov. 

Umelecky najhodnotnejší je renesančný 

epitaf Alexia I. Thurza z polovice 16. 

storočia. Je z bieleho mramoru a zobra-

zuje kríž, pod ktorým kľačí on s manžel-

kou a tromi dcérami. Za pozornosť stojí 

i renesančný maľovaný epitaf levočského 

podľa liturgického kalendára začínajú 

pašie. Pri zobrazovaní Ježišovej podoby 

sa ho Majster Pavol rozhodol zachytiť 

v kľúčovom okamihu, kedy sa mu na tvári 

zračí tragické poznanie, že jeden z jeho 

apoštolov ho zradí. Podľa kunsthistorikov 

a reštaurátorov sa pri práci na reliéfe 

majster dopustil malého vtipu, keď vraj 

jednému z apoštolov vtisol svoju vlastnú 

podobizeň. Usudzuje sa tak na základe 

čiapky, akú zvykli v tom čase nosiť rezbári. 

Z hľadiska hierarchie apoštolov by išlo 

o svätého Ondreja rybára, ktorého Ježiš 

povolal k apoštolskej práci ako prvého. 

Ak je tento predpoklad správny, išlo by 

o jedinú zachovanú podobizeň Majstra 

Pavla z Levoče. 

Epický dej pokračuje na ľavom oltárnom 

krídle výjavmi zo života sv. Jakuba. Pravé 

oltárne krídlo venoval umelec sv. Jánovi 

Evanjelistovi. Maľby na pôstnej strane 

fixných a pohyblivých oltárnych krídel 

zobrazujú ďalších osem výjavov z Nového 

zákona a vytvárajú súvislý dej. V slede 

zľava doprava sa tu vinie príbeh Ježiš 

v Getsemanskej záhrade, nasledovaný 

Bičovaním, Korunovaním tŕním, Ecce 

Homo, ktoré nasleduje výjav Kristus pred 

Pilátovým súdom, Kristus padá pod Krí-

žom, Ukrižovanie a Zmŕtvychvstanie. 

Najspodnejšia časť oltára, ako aj sochy 

dvanástich apoštolov vo vysokom nad-

stavci v hornej časti oltára, podľa zistení 

reštaurátorov pochádzajú zo  

14. storočia a predpokladá sa, že pochá-

dzali z pôvodného hlavného oltára, ktorý 
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expozícia Spišského múzea, zasadacia 

sieň sa využíva na reprezentatívne účely. 

Vyhľadávaným a pútavým objektom pred 

radnicou je klietka hanby zo 16. storo-

čia, v minulosti využívaná na potrestanie 

ľahších deliktov. Pôvodne stála na mieste 

dnešného evanjelického kostola, neskôr 

prešla do súkromného majetku rodiny 

Probstnerovcov a stála v priestoroch 

dnešnej nemocnice. Mesto ju od rodiny 

získalo do daru v roku 1933, odvtedy je 

neodmysliteľnou súčasťou námestia. 

mešťana Georga Buchwalda z roku 1602. 

Je najstarším datovaným obrazovým 

epitafom v chráme. 

Neprehliadnuteľnú výzdobu chrámu tvoria 

vitrážové okná z 19. storočia. Figurálne 

výjavy znázorňujú svätého Juraja v zápase 

s drakom, svätého Martina so žobrákom, 

Nanebovzatie Panny Márie, svätého Jaku-

ba s mušľou a pútnickou palicou, svätého 

Jozefa s Ježiškom a ľaliou, svätého Jána 

Evanjelistu s orlom, kalichom a hadom. 

V chrámovej svätyni ďalej nachádzame 

vitráže s podobizňami prvého uhorského 

kráľa Štefana a svätého Ladislava. 

V roku 1550 chrám poškodil požiar, ktorý 

zničil značnú časť mesta. Z obdobia jeho 

revitalizácie pochádza časť renesančné-

ho zariadenia, ku ktorému patria lavice, 

náhrobné dosky a epitafy. Zaujímavé sú 

náboženské dejiny chrámu. Pôvodne 

katolícky farský kostol patril od roku 

1544 stotridsať rokov luteránom. Zmena 

náboženskej orientácie kostolu nijako 

neublížila, naopak, z tohto obdobia po-

chádza niekoľko zaujímavých stavebných 

projektov. Luteránske obdobie prinieslo 

chrámu organovú emporu s bohato zdo-

beným orgánom. Pod správu katolíckej 

náboženskej obce sa kostol definitívne 

vrátil v roku 1710.

Mestská radnica 

K svetským náprotivkom, ktoré sa podpí-

sali pod neopakovateľný charakter mesta, 

patrí renesančná mestská radnica bu-

dovaná od 15. do začiatku 17. storočia. 

Pôvodne gotická stavba sa spolu s mest-

ským archívom stala obeťou ničivého 

požiaru, pri ktorom vyhorelo takmer celé 

mesto. Súčasná radnica v renesančnom 

štýle bola dokončená v roku 1616, neskôr 

k nej pribudla renesančná veža, ktorá 

slúžila ako zvonica. Budova radnice sa 

vyznačuje nádhernými fasádnymi maľba-

mi, ktoré predstavujú odkaz na občianske 

cnosti: striedmosť, opatrnosť, udatnosť, 

trpezlivosť a spravodlivosť. V priesto-

roch radnice sa v súčasnosti nachádza 
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S P I Š S K Ý  Š T V R T O K 

Kostol sv. Ladislava

Sakrálna stavba v gotickom štýle so za-

chovanými románskymi prvkami nahradila 

v roku 1402 pôvodnú, medzičasom už 

nevyhovujúcu, románsku stavbu. V roku 

1668 sa tu usídlil mníšsky rád minori-

tov, ktorý kostol následne niekoľkokrát 

opravoval, vďaka čomu pribudli na stavbe 

i v interiérovej výzdobe barokové prvky. 

Vnútorné vybavenie kostola je takmer 

svoju interiérovú výzdobu a mobiliár. 

Nachádzajú sa tu nástenné maľby z konca 

13. storočia a polovice 15. storočia, 

oltáre zdobené gotickými sochami, go-

tická vyrezávaná kalvária. Gotický hlavný 

oltár z čias okolo roku 1450 sa zachoval 

neúplný, časť z jeho výzdoby sa dnes 

nachádza v zbierke Szépművészeti múzea 

v Budapešti. V roku 1956 prešiel kostol 

rozsiahlou renováciou. 

Kamenný gotický most pochádza prav-

depodobne z 13. storočia a dodnes je 

funkčný. Je postavený z lomového štiepa-

ného kameňa s jedným oblúkom klenby. 

D R A V C E

Kostol sv. Alžbety 

Ďalšie zastavenie na Gotickej ces-

te nachádzame v obci Dravce. Ide 

o pôvodne ranogotický Kostol sv. 

Alžbety z druhej polovice 13. sto-

ročia, klenba lode je mladšieho 

dáta, bola vybudovaná v 15. sto-

ročí. Kostol je vzácny najmä pre 
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nadväzuje na tradíciu francúzskych palá-

cových kaplniek. Exteriér gotickej stavby 

je bohato členený opornými piliermi. Vo 

vnútri sa nachádza novogotický hlavný 

krídlový oltár, ktorý pochádza z obdobia 

regotizácie kostola na konci 19. storo-

čia. Zdobí ho obraz Smrť Panny Márie 

vyhotovený technikou tempery na dreve 

približne v roku 1450. Neskorogotický 

reliéf Piety z polovice 16. storočia sa pri-

pisuje dielni Majstra Pavla z Levoče. Motív 

Piety nachádzame aj v dolnej kaplnke. Ide 

o neskorobarokovú ľudovú drevorezbu 

z konca 18. storočia. Okná hornej kaplnky 

zdobia vitráže s erbmi rodu Zápoľských, 

Uhorska, Horného a Dolného Uhorska, 

podobizňou cisára Františka Jozefa I., 

cisárovnej Alžbety, ostrihomského arcibis-

kupa Ferenca Kolosa kardinála Vaszaryho, 

spišských biskupov Pála Szmrecsányiho 

a Györgya Császku, banskobystrické-

ho biskupa Arnolda Ipolyi-Stummera, 

košického biskupa Zsigmonda Bubicsa 

a vacovského biskupa Károlya Emmánuela 

Csákyho.  

celé barokové a pochádza zo začiatku 18. 

storočia. Pozostáva z hlavného Oltáru sv. 

