
740. výročie 
prvej písomnej zmienky

 Jubileum mesta Spišská Nová Ves 
je  vhodnou príležitosťou zamyslieť sa nad 
jednotlivými etapami vývoja, začleniť historicky 
jeho územie do širších dejinných súvislostí 
a priestoru regiónu Spiša. Pri príležitosti 740. 
výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská 
Nová Ves sme pripravili sériu prehľadných 
článkov, ktoré majú priblížiť rozhodujúce okamihy 
vo vývoji nášho mesta od najstarších čias 
po súčasnosť. Začnime teda naše putovanie 
po bohatej histórii mesta ležiaceho v srdci Spiša.

 Podkladom pre priblíženie dejín akéhokoľvek územia ale-
bo národa sú historické pramene a historické pamiatky. Pre 
obdobie trvajúce do 9. storočia sú to doteraz odkryté praveké 
a predhistorické archeologické pamiatky. Našli sa aj v lokalite 
mesta a okolia Spišskej Novej Vsi a na ich výskume sa podieľali 
Spišskonovovešťania. Prelomil sa mýtus o neosídlení Spiša do 
veľkej stredovekej kolonizácie v 13. storočí.

V dobách kamenných

Archeológovia sa domnievajú, že počiatky prítomnosti človeka 
na Spiši v období najstaršej doby kamennej – paleolitu (3 mil. 
rokov až 10 000 rokov pred Kr.) sú rozporné. V roku 1936 bola 
totiž objavená v oblasti travertínového komplexu Dreveník 
v chotári Spišské Podhradie časť lebky predpokladaného 
najstaršieho hominida na území Európy (Australopithecus 
alebo Homo erectus?), ale vzhľadom nato, že nález je dnes nez-
vestný, pravdepodobne zničený, pre bádanie je nepoužiteľný. K 
európsky významným nálezom patrí výliatok lebky neander-
tálca (najskôr ženy, ktorá zomrela v zrelom veku) z Gánoviec 
pri Poprade, ktorý bol objavený v travertínovej kope Hrádok 
v roku 1926. Jeho vek bol určený na 105 000 rokov pred Kr. 
Známa je zmienka spišskonovoveského profesora Bélu Hajtsa 
z r. 1926 o zachránených ľudských kostiach a kamenných 
nástrojoch z tejto lokality.
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Strata nálezu európskeho významu

 PhDr. Juraj Barta, CSc. v Spišských hlasoch v článku „Spiš v staršej 
dobe kamennej“ uviedol údaj o lebke predpokladaného najstaršieho 
hominida z Dreveníka. Našiel sa v lome Ostrá hura. Ako majiteľ tohto 
travertínového lomu sa od r. 1931 uvádza Dezider Grünapfel, ktorý 
býval so svojou manželkou Annou, rod. Steinovou v Spišskej Novej 
Vsi na Levočskej ulici. O objav lebečnej časti hlavy s mohutnými 
nadočnicovými oblúkmi a dosť šikmým čelom prejavili záujem vedci 
z Maďarska i Nemecka. Majiteľ začal rokovať s viedenským antrop-
ológom J. Szombatym o jej predaji. Neskoršie rasové prenasledo-
vanie ho prinútilo, aby lebku prostredníctvom J. Danču ponúkol do 
úschovy Mestskému úradu v Spišskej Novej Vsi, kde bola uložená v 
trezore. Manželia Grünapfelovci sa v r. 1944 museli skrývať, pretože 
im hrozili deportácie zo strany Nemcov a po vojne sa podľa údajov 
kroniky Spišského Podhradia presťahovali do tohto mesta. Keďže 
potrebovali fi nancie, rokovali s mestom Spišská Nová Ves o odpredaji 
lebky. Grünapfel však zakrátko umrel a k predaju nedošlo. Posledná 
stopa po lebke podľa Františka Javorského je z decembra 1951, keď 
zakladateľ a prvý riaditeľ Vlastivedného múzea Ján Vojtáš listom oz-
namuje bádateľovi, že lebka je v múzeu. Iný zdroj z r. 1955 uvádza, že 
lebku našli v skladišti novoveskej osemročnej školy, ale jej ďalší osud je 
neznámy. Lebka sa pravdepodobne stratila alebo zničila.

