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CHOTÁR A VZHĽAD GOTICKÉHO MESTA

Mesto Spišská Nová Ves dostalo do vienka 
rozľahlý lesný majetok s nemalým nerastným 
bohatstvom. Rozloha mestských lesov sa udávala 
okolo 7 550 hektárov, čo ho radilo medzi bohatšie 
mestá. Mestské lesy hraničili na juhu s hradným 
panstvom Krásna Hôrka a bohatým mestom Dobšiná, 
na východe s chotármi Vondrišľa (Nálepkova), 
Tepličky a Markušoviec, na severe s mestom Levoča 
a na západe s chotármi Iliašoviec a Smižian.

Jedným z charakteristických znakov dnešného 
mesta je jeho dlhé a široké námestie šošovkovitého 
tvaru. Námestie prekonalo aj ďaleko významnejšie 
námestia Košíc a Prešova. Vytvorilo sa postupne 
v priebehu konca 13. a v 14. storočí. Jeho rozmery 
sú približne 800 x 150 m v širšom profi le. Mesto sa 
obmedzilo iba na zástavbu po oboch stranách námestia 
a urbanisticky sa nerozširovalo do hĺbky a šírky. Dĺžka 
námestia pokrývala nároky na rozvoj mesta, ktoré 
navyše bolo dlho v tieni slobodných kráľovských miest
Levoče a Kežmarku. Uprostred mesta bol postavený 
kostol Nanebovzatia Panny Márie. Architektúra 
kostola k ladie jeho stavbu do 14. storočia . 
Pravdepodobne ho stavali tí istí majstri ako levočský 
kostol sv. Jakuba. Bol vybudovaný na mieste 
spomínaného staršieho kostola z čias sv. Ladislava. 
Na kostolnom dvore stála budova fary s cirkevnou 
školou, v blízkosti ktorej bola studňa. Pôvodný cin-
torín bol v 15. storočí ohradený kamenným múrom. 
Z jeho vonkajšej strany postavili domy obchodníci. 
V oblasti námestia sa koncentrovala hutnícka 
a kováčska činnosť, nachádzala sa na ňom kovole-
járska a zvonolejárska dielňa. Na námestí sa konali 
trhy, uzatvárali obchody a sústreďovala reprezen-
tácia mesta. Do mesta sa vchádzalo štyrmi brá-
nami: Levočskou, Rožňavskou, Vyšnou a Nižnou 

(a lebo Mlynskou). Po udelení pr iv i lég i í mestu 
v druhej polovici 14. storočia sa buduje opevne-
nie. Podľa posledných archeologických výskumov 
projektované opevnenie malo po obvode dĺžku asi 
3 240 m, spomínané 4 brány a 44 bášt. Múr bol široký 
120 cm a 200 cm vysoký, priekopa bola široká 6 m 
a 2 m hlboká. Archeológom sa podarilo odkryť zákla-
dy dvoch bášt a časť pôvodného múru.

MESTSKÉ VÝSADY

Roky vlády uhorského 
a poľského kráľa Ľudovíta I.

 Veľkého (1342 - 1382) 
bol i dôležit ým obdobím 
pre Spišskú Novú Ves na pri-
vilégiá, ktoré ovplyvnili cha-
rakter mesta a jeho rozvoj. 
6. decembra 1380 udelil kráľ 
mestu právo konať slobodné 
týždenné trhy každú sobotu. 
Slobodným banským mestom 

sa Spišská Nová Ves stala v roku 1382, kedy kráľ ude-
lil mestu banské právo. V prevažne poľnohospodársko-
baníckom meste sa rozrástla postupne remeselná 
výroba.
Ďalšie významné privilégium mestu na jeho žiadosť 
udelil kráľ Žigmund Luxemburský dňa 30. júla 1408, 
kedy mu povolil konať každý rok týždenné trhy 
a jeden výročný trh (15. augusta). Toto právo kráľ po-
tvrdil zvláštnou listinou aj 28. septembra 1412. Trhy 
v tých časoch trvali aj niekoľko týždňov a obchodníci 
ich využívali veľmi často. Na výročné trhy prichádza-
li obchodníci nielen zo Spiša, ale aj Šariša, Gemera 
a Liptova, ale i z Poľska, Rumunska a Ruska. Spišská 
Nová Ves ležala v tesnej blízkosti hlavných obchod-
ných ciest. Výhodným artiklom na týchto trhoch bolo 
železo a meď, ktoré mali svoj pôvod v mestských lesoch,

Pôdorys stredovekého mesta a pôdorys Rímskokatolíckeho farského kostola 
Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi

Ľudovít I. Veľký z rodu Anjou (Repro)