Ladislava, Oltárov sv. Františka a sv. Anto-

na Paduánskeho a kazateľnice. Z gotic-

kého obdobia kostola sa zachovala Pieta 

zo 14. storočia, maľba Usnutie Panny 

Márie z roku 1450, ktorá zdobila hlavný 

gotický oltár a ranogotická krstiteľnica 

z 13. storočia. Hlavný gotický krídlový 

oltár zasvätený sv. Kataríne Alexandrij-

skej je umiestnený v katolíckom kostole 

v Turanoch. 

Kaplnka Zápoľských pri Kostole  

sv. Ladislava

Gotická poschodová kaplnka z roku 1473 

sa nachádza na južnej strane Kostola  

sv. Ladislava. Dal ju postaviť Štefan Zápoľ-

ský, spišský župan a uhorský palatín, ako 

pohrebnú kaplnku. Nakoniec jej priestor 

pre plánovaný účel nevyužil a nechal 

sa spolu s rodinou pochovať v Spišskej 

Kapitule. Kaplnka v Spišskom Štvrtku 
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za jedno z najväčších diel stredovekého 

maliarstva. Kostol bez väčších zásahov 

prečkal obdobie reformácie, kedy patril 

pod správu luteránov. Osudným sa mu 

stalo až zemetrasenie a povodeň v roku 

1813, ktoré tak narušili statiku dvojloďo-

vej stavby, že bolo nevyhnutné ho v roku 

1824 zbúrať. Súčasný jednoloďový kostol 

pochádza z rokov 1825 – 1829 a podľa 

historikov je v porovnaní so svojím stredo-

vekým predchodcom o tretinu menší. 

Jeho ozdobou je torzo hlavného oltára 

Panny Márie s tabuľovými maľbami z ro-

kov 1493 – 1494. Zachovala sa plastika 

Panny Márie a šesť z dvanástich tabuľo-

vých malieb. Druhá polovica je súčasťou 

zbierky Slovenskej národnej galérie v Bra-

tislave. Hlavné priečelie chrámu zdobí ob-

raz Narodenia Panny Márie z roku 1853. 

Na zachovaných tabuľových maľbách 

nachádzame vyobrazenie dvanásťroč-

ného Ježiša a Uvedenie trojročnej Márie 

do chrámu. Ich náprotivok na pravej 

strane predstavujú výjavy Útek do Egypta 

a Martýrium sv. Uršule. V zadnej časti 

kostola sa nachádza zachovaný gotický 

krídlový oltár z roku 1521 zasvätený 

sv. Barbore. Hlavnou ozdobou oltára 

je socha Panny Márie, Matky múdrosti 

a Kráľovnej panien, ku ktorej začiatkom 

20. storočia pribudli sochy sv. Štefana 

a sv. Ladislava. Pohyblivé oltárne krídla 

zdobia portréty panien mučeníc. 

S P I Š S K É  P O D H R A D I E

Kostol Narodenia Panny Márie

Gotický kostol vyrástol v stredovekom meste 

s intenzívnym cirkevným životom po roku 1258. 

Kostolná veža je o niečo staršia a pôvodne posta-

vená v románskom štýle s neskoršími klasicistický-

mi úpravami. Kostol prešiel v roku 1470 rozsiah-

lou prestavbou, pri ktorej prišlo k dobudovaniu 

druhej lode a presbytéria. Údajne išlo svojho času 

o najväčší dvojloďový chrám na Spiši s monu-

mentálnym tabuľovým oltárom považovaným 



pomery. Miestne prepošstvo sa dlhodo-

bo snažilo o nezávislosť od ostrihomskej 

arcidiecézy. Plán sa podarilo uskutočniť 

v roku 1776, kedy Mária Terézia vydala 

listinu o založení Spišského biskupstva. 

Stolica ju následne potvrdila. Súčasťou 

nového biskupstva sa stali župy Spiš, 

Liptov a Orava. So zriadením biskupstva 

súvisí aj povýšenie Kostola sv. Martina 

na katedrálu. 

Biskupská trojloďová románsko-gotická 

katedrála z 13. storočia, zapísaná v Zo-

zname svetového kultúrneho a prírodné-

ho dedičstva UNESCO, je prirodzenou sta-

vebnou dominantou tejto mestskej časti. 

Je monumentálnou sakrálnou pamiatkou 

s prvkami románskeho a neskorogotické-

ho štýlu. 

S P I Š S K Á  K A P I T U L A

Katedrála sv. Martina

Spišská Kapitula bola v stredoveku centrom 

cirkevnej správy. Na prelome 12. a 13. storočia tu 

bolo založené Spišské prepošstvo, ktoré vykoná-

valo jurisdikciu nad obyvateľstvom Spišskej župy. 

V 13. storočí získalo mesto výsadu hodnoverného 

miesta, na základe ktorej vykonávala funkciu 

stredovekých notárstiev. Vydávala, overovala 

a uschovávala listiny, vyšetrovala majetkové 
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iba časť, navyše boli pomerne necitlivo prema-

ľované. Z hlavného oltára sa v originálnom stave 

zachovali len tabuľové maľby na pohyblivých 

a pevných krídlach. Ústredný motív reprezentujú 

sochy Panny Márie a sv. Martina. Na prednej 

strane pohyblivých krídel sú vyobrazené postavy 

kráľovských svätcov a svätíc, druhú stranu krídel 

zdobí Pašiový cyklus. Symbol čierneho havrana 

s prsteňom v zobáku napovedá, že oltár dal vyho-

toviť kráľ Matej Korvín, ktorý používal rodový erb 

s rovnakým motívom.  

Ďalšiu zachovalú výzdobu katedrály tvoria plasti-

ky, obrazy, epitafy a montuáriá. Jediná zachovaná 

stredoveká nástenná maľba sa nachádza nad 

menším románskym portálom. 

Zobrazuje korunovanie Karola 

Róberta za uhorského kráľa. 

Figurálna vitrážová výzdoba okien 

znázorňuje život sv. Martina 

a jeho patróna sv. Juraja. Kostol 

má dnes tri organy osadené v no-

vogotických skriniach. 

V roku 2003 boli v katedrále ulo-

žené telesné pozostatky biskupa 

Jána Vojtaššáka.

Ako prvá bola vybudovaná románska troj-

loďová bazilika s masívnymi krížovými ro-

mánskymi klenbami a dvoma románskymi 

vežami. Z románskej stavby sa zachovala 

severná stena so vstupným portálom 

a úzkym oknom a časť východného múra 

s románskym víťazným oblúkom. 

Zvyšujúci sa počet veriacich a pozvoľné 

chátranie stavby viedli v roku 1462 k jeho 

prvej prestavbe. Z tohto obdobia pochá-

dza gotické presbytérium. Dobudovaním 

bočných lodí na úroveň hlavnej lode sa 

z pôvodnej baziliky stal trojloďový halový 

kostol. Kostol a jeho 11 oltárov bolo 

vysvätených v roku 1478. 

Na konci 15. storočia sa priestor kostola 

rozrástol o gotickú pohrebnú kaplnku 

Zápoľských, ktorá štýlovo nadväzuje 

na architektonický zámer prvotnej kapln-

ky v Spišskom Štvrtku, nedosahuje však 

jej štíhlosť a dokonalosť. Neskorogotická 

stavba má obdĺžnikovitý, polygonálne 

uzavretý pôdorys a jemnú sieťovú rebrovú 

klenbu s vysokými gotickými oknami. 

Koncom 18. storočia bola katedrála 

regotizovaná a rozšírená o južné bočné 

prístavby. Západný a severný portál boli 

obnovené v neorománskom slohu. V in-

teriéri sa regotizácia prejavila v podobe 

nových omietok, dlažby a gotických 

výzdobových prvkov. Pôvodne barokové 

zariadenie kostola nahradilo gotické. Z tri-

nástich barokových oltárov sa zachovala 
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Kamenný most

Okrem kostola sa v obci nachádza jeden 

z mála zachovaných historických klenu-

tých kamenných mostov na Slovensku. 

