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V druhej polovici 19. storočia stala sa Spišská Nová 
Ves, známa pod názvom Igló, najväčším mestom 
na Spiši. Bolo to hlavne vďaka vybudovaniu železnice. 
Hoci sa modernizačný proces oneskoroval za pokro-
kom na západnom Slovensku, neboli sme izolovaným 
priestorom a mesto postupne prijímalo progresívne 
podnety v hospodárskej i kultúrnej oblasti. Baníctvo
pomaly upadalo. Zamenili ho fabrické komíny. 
V nových továrňach sa uplatňovali technické 
vynálezy a nové technológie. Stroje vytláčali ľudskú 
pracovnú silu. Ťažké pomery našli svoj odraz 
vo vysťahovalectve, hlavne do Ameriky. Do popredia 
sa dostala podnikateľská, obchodná a fi nančná in-
teligencia. Základný pilier kultúry tvorilo školstvo. 
Formovali sa politické, spoločenské, profesijné a iné 
spolky. Šírili sa myšlienky emancipácie žien. Noviny 
odrážali ideový, politický a kultúrno-spoločenský po-
hyb v meste. Neogotická veža farského kostola navždy 
zmenila siluetu mesta a stala sa jej symbolom. Nezmy-
selná „veľká“ vojna surovo zasiahla do osudov takmer 
všetkých rodín.

SÍDLO BANSKÉHO KAPITANÁTU

V roku 1854 bol vydaný Všeobecný banský zákon. 
Previedla sa reorganizácia banskej správy. Zriadený 
bol banský kapitanát, ktorého sídlom sa od roku 
1867 stala Spišská Nová Ves. Banský komisariát 
bol zrušený. Kapitanát sídlil v Spišskej Novej Vsi 
do 30. apríla 1934. Mesto sa zároveň stalo sídlom 
Hornouhorskej banskej spoločnosti (zanikla v roku 
1894). Baníci boli združení do stavovského združenia 
Baníckeho bratstva. V spolku boli hlavne haviari, 
drviči, behači, revírnici. Stretávali sa na valných hro-
madách, organizovali zábavy, povinne pôsobili ako 
nosiči pri pohreboch. Stavovské rovnošaty si obliekali 
pri slávnostných bohoslužbách, tzv. baníckych ofe-

rách na Turičné sviatky, na sviatky patrónov baníkov 
sv. Klimenta a sv. Kataríny. Súčasťou rovnošaty bola 
čiapka s kohutími perami, neskôr brigadírka alebo 
lodička, blúza a kožená zástera. Zásteru nosili na zad-
nej časti tela. Symbolizovalo to, že pred prírodou sa 
baník necítil byť majstrom. Hlavne pohrebom dodáva-
li väčšiu dôstojnosť. Vybudovaním Košicko - bohumín-
skej železnice baníctvo v meste upadlo a na začiatku 
20. storočia sa majiteľmi baní stali zahraničné fi rmy.

PRVÉ TOVÁRENSKÉ KOMÍNY

Po vzniku Rakúsko – Uhorska (1867) a vybudovaní 
Košicko – bohumínskej železnice (1869 - 1871) Spišská 
Nová Ves začala nadobúdať ráz moderného mesta. 
Členovia mestského okrášľujúceho spolku (vznikol 
v roku 1871) počas prvého roku existencie vysadili 
868 stromčekov: po oboch stranách námestia lipy a ja-
vory a pozdĺž ciest do Levoče a Smižian topole. Spolok 
sa zaslúžil aj o vznik Madarasovho parku, ktorý slúžil 
občanom na oddych. V meste pracovali manufaktúra 
na spracovanie antimónu a modrej skalice, manu-
faktúra na olej a tkáčovňa. V prevádzke bol valcový 
mlyn (od roku 1860), hámor na výrobu motýk, há-
mor na meď, manufaktúra na výrobu remeňa. Ručnú 
prácu však v priebehu niekoľkých desaťročí nahradili 
stroje. Založená bola Reichova strojnozámočnícka 
dielňa a Linschova parná farbiareň a čistiareň (1869), 
v osade Novoveská Huta gypsovka (1870). Pri ceste 
do Smižian bola vybudovaná továreň na výrobu ze-
miakového škrobu (1881), ktorá prešla v roku 1888 
do vlastníctva rodiny Koromzayi. Mlyn na výrobu 
papiera, ktorého posledným vlastníkom bol Kolba, 
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postupne schátral. Na jeho mieste dal Rudolf Halten-
berger postaviť mechanickú tkáčovňu na spracovanie 
ľanu a bavlny (1891). Prácu ponúkala robotníkom aj 
tehelňa (1892), ktorá bola v roku 1905 prebudovaná 
a stala sa najväčšou na Spiši. Svoju činnosť začala 
továreň na výrobu škatúľ a drevených debien (1883). 
Vo východnej časti mesta podnikateľ Ernest Adler vy-
budoval dvojrámovú parnú pílu (1896 – 1903). Koncom 
80-tych a začiatkom 90-tych rokov sa na Spiši začala 
elektrifi kácia. Ako prvá bola vytvorená elektráreň 
železiarne v Krompachoch. 15. apríla 1894 zásluhou 
Ing. Kolomana Münnicha bola uvedená do prevádzky 
Iglovská elektráreň, účastinná spoločnosť, a tesne 
pred Vianocami 22. decembra 1894 uskutočnilo sa 
v Spišskej Novej Vsi slávnostné zapojenie verejného 
osvetlenia. O dva roky neskôr vybudovala fi rma 
Karol Knuth v meste vodovod. Výstavba dopravných 
komunikácií si vyžiadala potrebu kvalifi kovaného 
personálu. Vznikali prvé podporné a vzdelávacie 
spolky. Pre pracovníkov železnice bol vybudovaný 
neďaleko železničnej stanice v rokoch 1898 – 1899 
železničiarsky internát. Na začiatku 20. storočia 
boli vybudované nové dielne na opravu rušňov (1908) 
a pre zamestnancov dal  vystaviť riaditeľ Košicko–
bohumínskej železnice Ing. Peter Ráth – Ruttkai domy 
v časti Spišskej Novej Vsi, ktorá dostala názov Telep 
(maď. osada, kolónia). Rozvojom železničnej dopravy 
a pribudovaním prípojky do Levoče sa Spišská Nová 
Ves postupne stala železničiarskym mestom.