Podľa: Spišské hlasy a Kronika mesta Spišské Podhradie

Do priestoru Hornádskej kotliny prichádzala v mladšej 
dobe kamennej – neolite kultúra s lineárnou keramik-
ou, želiezovská a bukovohorská kultúra. Neolitických 
nálezov z priestorov spišských jaskýň je málo. Buko-
vohorská kultúra je známa z Poráča – Šarkania diera 
a Chyža.

Budujú sa prvé neolitické sídla, uplatňuje sa pastier-
stvo. Osada sa rozprestierala na väčšej ploche. Tvorilo 
ju niekoľko domov nadzemnej kolovej konštrukcie v 
dĺžke od 10 - 20 m a šírkou 
okolo 6 m, ktoré obkolesovali 
stavebné a odpadové jamy a 
vzácne zásobnicové jamy na 
obilie. Medzi príbytkami pre-
biehali nepravidelné široké 
žľaby, ktoré pravdepodobne 
odvádzali dažďovú vodu z 
areálu sídliska. Podobné cha-
rakteristické osady podarilo 
sa čiastočne preskúmať v 
Smižanoch (Štrkovisko IV a 
Smižianska roveň) a na území 
nášho mesta v lokalitách Ka-
pustnice I., Rittenberg – pies-
kovisko, Letná ulica 41/50, 
oblasť pri Metropole, Ulica 
Ing. Kožucha a pod.

V období eneolitu (4000 – 2300/2200 pred Kr.) sú 
ojedinelé nálezy sekeromlátu. Osídlenie sa zinten-
zívnilo bádenskou kultúrou (prv podľa výzdoby nádob 
nazývaná kultúrou s kanelovanou keramikou). V údolí 
Hornádu boli vhodné podmienky na chov domácich 
zvierat (ovce a kozy), ovčiarstvo a pastierstvo. Vzni-
kali cesty výmenného obchodu. Osídľovali sa jaskyne 
Slovenského raja: Letanovce – Čertová diera, Biela  
jaskyňa, Hrabušice – Tunel, Smižany – Tri skalky a i. 
Žiarové hroby a pozostatky viac-hektárového sídliska 
bádenskej kultúry sa skúmali v lokalite Tarča.

Doba bronzová

Počiatok doby bronzovej na Slovensku sa kladie do 
roku 2300/2200 pred Kr. Pôda sa začala obrábať 

dreveným radlom. 
Nástroje sa vyrábali 
z bronzu (zliatiny medi 
a cínu). S týmto ob-
dobím súvisí pohrebi-
sko v Smižanoch 
(Hradisko I a Pod 
Hradiskom). V polohe 
budovy bývalej chaty 
Slovenskej sporiteľne 
a pod hotelom Flóra sa 
preskúmalo vyše 20 
hrobov. Ich súčasť tvo-
rili misy, šálky, ale  

Profesor gymnázia v Spišskej 
Novej Vsi Martin Róth, ktorý 
ako prvý preskúmal v r. 1878 
s vrbovským rodákom 
Samuelom Rothom jaskyne 
Šarkania diera 
a Chyža v Poráči

Hlinený hrniec z obdobia neolitu z okolia Smižian 
(Zdroj: Múzeum Spiša)

Skúmanie pozostatkov sídliska v lokalite Tarča (Zdroj: Múzeum Spiša)

Piecka otomanskej kultúry 
z Myšej hôrky v Spišskom Štvrtku 
(Zdroj: Múzeum Spiša)
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 aj zbrane (bronzová dýka, sekera, hrot 
šípu) a šperky (bronzové ihlice a náušnice, 
náramky a náhrdelníky z kostených a faja-
nsových korálikov). Zmeny nastali pri budo-
vaní sídlisk: začali sa budovať na výhodných 
vyvýšeninách, ktoré zároveň opevňovali. 
Ľud otomanskej kultúry z tejto doby ve-
noval sa kovolejárstvu a diaľkovému obcho-
du. Najdôležitejším opevneným sídliskom, 
„pravekým mestom“ na Spiši sa stala Myšia 
Hôrka – Barimberg pri Spišskom Štvrtku, ktoré 
preskúmali archeológovia Jozef Vladár a František 
Javorský.