Listina zo 6. decembra 1380, ktorou Ľudovít I. povoľuje obyvateľom mesta konať 
slobodné týždenné trhy (Štátny archív MV SR Levoča – pobočka Spišská Nová Ves)
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SLÁVNA ZVONOLEJÁRSKA DIELŇA
A KONRÁD GAAL

V Spišskej Novej Vsi bola založená v roku 1357 jediná 
zvonolejárska dielňa na Spiši. Ako jej zakladateľ sa uvá-
dza Konrád Gaal. Kráľ Ľudovít I. Veľký ho 1. augusta 1357 
oslobodil od  „všetkých tiah“, pretože Konrád Gaal odlial 
vo Vyšehrade veľký zvon. Za jeho umelecké dielo ho 
povýšil do šľachtického stavu. Udelené výsady mu 
zaručovali slobodný výber bydliska. Spolu s bratom 
Jánom a Mikulášom sa usadil v Spišskej Novej Vsi. 
Každý kostol potreboval zvony a kovovú krstiteľnicu, 
a tak kovolejári nemali o prácu núdzu. Z novoveskej dielne 
vychádzali zvony s jemnou ornamentálnou výzdobou. 
Tvorili ju horizontálne pásy, ktoré zdôrazňovali  architektúru 
zvona a votívne texty. Krstiteľnice mali tvar románskeho 
kalicha. Pozostávali z dvoch osobitne liatych častí: z hornej 
kupy a dolnej kónicky sa rozširujúcej nohy ukončenej prsten-
covým nodusom (okrúhly článok na drieku bohoslužob-
nej nádoby). Boli bohato zdobené fi gurálnymi reliéfmi, 
hlavami apoštolov, mincami, pečatidlami, krížom a pod. 
V roku 1369 Konrád Gaal v svojej záveti zriaďuje 
základinu 12 zlatých pre udržiavanie kaplnky a kaplána. 
Neskôr pri kaplnke založil špitál (nemocnicu pre chorých, 
chudobných a starých). Kaplnka a špitál sa nachádzali 
na dnešnej Levočskej ulici, mimo mestského opevnenia 
pri Levočskej bráne. V dielni pracovali z gaalovskej rodiny 
Mikuláš, Matej, Vincent a Pavol. Z ďalších majstrov zvo-
nolejárov sú známi hlavne Ján Weygel a Ján Wagner. Ján 
Weygel bol zaťom Konráda Gaala. Narodil sa v Spišskej 
Novej Vsi. Pred rokom 1390 ulial v Krakove dva zvony 
pre tamojší kostol sv. Márie. Jeho poslednou datovanou 
prácou je zvon Urban z roku 1426 zo Spišskej Kapituly. 
Majstrom gaalovskej dielne, ktorý sa do rodiny tiež priženil, 
bol Ján Wagner. Pracoval v dielni v rokoch 1475 až 1516. 
Bol posledným zvonolejárom a patril k popredným 
mešťanom.

ale obchodovalo sa aj so surovými kožami, lojom, 
voskom, medom, pivom, súknom a i. Meď zo Spiša sa 
neskôr zjavuje v Krakove. Ťažila sa v blízkosti mesta 
v oblasti dnešnej Novoveskej Huty.
Mestu sa podarilo, podobne ako Kežmarku, využiť 
vpád husitov na to, aby podstatne rozšírilo svoje 
výsady, ba získalo aj nové. Dvaja konšeli mesta živo 
vylíčili kráľovi škody, ktoré mestu spôsobili pri 
svojom vpáde na Spiš husiti na jar 1433. Uviedli, 
že husiti zničili mestský archív so všetkými pri-
vilégiami a preto žiadali, aby im panovník potvrdil 
výsady novou listinou. Pravda, zničenie listín bolo 
len predstierané. Takmer všetky významnejšie listiny 
mesta spred tohto obdobia sa zachovali dodnes. Kráľ 
Žigmund Luxemburský nevyšetril dôkladne pravdivosť 
ich údajov a 6. decembra 1435 vydal pre Spišskú Novú 
Ves novú listinu, ktorou obnovil a potvrdil staré pri
vilégiá mesta. Povolil občanom voľne dobývať striebro, 
železo, meď, olovo a s tým voľne obchodovať. Ďalej udelil 
mestu právo konať tri výročné trhy: jeden na jar 
(v nedeľu Letare), druhý 15. augusta a tretí 
na sv. Martina 11. novembra. Potvrdil im aj 
právo na týždenné trhy, ktoré sa mali konať 
namiesto soboty každý pondelok. Občania mohli 
voľne využívať lesy pre vlastnú potrebu a pre bane. 
Kráľ ich oslobodil od platenia tridsiatku. V prí-
pade nejakého sporu ich mohol súdiť len vlastný 
richtár a rada. Najväčší význam pre mesto malo prá-
vo na prevažovanie tovaru a právo skladu pre ľahké 
a stredné vozy. Vcelku možno povedať, že Spišská 
Nová Ves získala v roku 1435 významnejšie privilé-
gium ako Kežmarok.