Bol postavený v 16. storočí, no dnešnú 

podobu získal prestavbou v roku 1803. 

Je dlhý bezmála 40 m a široký 10 m. Ako 

historická i technická pamiatka svojmu 

účelu slúži dodnes.

Neobarokový kaštieľ

Kaštieľ v Spišskom Hrhove z konca  

19. storočia s pôsobivou fasádou a ele-

gantným schodišťom nechal postaviť 

šľachtický rod Čákyovcov. Bol postavený 

vo francúzskom pseudabarokovom slohu 

a je dielom architekta Heinricha Adama. 

Už v rokoch 1908 - 1910 v ňom bolo 

zavedené ústredné vykurovanie a elektric-

ké osvetlenie. Kaštieľ má 365 okien. Pre 

interiér sú typické nádherné krby, vyro-

bené vždy z iného druhu mramoru, ako 

aj bohatá štuková ornamentika stropov. 

Výnimočným stropom je honosný drevený 

kazetový strop v grófskej jedálni. Vo foyer 

sa nachádzajú obrazy maľované na stene 

s pridaným rámom od prof. Horwatera 

z Viedne, masívny barokový jedálenský 

stôl a ďalšie exponáty. Členitá strecha 

so svetlíkmi je zdrojom prirodzeného 

osvetlenia priestoru. Okolo kaštieľa sa 

rozprestiera park s rozlohou takmer  

17 ha. V súčasnosti je v kaštieli umiestne-

ný reedukačný domov pre mládež.

Kostol sv. Šimona a Júdu

Ďalšieho z preživších svedkov obdobia 

stredoveku nachádzame v obci Spišský 

Hrhov. Ide o rímskokatolícky Kostol sv. 

Šimona a Júdu postavený v gotickom 

slohu. Kostol prešiel následne niekoľký-

mi stavebnými úpravami. Kostolná veža 

ukončená štítkovou atikou bola v roku 

1708 obnovená v renesančnom štýle. 

S P I Š S K Ý  H R H O V
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Kostol sv. Serváca 

Veže kostola sv. Serváca uvidíte pri 

príchode do Vrbova zďaleka. Je prirodze-

nou stavebnou dominantou centrálneho 

námestia i celého mesta. Je to jediný kos-

tol na Slovensku, ktorý je od roku 1222 

zasvätený tomuto patrónovi zámočníkov 

a stolárov. Svätý Servác bol biskupom 

v Belgicku, ktorý sa pred Húnmi utiahol 

do Maastrichtu, kde je aj pochovaný 

v miestnej katedrále. Svätcovu podobizeň 

nájdete na bronzovej krstiteľnici, kde je 

štyrikrát odtlačená pečať mesta Vrbov 

s jeho vyobrazením. Spoznať ho môžete 

podľa biskupskej barly a kľúča, ktorý mu 

podľa legendy mal podarovať sv. Peter. 

Pri objavení svätcovho hrobu vraj kľúč 

skutočne našli. V roku 2008 bol kostol 

kompletne zrekonštruovaný a slúži každo-

denným potrebám katolíckej cirkvi.

V R B O V
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ktorí prispejú na stavbu ľubického kostola. 

Tak dostal kostol klenbový strop, nové 

okná a sakristiu. Interiér kostola bol ne-

skôr poškodený počas husitských vojen. 

Jeho oprava prebiehala v 15. a 16. storočí 

v gotickom štýle. Z tohto obdobia pochá-

dza Oltár sv. Mikuláša. Občania Ľubice 

oslovili s požiadavkou na nové oltáre 

aj levočskú dielňu Majstra Pavla, ktorá 

vyrobila pre kostol okrem iného aj hlavný 

oltár, z ktorého sa však dodnes zachovala 

iba oltárna skriňa so sochou Panny Márie, 

Ježiška a jednej svätice. Podobne, ako 

v iných spišských mestách, prešiel kostol 

v roku 1546 v dôsledku reformácie pod 

správu miestnych luteránov a pod správu 

rímskokatolíckej cirkvi sa vrátil v roku 

1674. Paradoxom je, že počet evanjelikov 

v mestečku už vtedy výrazne prevyšoval 

počet katolíkov. V roku 1708 kostol aj 

s vežou vyhoreli. S ním súvisí aj poškode-

nie vtedajšieho hlavného oltáru. Od roku 

1772 zdobí kostol dodnes zachovaná 

iluzívna maľba. Značné straty utrpel kostol 

počas prvej svetovej vojny, keď v rokoch 

1916 a 1917 padli za obeť tri kostolné 

zvony, 80 píšťal organu a medená strešná 

krytina. Po požiari v roku 1934 pristúpi-

la farnosť k rozsiahlej obnove kostola, 

nasledovanej čiastočnými reštauračnými 

prácami v 60. a 80. rokoch  

20. storočia. Zreštaurované bolo torzo 

hlavného oltáru s gotickou oltárnou skri-

ňou so sochou Panny Márie od Majstra 

Pavla z Levoče a bočné oltáre. Za pozor-

nosť návštevníkov stojí honosný gotický 

portál z 13. storočia, bohato členený 

šiestimi hruškovitými kamennými prútmi 

s hlavicami zdobenými krabmi. Namiesto 

posledného kraba na ľavej strane sa 

nachádza hlavička Adama. Hlavička jeho 

ženského náprotivku, Evy sa nezachovala.

Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol z polovice 13. storočia postavili na vyvýše-

nine nad mestečkom nemeckí kolonisti. Pôvod-

ne románsky kostol bol prestavaný a rozšírený 

v gotickom štýle v roku 1330. Na liturgie dodnes 

zvoláva z miestnej kostolnej veže obyvateľov mes-

tečka vzácny zvon z roku 1475, uliaty na počesť 

Panny Márie slávnymi slovenskými zvonolejármi 

Pavlom Gaalom a Jánom Wagnerom. V roku 

1390 udelil pápež Bonifác IX. odpustky všetkým, 

Ľ U B I C A 
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kula umožňovala protestantom postaviť 

si jeden kostol v každom slobodnom 

kráľovskom meste na náklady evanjelic-

kej cirkvi. Kostol musel byť umiestnený 

na predmestí a postavený z najlacnejšieho 

materiálu. S tým súvisí aj skutočnosť, pre-

čo sa artikulárne kostoly stavali výlučne 

z dreva. Na stavbe kežmarského kostola 

sa finančne podieľali protestanti z celej 

Európy a bol čiastočne financovaný aj zo 

zbierky, ktorú na tento účel nariadili vo 

svojich krajinách zorganizovať švédsky 

a dánsky kráľ. Pri stavbe kostola potom 

vraj miestnym remeselníkom pomáhali aj 

švédski námorníci, práve preto má vrchná 

časť kostola pripomínať obrátenú provu 

lode. Podobne ako ostatné gréckoka-

tolícke kostoly, má aj tento pôdorys 

rovnoramenného gréckeho kríža. Nená-

padnú vonkajšiu podobu kostola výrazne 

vyvažuje jeho nádherný barokový interiér. 

Zachovaná stropná maľba znázorňuje 

dvanástich apoštolov a štyroch evan-

jelistov na pozadí s nebom a oblakmi. 

Ústredným motívom hlavného oltára je 

zobrazenie Kalvárie od miestneho rezbára 

Jána Lercha, ktorý sa podpísal aj pod zho-

tovenie zdobenej kazateľnice. Stavitelia ju 

v chráme umiestnili tak, aby bola viditeľná 

z každého miesta v chráme. K vzácnemu 

mobiliáru patrí aj organ, ktorý sa považu-

je za najstarší a najcennejší funkčný dvoj-

manuálový nástroj na Slovensku. Jediným 

kamenným objektom v kostole je sakristia 

s dvoma miestnosťami, prerobenými z pô-

vodného renesančného hostinca. 