Sídlila tu miestna nobilita. Pod dlážkou príbytkov sa 
našli v kamenných skrinkách bronzové a zlaté ozdoby, 
množstvo praslenov a  tkáčskych závaží. Sídlisko nemá 
v danom období v strednej a ani juhovýchodnej Európe 
paralelu. Právom dostalo epiteton „slovenské Myké-
ny“. 
Dedičstvo otomanskej kultúry prevzala pilinská 
kultúra. Zdokonalila sa kovovýroba a obchod. Určujúci 
pre osídlenie bol výskyt medených (neskôr železných) 
rúd v Slovenskom rudohorí. K nálezom patria srd-
covité závesky, ihlice na spínanie odevu a náramky. 
Okrem Dreveníka je známe sídlisko na Čingove. 
V 12. – 11. storočí na Spiši dominujú pamiatky lužickej 
kultúry s nálezmi bronzových predmetov. Objavujú sa 
aj sklady zbraní. Popri opevnených sídlach jestvovali 
neopevnené dediny. Dôležité náleziská v Spišskej 
Novej Vsi máme z námestia v polohe Zimná ulica 
a lokality Kapustnice.

Doba železná

Väčšina sídliskových nálezov zo staršej doby 
železnej – halštatskej pochádza z opevnených 
výšinných osád. Koncentrujú sa na vrcholoch a úpätí 
kopcov okolo rieky Hornád. Zachovali sa sekery, prí-
bytky preskúmané na Čingove (Hradisko I v blíz-
kosti bývalej chaty Slovenskej sporiteľne). Zistené 
boli aj pražiace zariadenia a taviace piecky. Častý je 
výskyt trosky. Vedľa keramiky sa našli železné výrob-
ky – spona, kosák a i. 

František Javorský 
(1934 – 2000) – historik, archeológ, politik. 

Získal viaceré pozoruhodné archeologické výsledky pri skúmaní 
praveku a slovanského osídlenia Spiša v 6. – 10. storočí. Jeho objavy 
zlatých šperkov v katastri rodnej obce Spišský Štvrtok v polohe Myšia 
Hôrka dali impulz k systematickému výskumu a odkrytiu „pravekého 
mesta“ ľudu otomanskej kultúry. Mal veľké zásluhy na vzniku Výskum-
nej expedície Spiš Archeologického ústavu SAV (1976), ktorá sa pod 
jeho vedením a v spolupráci s renomovanými archeológmi významne 
podieľala na archeologických výskumoch Spiša (podchytil vyše 200 
lokalít). Viac rokov sa venoval výskumu na Čingove (Hradisko I), kde 
sa doložilo osídlenie od praveku do 13. storočia. Cenný je objav slovan-
ského predveľkomoravského hradiska pri Hoteli Flóra. 16. decembra 
2000 mesto Spišská Nová Ves Františkovi Javorskému udelilo „Cenu 
mesta za rok 2000“ in memoriam za rozvoj a propagáciu mesta, aktiv-
ity v prospech mesta ako archeológa, historika i poslanca, za osobnú 
angažovanosť v objavovaní prehistórie mesta, za neúnavný dlhoročný 
výskum intravilánu mesta i jeho okolia, výskumy kostolov a kaplniek, 
objav nástennej maľby v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie. Cenu prevzala manželka Eva Javorská.

vydané  pri príležistosti 740. výročia prvej písomnej zmienky mesta Spišská Nová Ves

Časť príbytku s podlahou s deštruovanou pecou z mladšej doby bronzovej 
zo Spišskej Novej Vsi (Zdroj: Múzeum Spiša)

Maketa pravekého mesta „slovenských Mykén“ zo Spišského 
Štvrtku (J. Vladár a F. Javorský – Zdroj: Múzeum Spiša)

Paleolit a mezolit 
(asi 600 000 – 5000 pred Kr.)

Prvé osídlenie Spiša;
Nález výliatku lebky neandertálca z Gánoviec;

Neolit 
(5000 – 3300 pred Kr.)

Kultúra s lineárnou keramikou;
Bukovohorská kultúra z Poráča (jaskyne 
Šarkania diera a Chyža);
Prvé sídla – Smižany, Kapustnice, Rittenberg a i.

Eneolit
(3300 – 2000 pred Kr.)

Bádenská kultúra;
Sídlisko v lokalite Tarča;
Osídlenie jaskýň;

Doba bronzová
(2000 – 700 pred Kr.)