V ZÁLOHU POĽSKÉHO KRÁĽA

Vývoj nášho mesta podstat-
ne ovplyvnila skutočnosť, 
že Spišská Nová Ves a ďalšie 
mestá Spiša sa dostali 
do područia poľských kráľov, 
ako záloh za peniaze, ktoré 
boli požičané uhorskému 
kráľovi Žigmundovi Luxem-
burskému (synovi českého 
kráľa Karola IV.). Žigmund 
bol  nemeck ý m k rá ľom 
a svoju pozornosť zame-
riaval na európsku poli-
tiku. Zvolal kostnický kon-

cil (1414 - 1418), ktorého temnou stránkou bolo 
upálenie Jana Husa. Krátko bol českým kráľom 
a rímskym cisárom. Ako uhorský kráľ (1387 
– 1437) mal žičlivú politiku voči mestám. Pre časté 
vojny bol neustále vo fi nančnej tiesni.
V roku 1395 viedol vojnu proti Turkom, ktorí ho 
v nasledujúcom roku porazili pri Nikopoli. Od roku 
1411 bol vo vojne s Benátkami o pobrežie Dalmá-
cie. Aby mohol vo vojne pokračovať, požičal si 
peniaze od poľského kráľa Vladislava II. Jagelovského. 

Kráľ Žigmund Luxemburský (Repro)

Špitálna kaplnka založená Konrádom Gaalom (súveký nákres z r. 1501 - Repro)
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Boli v príbuzenskom pomere. Zobrali si za prvé 
manželky dcéry kráľa Ľudovíta I. Veľkého: Máriu mal 
za manželku Žigmund Luxemburský (zomrela v roku 
1395 bez zanechania potomkov) a mladšiu Hedvigu – 
Jadvigu Vladislav II. Jagelovský (zomrela v roku 1399). 
Menovaní králi tak mali spory kvôli uhorskému trónu 
a Rádu nemeckých rytierov, ktorý musel Žigmund ako 
rímsko-nemecký cisár ochraňovať. 
Žigmund Luxemburský dal vyhotoviť v Záhrebe, kde 
sa práve zdržiaval počas vojenského ťaženia proti 
Benátkam dňa 8. novembra 1412 príslušnú zálo-
hovú listinu. V latinsky písanej listine podrobne 
uvádza spišské mestá a hrady, ktoré dáva do zálohu, 
ako aj podmienky, spôsob výmeny zo zálohu a vráte-
nie dlžoby. Podľa doslovne upraveného slovenského 
prekladu Jozefa Vojtasa a Petra Ratkoša vieme, že sa 
v listine uvádza aj výška zálohu. 
„My, Žigmund z Božej milosti rímsky kráľ, vždy 
vznešený a uhorský kráľ atď. oznamujeme všetkým, 
ktorým vedieť patrí, že sme titulom skutočnej 
pôžičky získali od najjasnejšieho panovníka, pána 
Vladislava, poľského kráľa a jeho prelátov a veľmožov 
a v hotovosti dostali 37 000 kôp širokých českých 
groší razenia a čísla, dobrej a spravodlivej váhy...“ 
Poľský šľachtic Pavol Gladysz, ktorý vedel po maďarsky, 
uvedenú sumu odovzdal Žigmundovi. 
Zo spišských hradov patrili do zálohu Ľubovniansky 
hrad s mestom Stará Ľubovňa, Podolínsky hrad 
s  osadami k nemu patriacimi a Hniezdne. Osobitne 
sa spomína 13 spišských miest: Spišská Belá, Ľubica, 
Vrbov, Tvarožná, Poprad, Stráže pod Tatrami, Veľká, 
Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, 
Ruskinovce, Matejovce pri Poprade a Spišská Sobota. 
Zálohované mestá netvorili jednoliaty geografi cký 
celok. Boli roztratené po celom Spiši a vytrhnuté 
zo Spoločenstva 24 kráľovských spišských miest. 
Dva mesiace pred vrátením požičanej sumy mal to 
uhorský kráľ oznámiť na hrad Ľubovňa listinou, 
ktorú mali doručiť zástupcovia mesta Levoča a Košíc.
Peniaze mali dopraviť na hrad Nedeca, tu ich mali 
zástupcovia Poľska prepočítať a odviezť na hrad 
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Konrád Gaal otvoril v meste zvonolejársku dielňu, ktorá rozví-
jala svoju činnosť do roku 1516. Založil tiež kaplnku a špitál.

Ľudovít I. Veľký udelil mestu právo konať týždenný trh.