Evanjelický artikulárny Kostol  

sv. Trojice 

Evanjelický artikulárny kostol zasvätený  

sv. Trojici je jedinečný v mnohých 

ohľadoch. Pochádza z roku 1717, teda 

z obdobia, kedy na našom území pano-

vala náboženská nesloboda protestantov. 

Kostoly si mohli stavať iba na základe 

špeciálneho povolenia – artikuly, vydanej 

Šopronským snemom v roku 1681. Arti-

K E Ž M A R O K
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Kežmarský hrad 

Kežmarský mestský hrad je jediným úplne 

zachovaným stredovekým hradom na Spi-

ši. Patrí k typu tzv. mestských hradov 

– bol postavený priamo na území mesta, 

aby ho bránil pred nepriateľmi. Prvé 

zmienky o ňom pochádzajú z roku 1463. 

Nachádza sa pod Zámockým kopcom 

vo východnej časti mesta. V súčasnosti 

je sprístupnený verejnosti ako múzeum 

s historickými expozíciami dokumentu-

júcimi vývoj mesta Kežmarok a okolia. 

V expozícii historických vozidiel a hasič-

skej techniky sú unikátne autá a motorky, 

napríklad hasičské auto Škoda 154 z roku 

1929, jediné svojho druhu v Európe, 

alebo Praga Alpha Phaeton, v ktorej To-

máš Baťa cestoval po regióne, keď hľadal 

miesto pre svoju novú fabriku, napokon 

vybudovanú vo Svite. Prehliadka hradu 

je spojená s návštevou hradnej kaplnky, 

hladomorne a vyhliadkovej veže.

Bazilika povýšenia Svätého kríža

Kostol, v roku 1998 povýšený na Baziliku 

minor, začali budovať už v prvej polovici 

13. storočia. Neskôr v rokoch 1444 – 

1498 iniciovalo mesto s pánom Kežmar-

ského hradu Zápoľským rozsiahlu pre-

stavbu, pri ktorej stavba získala výrazne 

gotickú podobu s trojakou klenbou (sie-

ťovou, hviezdicovou a krížovou). Prevažne 

gotický je aj interiér kostola – bočné ol-

táre, krstiteľnica a stallum. Z počiatku 16. 

storočia pochádza renesančná lavica pod 

veľkým chórom, vyhradená pre mestskú 

radu s richtárom. Hlavný oltár zdobí výjav 

ukrižovaného Krista z dielne Veita Stossa. 

V časoch reformácie, keď celé mesto 

s prevažne nemeckým obyvateľstvom 

prestúpilo na protestantskú vieru, patril 

kostol v rokoch 1531 – 1673 (prechodne 

aj v období medzi rokmi 1678 – 1687 

a 1705 – 1709) evanjelikom. V blízkosti 

baziliky sa nachádza renesančná zvonica 

so štvorcovým pôdorysom zdobená 

cimburím a erbmi cisárskeho habsbur-

ského rodu, Uhorska a mesta Kežmarok. 

Pochádza z roku 1591 a je všeobecne 

považovaná za najkrajšiu spišskú zvonicu. 

Zvonica je spojená s budovou bývalej 

katolíckej ľudovej školy, prestavanej  

v 18. storočí z Kaplnky sv. Trojice. Túto 

školu navštevoval aj Jozef Maximilián 

Petzval (1807–1891) – fyzik, vedec 

a zakladateľ modernej fotografie. Bazilika 

povýšenia Svätého kríža je prvou nemari-

ánskou bazilikou na Slovensku. 
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že tunajší farár bol členom Bratstva 24 

spišských kráľovských farárov, kam bežne 

patrili len kňazi zo spišských miest. Prvú 

freskovú výzdobu dostal kostol krátko 

po dostavbe. Z tohto obdobia pochádza 

obraz sv. Mikuláša na južnej stene lode, 

ktorý nesie znaky neskororománskeho 

štýlu. Súčasťou maľby je aj nezvyčajný 

výjav svätca so skupinou štyroch mladých 

mužov, synov Rikolfa z Lomnice, patróna 

chrámu a podľa všetkého objednávateľa 

maliarskej výzdoby. Presbytérium bolo vy-

zdobené nástennými maľbami v polovici 

14. storočia. Znázorňujú výjavy Spásy za-

vŕšené tvárou Krista, starozákonnú scénu 

Mojžiša so zdvihnutými rukami, vďaka 

ktorým Židia víťazili v boji. Výjavu kraľuje 

tvár Ježiša v Mandylione.

Z interiérovej výzdoby sa vyznačuje vyso-

kou umeleckou hodnotou monumentál-

na freska na severnej stene sakristie zo 

14. storočia. Jej ústredným motívom je 

časť Ladislavovskej legendy zachytávajúcej 

výjav súboja sv. Ladislava s Kumánom 

pod vrchom Kerlés. Autorom fresky je 

zrejme umelec talianskeho pôvodu. 

Predstavuje jednu z najstarších gotických 

nástenných malieb na Slovensku. Freska 

bola reštaurovaná v rokoch 1960 – 1966, 

od roku 1967 je jej kópia v skutočnej veľ-

kosti umiestnená vo Východoslovenskom 

múzeu v Košiciach. Súčasťou zariadenia 

kostola bolo niekoľko neskorogotických 

oltárov, z ktorých sú dva bočné zachova-

né dodnes. Ide o krídlový Oltár sv. Mikulá-

ša z roku 1490 a oltár zasvätený Panne 

Márii s Ježiškom približne z roku 1949. 

Farský Kostol sv. Kataríny  

Alexandrijskej

Románsko-gotický jednoloďový kostol 

postavili v opevnenom areáli pri hlavnej 

ceste v rokoch 1270 – 1280. O jeho 

románskom pôvode svedčí niekoľko 

zachovaných architektonických prvkov, 

najmä združené okná. Miestna farnosť 

sa v rámci Spiša zrejme tešila veľkej úcte 

a významu, o čom svedčí skutočnosť, 

V E Ľ K Á  L O M N I C A
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Kostol vznikol ako jednoloďová stavba 

s rovným uzáverom presbytéria.  

V 14. storočí sa pristúpilo k jeho pre-

stavbe na dvojloďový. Z tohto obdobia 

pochádza sakristia a Kaplnka sv. Valentí-

na, ktorá bola značne poškodená počas 

ničivého mestského požiaru v roku 1708 

a nepodarilo sa ju dochovať. Osemnáste 

storočie sa nieslo v znamení stavebných 

a interiérových úprav v barokovom štýle. 

Z tohto obdobia pochádza prístavba 

južnej predsiene a sakristia, ako aj vyba-

venie interiéru vrátane hlavného oltára 

zasvätenému sv. Egídiovi. Na barokovú 

prestavbu kostola prispel aj vtedajší cisár 

Jozef II. Kostol bol v roku 1942 pre nevy-

hovujúci technický stav z bezpečnostných 

dôvodov na 50 rokov úplne uzavretý, jeho 

súčasná podoba po rozsiahlych reštaurač-

ných a rekonštrukčných prácach kopíruje 

vzhľad kostola z konca 19. storočia. 

Dominantným stavebným prvkom takmer 

štvorcovej lode kostola je mohutný desať-

boký stĺp nesúci klenbu strechy, doplnenú 

nápaditým gotickým rebrovaním.

Takmer celú plochu vnútorných stien 

pokrýva bohatá fresková výzdoba s kris-

tologickými motívmi a výjavmi zo života 

svätých. Pozoruhodné sú maľby na tri-

umfálnom oblúku, ktorých súčasťou je 

historicky najstaršie vyobrazenie Vysokých 

Tatier. Ďalšie zachované časti v kostole 

predstavujú renesančná krstiteľnica z čer-

veného mramoru, baroková kazateľnica 

a neskorobarokový hlavný oltár. Dva 

vzácne artefakty – kalich z 2. polovice 

14. storočia a tabuľová maľba s motívom 

Madony z roku 1484 sa nachádzajú 

v súčasnosti v zbierke Slovenskej národnej 

galérie v Bratislave. 