Pohrebisko v Smižanoch;
Výšinné sídlisko Myšia hôrka Spišský Štvrtok;
Pilinská kultúra;
Lužická kultúra;

Doba železná
(700 – 1 po Kr.)

Výšinná osada na Čingove;
Púchovská kultúra Hrabušice (Pod Zelenou 
horou) a Spišský hrad;
Keltské mince;

Doba rímska
(1 – 400)

Rímska keramika terra sigillata Smižianska roveň;
Rímske mince;

Slovania 
(pol. 6. stor. – 13. stor.)

Príchod Slovanov (pol. 6. stor.);
Lokalita Pod Kudlovcom;
Druhá vlna kolonizácie (8. – 9. stor.);
Predveľkomoravské hradisko Čingov (stredisko 
podtatranskej oblasti);
Slovanské hradiská Čingov a Dreveník;

PREHĽAD DEJÍN                                                                          

3



V mladšej dobe železnej – laténskej sa prejavujú snahy 
bojových Keltov získať kontrolu nad bohatými rudon-
osnými oblasťami. Spiš osídlili nositelia púchov-
skej kultúry. Známe sú doklady produkcie mincí 
z  Hrabušíc (Pod Zelenou horou). Archeológ Marián 
Soják sa domnieva, že tu pravdepodobne existovala 
minciarska dielňa. Výskyt mincí Eraviskov (keltského 
kmeňa) v Hrabušiciach dokladá obchodné kontakty 
s južnými oblasťami. Zo Spišskej Novej Vsi poznáme   
ojedinelé nálezy zlatých a strieborných keltských 
mincí.
  

Doba rímska

Na začiatku tejto doby pokračoval vývoj púchovskej 
kultúry. Kontakty s provinciami Rímskej ríše sa pre-
javovali v dovoze kovových a hlinených výrobkov. Do 
začiatku 3. storočia patria pomerne početné črepy 
červenej rímskej keramiky terra sigillata z polohy 
Smižianska roveň neďaleko Spišskej Novej Vsi. Sve-
dectvom obchodu sú aj dve bronzové mince zo Spišskej 
Novej Vsi s podobizňou Constantia II. (323 – 361) 
a Constansa (333 – 350). Väčšina sídlisk je z konca 
rímskej doby, napr. v polohách Modrý vrch, Zimná uli-
ca, Nižný Levočský potok, pri Redute, Pri Sv. Trojici, 
Kudlovec, Ulica Odborárov, Nad Medzou a Malé pole.
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Rímske mince z okolia Spišskej Novej Vsi (Zdroj: Múzeum Spiša)

Červená rímska keramika terra sigillata zo Smižian 
(Zdroj: Múzeum Spiša)

Strieborná náušnica z Čingova (Zdroj: Múzeum Spiša)

Slovania vstupujú do dejín

Zistilo sa, že starí Slovania sa pri presune na západ 
od svojej pravlasti usadili už začiatkom 6. stor. v Hor-
nádskej kotline. V lokalite Pod Kudlovcom v Spišskej 
Novej Vsi boli preskúmané pozostatky príbytkov našich 
najstarších slovanských predkov. Druhá kolonizácia 
Spiša prebiehala v 7. – 8. storočí. Najintenzívnejšie 
osídlenie bolo v oblasti Čingova v Slovenskom raji, 
kde bolo vybudované rozsiahle hradisko. Opevnenú 
plochu s rozlohou asi 12 hektárov tvorí vlastné 
hradisko (400 x 300 m) a predhradie (Podhradisko). 
Až do pol. 9. stor. bolo jediným správnym, kultúrnym 
a hospodárskym strediskom v Podtatranskej oblasti. 
Vpádom veľkomoravských vojsk na Spiš zaniklo. 
V 2. pol. 9. stor. boli vybudované hradiská na Čingove a na 
Dreveníku, na ktorých pretrval život až do 13. storočia. 
V tomto období prijali obyvatelia Spiša kresťanstvo. 
Slovanská kultúra pretrvala až do pripojenia Spiša 
k uhorskému štátu.

Hlinená šálka z doby železnej zo Spišskej Novej Vsi 
(Zdroj: Múzeum Spiša)
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Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová
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