Spišská Nová Ves sa stáva slobodným banským mestom.

Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský (1387 – 1437) uzavrel 
v Spišskej Novej Vsi mier s poľským kráľom Vladislavom II. 
Jagelovským.

Mesto získalo od kráľa privilégium konať týždenné trhy 
a jeden výročný trh. Privilégium potvrdil kráľ v roku 1412.

Kráľ oslobodil mešťanov Spišskej Novej Vsi od platenia 
kráľovského mýta.

Ľubovniansko-podolínske panstvo a 13 spišských miest bolo 
zálohovaných poľskému kráľovi Vladislavovi II. Jagelovskému.

Spišská Nová Ves sa dostala do správy poľského kráľa a stala 
sa súčasťou Provincie XIII spišských miest.

Konalo sa neúspešné rokovanie kráľov s cieľom navrátiť 
zálohované mestá.

Kráľ na žiadosť rómskeho vajdu Ladislava požiadal všetky 
usadlosti, aby pokojne prijali skupiny rómskeho obyvateľstva.

Mestu narobili škody husiti.

Spomínajú sa dobročinné spolky Bratstvo Panny Márie a 
Bratstvo Najsvätejšej Trojice, ktoré mali charitatívny ráz.

Zástupcovia mesta Erazmus Halbschuch a Herman Ungeraten 
získali  od Žigmunda Luxemburského obnovenie a potvrdenie 
starých privilégií Spišskej Novej Vsi. Kráľ udelil mestu ďalšie 
významné privilégiá. Povolil mestu konať tri výročné trhy. 

Mapa zálohovaných spišských miest s názvom mesta Newdorff 
(Autor: Miroslav Števík)

Ľubovniansky hrad – sídlo správy zálohovaných miest 
a pečať Provincie XIII spišských miest (Repro)
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Czorsztyn. Listinu opatrili pečaťou mnohí uhorskí 
šľachtici. Uvádza sa, že bola opatrená 14 visiacimi 
pečaťami a uprostred bola pečať uhorského kráľa. 
Originál listiny sa nachádza v Biblioteke Czartoryski 
v Krakove. Tento výnimočný stav nebol len krátko-
dobou záležitosťou, ale trval celých 360 rokov. Mestá 
zostali v područí poľských kráľov až do roku 1772. 
Záloh nebol nikdy vrátený. 
Spišská Nová Ves bola prevzatá do správy poľského 
kráľa 12. januára 1413. V tom čase bolo v meste 
292 rodín.

Zálohová listina z r. 1412 (Miroslav Števík)

Zo zálohovej listiny z 8. novembra 1412

. . . so všetkými náležitosťami a patričnosťami, plodmi, 
úžitkami, príjmami, právomocami, dočasnými majetkami, 
poliami, lúkami, stromami, planinami, lesmi, hájmi, úľmi, 
tôňami, rybníkmi, plesami, močiarmi, vodami a vodnými 
tokmi, mlynmi a úžitkami, dubinami, borinami, kríkami, 
hájmi, húštinami, vtáčiskami, loviskami, riadnymi po-
rubmi, prípadnými porubmi, so všetkými príslušenstvami 
a patričnosťami, nech sa volajú akokoľvek, nerezervujúc 
pre seba alebo našich nástupcov v týchto nijaký majetok 
alebo úžitok, zálohujeme a ako kauciu sme položili znením 
prítomnej (listiny), keď k tomu pristúpili i vôľa našich prelátov 
a barónov. Tak, že pán Vladislav, kráľ poľský, má moc užívať 
a tešiť sa z užívania bez akejkoľvek pochybnosti všetkých 
užitkov a príjmov tu spísaných. A toho aj všetci obyvate-
lia a miest a spomínaných osád majú počúvať ako nás 
a jednotlivé poplatky, príjmy a príležitostné poruby 
dovtedy, kým od neho alebo od n iekoho z n ich 
nevykúpime majetky, hrady mestečká mestá a osady. . .
. . . Sľubujeme nad to dobrou vierou a v našom kráľovskom 
slove, že tieže majetky a mestá i osady od všetkých krívd 
a útokov akýchkoľvek cudzincov budeme chrániť a hájiť, aj 
keď nebudeme ich vlastníkmi, dokiaľ tenže pán Vladislav, 
kráľ poľský a jeho nástupcovia si ich zachovajú. . .

Zmluva medzi Konrádom Gaalom 
a miestnym farárom 
(Štátny archív MV SR Levoča – pobočka Spišská Nová Ves)

Bronzová krstiteľnica z Rímskokatolíckeho 
kostola Nanebovzatia Panny Márie 
v Spišskej Novej Vsi 
z dielne K. Gaala
a detail krstiteľnice
(Foto Miloš Fiľa)