Kostol sv. Egídia 

Pôvodne gotická sakrálna stavba s neskoršími ba-

rokovými úpravami sa nachádza v historickej zóne 

mesta Poprad. Spolu s priľahlou renesančnou 

zvonicou z konca 16. storočia, morovým stĺpom 

s motívom Panny Márie Immaculaty a evanje-

lickým Kostolom sv. Trojice tvorí jadro najvzác-

nejších stavebných pamiatok v meste. Podľa 

dochovaných písomností ho postavili približne 

v roku 1245. 

P O P R A D
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Farský Kostol sv. Juraja 

Kostol z prvej polovice 12. storočia je najstaršou 

zachovanou stavbou v obci, ktorá je v súčasnos-

ti mestskou časťou okresného mesta Poprad. 

Nachádza sa na vyvýšenine v severovýchodnej 

S P I Š S K Á  S O B O T A 

Podtatranské múzeum

História tohto múzea siaha až do druhej 

polovice 19. storočia, kedy bol v Starom 

Smokovci založený prvý turistický spolok 

– Uhorský karpatský spolok. V súčasnosti 

spravuje viac ako 47 tisíc zbierkových 

predmetov a viac ako 18 tisíc zväzkov 

kníh v muzeálnej knižnici. Múzeum 

sídli v dvoch pamiatkových objektoch, 

v Poprade na Vajanského 72 a v mestskej 

časti Spišská Sobota na Sobotskom ná-

mestí. Prostredníctvom desiatich stálych 

expozícií približuje návštevníkom život 

neandertálskeho človeka, pravek a stre-

dovek pod Tatrami, históriu mesta Poprad 

naprieč stáročiami, výrobu modrotlače, 

podtatranské cechy a remeslá, meštianske 

bývanie, či osobnosti Spišskej Soboty. Jed-

ným z najunikátnejších exponátov, ktoré 

môžete v súčasnosti v múzeu obdivovať, 

je kniežacia hrobka, ktorá bola v Poprade 

odkrytá v roku 2006, pri stavbe priemysel-

ného parku. Ide o hrobku germánskeho 

kniežaťa z prelomu 4. až 5. storočia pred 

naším letopočtom. Má podobu zastre-

šenej komory s dreveným sarkofágom 

a vnútorným zariadením, z ktorého sa 

okrem zvyšku odevu zomrelého zachovali 

i pozostatky potravy konzervované v kera-

mických a bronzových nádobách, ako aj 

ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, 

striebra a zlata.
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M A T E J O V C E

Farský Kostol sv. Štefana – kráľa 

Kostol sv. Štefana – kráľa bol postave-

ný v gotickom slohu v prvej polovici 

14. storočia. Ide o jednoloďovú stavbu 

s presbytériom s rovným uzáverom, 

jedným poľom krížovej klenby a lomeným 

triumfálnym oblúkom. Loď je zaklenutá 

na dva polygonálne piliere krížovou rebro-

vou klenbou. Na západnej strane lode sa 

nachádza murovaný organový chór.  

V 18. storočí prešiel kostol barokovou 

prestavbou, pri ktorej bolo zamurované 

gotické okrúhle okno. 

časti veľkého trojuholníkového námestia. 

Jeho interiérové zariadenie a výzdoba 

patria k najzachovalejším a najvzácnej-

ším na Slovensku. Pôvodná stavba bola 

pred gotickou prestavbou postavená 

v neskororománskom štýle. Fragmenty 

tohto stavebného štýlu možno pozorovať 

na južnom portáli, obvodových mú-

roch a hranatej veži. Šesť zachovaných 

gotických oltárov pochádza z obdobia 

medzi 15. a 16. storočím. Hlavný oltár 

sv. Juraja z roku 1516 je dielom Majstra 

Pavla z Levoče. Vľavo od hlavného oltára 

sa nachádza najstarší oltár Panny Márie 

z roku 1464 od neznámeho autora. 

Na Oltári sv. Antona pustovníka z roku 

1503 sa na krídlových tabuliach zachovali 

výnimočné maľby s vysokou umeleckou 

hodnotou. Mimoriadne vzácny kus mobi-

liáru predstavuje vyrezávaný organ s 814 

píšťalami z roku 1662, široký 780 cm. 

V bezprostrednej blízkosti kostola sa 

nachádza renesančná zvonica postavená 

v rokoch 1588 – 1589.
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školu s knižnicou pre uhorských šľachti-

cov. Rekonštruovaný objekt kaštieľa sa 

nachádza v prostredí nádherného udr-

žiavaného anglického parku. Na budove 

je rozpoznateľných niekoľko stavebných 

štýlov, počnúc neskorogotickým, cez 

renesančný, až po posledné barokovo 

– klasicistické úpravy. V 19. storočí sa 

vlastníkmi kaštieľa stala rodina Medňan-

ských a Czóbelovcov. Po smrti poslednej 

majiteľky a užívateľky kaštieľa barónky 

M. Czóbelovej v roku 1972 sa správcom 

kaštieľa stala Slovenská národná galéria. 

V súčasnosti sa v priestoroch kaštieľa 

nachádza niekoľko skvostných expozícií. 

Nájdete tu unikátnu zbierku historického 

nábytku, interiérových predmetov, ume-

leckého remesla, historického porcelánu, 

skla, kobercov či hodín. Expozícia „Portrét 

17. - 19. storočia na Spiši“ pozostáva 

z diel galérií rodov, ktoré kaštieľ vlastni-

li. Viacero portrétovaných patrí medzi 

významné osobnosti kultúrnohistorické-

ho, politického a ekonomického života 

v minulosti Spiša. Rodovú galériu dopĺňa 

kolekcia portrétov z 19. storočia, ktorá sa 

viaže k danému umeleckému prostrediu. 

Mimoriadnej popularite sa teší  stála 

expozícia „Strážky a Ladislav Mednyánsz-

ky“. Ide o jedinú expozíciu svojho druhu 

na Slovensku, ktorá uceleným spôsobom 

mapuje dielo jedného z najvýznamnejších 

predstaviteľov stredoeurópskeho maliar-

stva poslednej tretiny 19. a začiatku  

20. storočia. Nie je náhodou, že je 

umiestnená práve v Strážkach. Autor 

lokalitu často vyhľadával, bola jednou 

z jeho najobľúbenejších na tvorbu 

a zachytáva ju v rôznych podobách vo 

viacerých dielach. 

Osobitým zážitkom je „Historická knižni-

ca“, ktorá zoznamuje návštevníkov s de-

jinami obce i kaštieľa, s vývojom rodov, 

ktorým kaštieľ patril. Počiatky významnej 

Kaštieľ – galéria

Obec Strážky vznikla v druhej polovici  

12. storočia. Pôvodne patrila rodine 

Berzeviczyovcov, od roku 1556 ju na zá-

klade donačnej listiny získala za zásluhy 

pri obrane hradu Sihoť v protitureckých 

bojoch rodina Horváth-Stansith. Práve 

predstavitelia tejto rodiny majú zásluhu 

na vybudovaní renesančného kaštieľa, 

v ktorom založili latinskú humanistickú 

S T R Á Ž K Y
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Panny Márie a Ježiška. Oltárnu skriňu 

dopĺňajú tabuľové maľby s vyobrazením 

sv. Joachima a sv. Jozefa. Pohyblivé krídla 

oltára zdobia Pašiové cykly a výjavy zo 

života sv. Anny. Bohatou rezbárskou vý-

zdobou zaujme i bočný Oltár sv. Šimona 

a Júdu Tadeáša. Plastiky svätcov dopĺňa 

motív Muža v bolesti (Vir dolorum), Panny 

Márie a sv. Jána Evanjelistu. Pohyblivé 

krídla zdobí osem výjavov zo života svät-

cov. Nadstavec oltára je bohato dekoro-

vaný vyrezávanými ornamentmi typickými 

pre neskorogotické obdobie. Tretí vzácny 

bočný oltár zasvätený Panne Márii zdobí 

ústredná torzovitá plastika Madony s ob-

lečeným Ježiškom na fantazijnom drakovi 

v sprievode sv. Kataríny a sv. Barbory. 

Interiér dotvárajú novo odkryté a zreštau-

rované nástenné maľby, ktoré boli v čase 

reformácie necitlivo zakryté vápenným 

náterom. Z hľadiska techniky ide o mokrú 

a suchú freskovú maľbu pochádzajúcu 

z druhého desaťročia 16. storočia. Ústred-

ným motívom sú Pašiové cykly vytvorené 

podľa predlôh najvýznamnejších umel-

cov doby – Albrechta Dűrera a Lucasa 

Cranacha. Z renesančného obdobia sa 

v kostole zachovala krstiteľnica z červené-

ho mramoru z roku 1593, ktorú zakrýva 

polychrómovaná drevorezba ľudového 

charakteru z 18. storočia. Časť hnuteľ-

ných pamiatok z mobiliára kostola je dnes 

súčasťou zbierok Slovenskej národnej 

galérie v Bratislave.

Kostol sv. Anny 

Neskorogotický kostol z prelomu  

15. a 16. storočia zaujme na prvý pohľad 

absenciou veže. Jej funkciu nahrádza 

samostatne stojaca renesančná zvonica 

zdobená atikou. Kostol je jednoloďový 

so štvorcovým pôdorysom. Zachova-

né interiérové zariadenie a mobiliár sú 

neskorogotické. Nachádzajú sa tu tri 

krídlové tabuľové oltáre vyznačujúce sa 

výnimočným umeleckým a remeselným 

spracovaním.

Hlavný oltár zasvätený patrónke kostola 

zaujme kompozíciou plastík sv. Anny, 

slovenskej historickej knižnice, ktorá je 

súčasťou národného kultúrneho dedič-

stva, siahajú do poslednej štvrtiny 16. 

storočia. Knižnica sa kontinuitne vyvíjala 

400 rokov a dnes má okolo 8 500 zväz-

kov, časopisov a máp. V parku kaštieľa je 

nainštalovaná stála expozícia sochárstva 

20. storočia, v ktorej sú zastúpené diela 

najvýznamnejších slovenských umelcov. 

Vyhľadávaným podujatím sú Kaštieľne hry, 

ktoré každoročne organizuje v Strážkach 

Slovenská národná galéria. 
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šovho pochádza z roku 1928. V severnej 

časti kostola sa nachádza drevený Oltár 

Lurdskej Panny Márie. Gotická krstiteľ-

nica pochádza zo začiatku 15. storočia. 

Pri generálnej obnove kostola v roku 

1971 bola v interiéri inštalovaná kalvária 

s krížom z roku 1380 v štýle „arbor vitae“ 

(strom života) a sochou Krista s pohybli-

vými ramenami. V Kaplnke sv. Valentína 

sa nachádza baroková kalvária. Hlavnú 

loď kostola zdobí krištáľový luster, ktorý 

kostolu darovala barónka Czobelová zo 

Strážok. Kostol v čase reformácie niekoľko 

rokov spravovali luteráni, katolíkom bol 

prinavrátený v roku 1674. V tom čase 

jeho správu prevzali pátri piaristi, ktorí 

sem prišli z Podolínca. 

Farský Kostol sv. Antona 

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Antona 

opáta a pustovníka s Kaplnkou sv. Valentí-

na pochádza z obdobia okolo roku 1260. 

Vyrástol pravdepodobne na základoch 

staršieho kostola, o čom svedčia docho-

vané prvky neskororománskeho staveb-

ného štýlu. Hlavný oltár je zasvätený sv. 

Antonovi pustovníkovi, bočný drevený 

novogotický oltár Božského Srdca Ježi-

S P I Š S K Á  B E L Á 
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Kostol Očisťovania Panny Márie 

Kostol na vyvýšenine v nadmorskej výške 

650 metrov je neprehliadnuteľnou domi-

nantou obce. O jeho stavbe sa nedocho-

valo veľa písomností, podľa viditeľných 

architektonických prvkov však možno 

usudzovať, že bol vybudovaný v prvej 

polovici 14. storočia. Do 18. storočia mal 

podobu jednoloďovej stavby s vežou, 

rovno ukončeným presbytériom a sakris-

tiou. Jeho stredoveký ráz mierne potlačila 

baroková prestavba v roku 1769, kedy 

na stavbe pribudli nové okná a bočné 

prístavby. Zachovala sa však hrubá stre-

doveká stavba a niektoré prvky gotického 

štýlu v podobe krížovej rebrovej klenby 

a portálu v južnej stene lode s gotickým 

lomeným portálom a hruškovito profilovaným 

ostením. Z pôvodných troch gotických okien 

zostalo iba jedno (vo východnej stene presbyté-

ria), no s veľmi peknou a hodnotnou kružbou, 

ktorá zostala i s ostením až dodnes v pôvodnom 

stave. V presbytériu sa zachovala pôvodná gotic-

ká kamenná výzdoba s reliéfom Kristovej hlavy. 

K dochovaným gotickým prvkom kostola patrí 

najmä jeho interiérové zariadenie a mobiliár. 

Hlavný oltár je síce barokový, no ústredná po-

stava neskorogotickej sochy Madony pochádza 

z obdobia okolo roku 1510, z dielne Majstra Pav-

la z Levoče. V chráme sa ešte nachádzajú i ďalšie 

stredoveké sochy, polychrómované drevorezby 

sv. Jána a Panny Márie na oltári v bočnej kaplnke. 

Stredovekým srdcom, ktoré bije dodnes v chrá-

movej veži, je tiež gotický zvon z 15. storočia. 

Pôsobivá je aj bronzová gotická krstiteľnica zo 

známej kovolejárskej dielne v Spišskej Novej Vsi. 

Pôvodne bola umiestnená v kostole v obci Ruski-

novce, no po zničení miestneho kostola zachrá-

nenú krstiteľnicu previezli práve sem. 

S L O V E N S K Á  V E S 
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s ranogotickým oknom, dva gotické 

portály a gotické okná s pôvodnými 

kružbami. Zaujímavým stavebným štýlom 

sa vyznačuje kostolná veža s rovno-

bežnými podperami, ktoré sa opierajú 

o múr priľahlého cintorína. Hlavný oltár 

z roku 1765 je neskorobarokový a zdo-

bí ho ústredný motív Nanebovzatia 

Panny Márie, dotvorený drevorezbami 

sv. Štefana a sv. Vladislava. Dva bočné 

oltáre s rezbami z konca 19. storočia sú 

zasvätené Božej Matke. Vľavo je to obraz 

sediacej Madonny z roku 1490, napravo 

obraz Matky Božej Bolestnej z roku 1520. 

Baroková kamenná krstiteľnica je z druhej 

polovice 17. storočia. Rokoková ambóna 

s obrazom Dobrého Pastiera pochádza 

z roku 1750. Pri vstupe do kostola je mra-

morová tabuľa a hneď vedľa nej je životo-

pis a informácie o priebehu kanonizačné-

ho procesu vyhlásenia za svätého Alojza 

Mária Chmeľa, bosého Augustiniána, 

ktorý sa narodil v Spišskej Starej Vsi a svoj 

život zasvätil Bohu a pomoci chorým.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky, pôvodne gotický dvojloďový 

kostol pochádza z druhej polovice 14. storočia. Pri 

jeho prestavbe v 17. storočí sa klenba lode zrútila 

a nahradila ju baroková. Stopy barokového štýlu 

sa neskôr vo zvýšenom objeme začali objavovať 

na počiatku 18. storočia. Z gotickej stavby sa 

dodnes zachovalo presbytérium s krížovou reb-

rovou klenbou, obvodové murivo lode, sakristia 

S P I Š S K Á  S T A R Á  V E S
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vyrástol v údolí sv. Antona v Lechniciach, 

v obci, ktorá bola neskôr premenovaná 

na Červený Kláštor. Podľa historických 

prameňov sa s výstavbou kláštora začalo 

pravdepodobne v roku 1320 potom, čo 

ju schválil kráľ Karol I. Róbert z Anjou. 

Dejiny kláštora sa spájali s pustovnícky-

mi rehoľami kartuziánov a kamaldulov. 

Kartuziáni tu žili izolovane od svetských 

obyvateľov v mlčanlivosti a striedmosti. 

V prvej polovici 15. storočia dobyli kláštor 

husitské vojská, začiatkom 16. storočia 

ho museli mnísi opustiť. V nasledujúcom 

období mal kláštor niekoľko svetských 

majiteľov a späť do cirkevných rúk sa 

dostal až začiatkom 18. storočia, kedy 

ho získala benediktínska rehoľa kamal-

dulov. Spolu s ich príchodom sa začala 

nová éra rozmachu kláštora spojená 

s jeho stavebnou obnovou, ktorá vniesla 

do architektúry barokové prvky. Mní-

Č E R V E N Ý  K L Á Š T O R

Kláštor kartuziánov s kostolom

Stavebná dominanta, od ktorej je odvo-

dený názov obce, sa vyznačuje nápadne 

červenou strešnou krytinou. Podľa legen-

dy kláštor vznikol ako dôsledok násilnej 

smrti prepošta z Chmeľova, ktorého zabil 

člen významnej rodiny, magister Kokoš. 

Aby sa vykúpil z tohto zločinu, bolo mu 

prikázané založiť šesť kláštorov. Podarilo 

sa mu vraj založiť iba dva. Druhý z nich 
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a predával a za utŕžené peniaze založil 

fond pre rozvoj obecnej lekárne. K jeho 

vrcholným písomným a encyklopedickým 

dielam patrí herbár s 283 vylisovanými 

rastlinami z oblasti Pienin a Belianskych 

Tatier s popisom v gréčtine, latinčine, 

poľštine a nemčine. Herbár dodnes 

možno obdivovať v kláštornej farmaceu-

tickej expozícii. Popri ňom sa tu nachádza 

zbierka originálnych lekárskych vitrín zo 

začiatku 18. storočia, lekárenské váhy 

vyrobené v Amsterdame v 17. storočí 

a exemplár prvej slovenskej liekopisnej 

literatúry, tzv. Bratislavská Torkošova 

lekárenská taxa z roku 1745. Od roku 

1820 do roku 1945 kláštor systematicky 

upadal, s jeho komplexnou prestavbou 

sa začalo až v roku 1956. V súčasnosti je 

v ňom umiestnená muzeálna expozícia 

mapujúca históriu kláštorného života 

a mníšskych rádov. Súčasťou expozície 

je aj čiastočne zreštaurovaný Kostol sv. 

Antona Pustovníka a vzácne umelecko-

-historické pamiatky z Červeného Kláštora 

a severnej oblasti Spiša.

si v tomto duchu prestavali i hlavný 

kláštorný Kostol sv. Antona Pustovníka. 

Exteriér si aj po úprave zachoval gotický 

ráz, vnútorné steny a klenby však dostali 

vďaka novej dekoratívnej maľbe barokovú 

fazónu. Z anonymného radu obyvateľov 

kláštora vystupuje do popredia postava 

frátra Cypriána, vlastným menom Fran-

tiška Ignáca Jaschkeho, ktorý ho obýval 

v 18. storočí. Bol kamaldulským mníchom 

a všeobecne uznávaným cestovateľom, 

liečiteľom, zberateľom a konštruktérom. 

Bol vraj mimoriadne posadnutý túžbou 

po lietaní. Hovorí sa, že si sám zhotovil 

krídla a lietal v okolí Červeného Kláštora. 

Existuje dokonca písomný záznam v po-

dobe archívnej listiny z obdobia okolo 

roku 1760, v ktorej istý profesor z Rimav-

skej Soboty zaznamenal: „Fráter Cypri-

ánus si pripol čertovu mašinu na vrchu 

Troch korún a s jej pomocou doletel až 

k Morskému oku. Pán biskup nebol pri 

exekúcii prítomný, ale nemali sme mož-

nosť ani vidieť mnícha, ktorého odviedli 

na miesto, odkiaľ už viac neuvidí hory 

a nebude v pokušení, aby znovu lietal...“ 

Legenda o lietajúcom mníchovi Cypriáno-

vi zamestnáva spisovateľov, historikov aj 

technikov už viac ako 200 rokov a mierne 

zatláča do úzadia skutočný prínos cti-

hodného mnícha v mnohých oblastiach 

vedy, najmä medicíny, farmácie, alchýmie 

a botaniky. Pre jeho liečiteľské schopnosti 

ho v Červenom Kláštore vyhľadávali ľudia 

zo širokého okolia. Sám lieky vyrábal 
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hrad s nádvorím. Iné historické pramene 

zasa posúvajú dátum založenia hradu 

o takmer celé jedno storočie a prisudzujú 

ho Kráľovi Róbertovi z Anjou. V nasle-

dujúcich rokoch hrad častejšie menil 

svojich majiteľov. Jeho súčasná, čiastočne 

dochovaná podoba s množstvom zaují-

mavých expozícií, odráža hneď niekoľko 

stavebných štýlov. Keď teda vyšliapete 

pagaštanovou alejou pozostávajúcou z 23 

mohutných kmeňov vzácneho pagaštana 

konského s priemerným obvodom kmeňa 

198 cm a na chvíľu si na nádvorí vydých-

nete v tieni lipy s úctyhodným vekom 350 

– 400 rokov a obvodom kmeňa neuveri-

teľných 450 cm, môžete začať svoju púť 

históriou... 

Gotický štýl na Ľubovnianskom hrade 

reprezentuje veža Bergfried postavená 

na prelome 13. a 14. storočia. Jej príze-

S T A R Á  Ľ U B O V Ň A

Ľubovniansky hrad 

Podľa doložených archeologických výskumov 

hrad vznikal na prelome 13. a 14. storočia ako 

hraničný hrad s poslaním chrániť obchodné cesty 

do Poľska. Pravdepodobne ho začal budovať 

poľský knieža Boleslav, zať uhorského kráľa  

Bela IV. Z tohto obdobia pochádza kruhová veža 

a gotický palác na najvyššom bode brala, neskôr 

doplnený o mladší palác, s ktorým tvoria horný 
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čas celého roka rušným životom. Okrem 

muzeálnej časti sa v jeho areáli organizujú 

rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. 

Mimoriadne atraktívne sú vystúpenia 

sokoliarov, ktoré sa tu počas letnej 

turistickej sezóny konajú niekoľkokrát 

za deň. Vyhľadávaným podujatím sú i Cy-

rilometodské slávnosti na začiatku júla, 

počas ktorých sa v Kaplnke sv. Michala 

archanjela koná gréckokatolícka liturgia 

či pravidelné hradné slávnosti, na ktorých 

rytieri v dobových kostýmoch predvádzajú 

dramatické súboje. Na počesť posledného 

súkromného majiteľa hradu grófa Jána 

Zamoyského sa na hrade už viac ako 

desať rokov koná medzinárodný šachový 

turnaj nesúci jeho meno, podobne ako aj 

medzinárodný bridžový turnaj.  

Hrad je priateľský k zdravotne znevýhod-

neným občanom. Prvé nádvorie hradu je 

prístupné aj pre nevidiacich a slabozra-

kých a špeciálne sprievodcovské služby 

poskytuje aj nepočujúcim. Za tieto ino-

vatívne prístupy múzeum získalo hlavnú 

cenu Únie miest Slovenska.

barokové oltáre a krstiteľnica. Jedným 

z najzaujímavejších, hoci nie pôvodných 

exponátov, sú aj repliky poľských koru-

novačných klenotov, ktoré boli na hrade 

uschované v rokoch 1655 - 1661. Bolo to 

v období poľského zálohu, kedy bol hrad 

súčasťou poľského kráľovstva a nechal ich 

tu ukryť poľský kráľ Ján Kazimír po tom, 

ako jeho krajinu napadli Švédi. 

V duchu baroka sa vinú i línie vysoké-

ho barokového bastiónu so vstupnou 

bránou zo začiatku 17. storočia. Pre jeho 

špecifický tvar ho prezývali Bierfas, čiže 

pivný sud. Návštevníci v ňom objavia 

zaujímavú expozíciu venovanú posledným 

súkromným majiteľom hradu – šľachtickej 

rodine Zamoyských. Osobitnú pozornosť 

si zaslúži renesančný palác, ktorý bol 

od roku 1772 ruinou a s jeho obnovou 

nezačala ani samotná uhorská cisárovná 

Mária Terézia. Po náročných rekonštrukč-

ných prácach bol po 260 rokoch palác 

obnovený do takmer pôvodnej podoby. 

V súlade s pôvodným využitím priestorov 

sú v ňom dnes umiestnené expozície 

liehovarníctva a pivovarníctva. Za citli-

vú a inovatívnu obnovu renesančného 

paláca získalo múzeum v roku 2011 cenu 

Fénix – kultúrna pamiatka roka.  

Napriek tomu, že éra šľachticov a kráľov 

už pominula, žije Ľubovniansky hrad po-

mie pôvodne slúžilo ako sklad streliva. 

Nachádzali sa v nej sklad aj väzenie, 

miestnosť s dvoma delami a na jej vrchole 

trubačova izba, ktorá v súčasnosti slúži 

ako rozhľadňa. Návštevníci z nej môžu 

obdivovať scenériu Tatier i pieninský ma-

sív Troch korún. Neskorogotická brána  

z 15. storočia so zachovaným portálom, 

tzv. oslím chrbtom, tvorila vstup do hor-

ného hradu. Neskôr bola prestavaná 

a pribudli na nej renesančné architek-

tonické prvky. V súčasnosti je v nej 

umiestnená voziareň. Renesančný bastión 

so zachovanými podzemnými chodbami 

a 16 strieľňami bol svojho času základným 

pilierom obrany hradu. 

Nástup baroka reprezentuje barokový pa-

lác so zachovaným poľovníckym salónom 

a spoločenskou sálou s množstvom vzác-

neho dobového nábytku v štýle art-deco. 

Expozícia v paláci mapuje éru šľachtickej 

rodiny Raiszovcov, ktorá ho obývala  

v 19. storočí. Z obdobia baroka pochádza 

i Kaplnka sv. Michala archanjela z roku 

1647 s priľahlým cintorínom, na ktorom 

je pochovaný i jeden z majiteľov hradu, 

Juraj Raisz. Výzdobu kaplnky tvoria tri 
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a funkčných prvkov, ako sú napr. mreže 

a kovania. Stavby majú pravouhlý alebo 

polygonálny pôdorys v tvare gréckeho 

rovnoramenného kríža. Spoločným zna-

kom je trojdielne riešenie interiéru, ktoré 

je odkazom na Svätú Trojicu. Symbol 

trojjedinosti často posilňujú tri veže, ktoré 

sa zvyšujú smerom na západ. Fúziu medzi 

funkčnosťou a umeleckým objektom 

v interiéri každého z drevených kostolov 

predstavuje najmä vzácny ikonostas, ste-

na oddeľujúca oltár od zvyšnej časti chrá-

mu. Ikony sú usporiadané podľa prísnej 

organizácie zobrazujú výjavy zo starého 

a nového zákona, ktoré mali za úlohu 

jednoduchou a zrozumiteľnou formou 

komunikovať veriacim biblický obsah. 

Okrem vzácneho ikonostasu sú súčasťou 

zariadenia fragmenty prenesené z Kostola 

sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Hlavný Oltár 

Panny Márie v kostole pochádza z roku 

1670. Súčasťou interiérového vybavenie 

je i zdobený obetný stôl, bočné oltáre a 

kazateľnica zo 17. storočia.H R A N I Č N É

Kostol Nepoškvrneného počatia  

Panny Márie 

Jednoloďová zrubová stavba rímskokatolíckeho 

kostola je ozdobou obce od roku 1785. Kostolík 

je jednou z najvýznamnejších drevených sakrál-

nych stavieb na Slovensku, postavených pôvodne 

bez použitia jediného kovového klinca. Po rekon-

štrukcii kostola boli neskôr použité na uchytenie 

šindľov. Kovový materiál je tiež zastúpený 

v podobe dekoratívnych železných krížov
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výzdoba. Pôvodne jednoloďová stavba 

sa v 18. storočí rozrástla o dve kaplnky 

spojené s loďou polkruhovými arkáda-

mi. Presbytérium má štvorcový pôdorys 

s polygonálnym zakončením a gotickú 

klenbu. Zdobia ju vzácne stredoveké 

maľby vyhotovené v období medzi rokmi 

1360 – 1430, usporiadané do troch 

radov. V medailónoch klenbovej výzdoby 

sú vyobrazené postavy svätcov v súlade 

s byzantskou ikonografiou. Z gotických 

prvkov sa zachoval portál na južnej a se-

vernej strane a dve sedílie. Kostolná veža 

bola prestavaná do barokového štýlu. 

Barokový ráz si zachovala aj väčšia časť 

vnútorného vybavenia. Hlavný Oltár  

sv. Metercie má podobu barokovej 

polychrómovanej drevorezby s ústredným 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pôvodne gotická stavba z konca  

13. storočia nesie prvky rôznych archi-

tektonických štýlov charakteristických pre 

obdobia, ktorých bol kostol svedkom. 

Rozpoznateľné je baroko i klasicistická 

P O D O L Í N E C
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veže. Interiér je zariadený v barokovom 

štýle. Barokový hlavný oltár sv. Stanislava 

má podobu 10 metrov vysokého obrazu 

s výjavom znázorňujúcim sv. Stanislava 

pri vyvolávaní šľachtica Petra z hrobu, aby 

dokázal kráľovi Boleslavovi II. Smelému, 

že šľachtic odkázal svoj majetok cirkvi. 

Barokový ráz majú i bočné Oltáre Panny 

Márie a sv. Kríža, sv. Filipa Neri a Oltár sv. 

Kataríny. Neskorobaroková kazateľnica 

zaujme plastikou Zmŕtvychvstalého Krista. 

Pozornosť návštevníka si zaslúžia nadroz-

merné závesné obrazy znázorňujúce sv. 

Juraja na koni v súboji s drakom, sv. Igná-

ca a sv. Jána Nepomuckého. Dramatickým 

vzhľadom osloví polychrómová plastika 

Kristus na Kríži s exaltovane prehnutou 

postavou ukrižovaného. 

V budove štvorcovej stavby kláštora, 

ktorý sa vinie okolo kostola, sídlilo jedno 

z najvýznamnejších piaristických kolégií 

v strednej Európe, kde sa vzdelávalo viac 

ako 50 tisíc mladých šľachticov z vyšších 

vrstiev z Poľska, Maďarska a Nemecka. 

Pre vysokú úroveň vzdelania ho prezývali 

aj spišským Oxfordom, alebo Aténami 

nad Popradom. V roku 1941 predali 

piaristi kláštor redemptoristom. V roku 

1950 tu komunistický režim po Barbar-

skej noci, ktorej cieľom bolo zlikvidovať 

mužské rehole na Slovensku, zriadili jednu 

z najprísnejších väzníc stráženú ozbrojený-

mi zložkami a psami. 

obrazom sv. Anny Metercie. Bočné Oltáre  

sv. Jána Krstiteľa, sv. Michala Archanjela, 

sú rovnako v štýle baroka. Drevená maľo-

vaná kazateľnica z roku 1658 je renesanč-

no – baroková a bohato zdobená posta-

vami svätých a rastlinnou ornamentikou. 

Plastika „Kristus na kríži“ s lebkou pod 

Kristovými nohami je dielom neznámeho 

ľudového umelca. 

Piaristický kláštor a kostol

Poschodová budova so štyrmi vežami 

a dvojvežovým kostolom uprostred bola 

postavená v ranobarokovom štýle v ro-

koch 1642 – 1648. Vzhľadom na svoje 

rozmery a výšku kostolných veží je kom-

plex prirodzenou stavebnou dominantou 

Podolínca. Kostol je zasvätený krakovské-

mu biskupovi, mučeníkovi sv. Stanislavovi. 

Jeho podobizeň zdobí vchod do kostola. 

Kostol má pôsobivé až 44 metrov vysoké 
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