CENTRUM OBCHODU

Rozvoj pr iemyslu 
a rast počtu obyvate-
ľov v meste podnietil 
otváranie obchodov 
na námestí. Podľa 
údajov z roku 1909 
na Ulici Ferenca Deáka 
(dnešnej Letnej ulici) 
vlastnili obchody: Jú-
lius Dörner (papier-
nictvo), Justína Ka-
racsonyiová (dámske 
klobučníctvo), Karol 
Novelly (cukrárske 
v ý robky), Herman 

Keszler (dámske odevy), Ladislav Nándor (kožené, 
pletené veci, kozmetika), David Lorber (strižný tovar 
a tiež módny salón), Adolf Fussmann (hodinárstvo), 
Viliam Rosenthal (koreniny, múka a lahôdky), Jozef 
Markus (obchod s pánskym tovarom), Juraj Reich 
(železiarstvo), Michal Ladvenský (náradie a náby-
tok), Ferenc Fried (lahôdky), Jakub Pollák (módny 
dom), Artur Stössel (porcelán), Filip Singer (tabak), 
Adolf Apfelbaum (hodinárstvo), David Ferenc (pa-
piernictvo), Karol Müller (hračky), Arnold Bukovinský 
(hodinárstvo), Mikuláš Braun (pánske a dámske 
odevy), Viliam Sonnenfeld (obchod pre pánov), Šimon 
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2. apríl 1850 Spišskonovoveský farár a inšpektor škôl Ladislav 

Zábojský bol v rámci ústupkov cisára Františka Joze-
fa I. Slovákom za ich účasť v revolúcii 1848 – 1849 
vymenovaný za spišského biskupa.

1850 Vydané boli prvé poštové známky a poriadok.
17. august 1855 Zomrel Ľudovít Trangous (* 27. 11. 1786 Spišská Nová 

Ves), významný železiarsky podnikateľ a mecén 
spišskonovoveského stredného školstva.

16. október 1861 Zomrel Jozef Trangous (* 14. 3. 1783 Spišská Nová 
Ves), mecén ľudového a dievčenského vzdelávania 
v meste.

5. – 12. júl 1863 L. Zábojský ako jediný biskup na Slovensku pridal 
sa  k iniciatíve  banskobystrického biskupa Štefana 
Moyzesa a  zorganizoval na Spiši oslavy 1000. výročia 
príchodu byzantskej misie Konštantína a Metóda 
na Veľkú Moravu.

1864 Hospodársky spolok Spišskej župy zorganizoval 
v Spišskej Novej Vsi poľnohospodársku výstavu.

1864 Profesor gymnázia Július Gustáv Gayer (*15. 9. 1828 
Bielsko-Biala, Poľsko - † 28. 9. 1900 Spišská Nová 
Ves) založil ovocinársky pomologický spolok.

1865 V meste bola zriadená telegrafná stanica a vybu-
dovaná centrála, ktorej podliehali stanice v Levoči, 
Kežmarku, Poprade, Spišskej Belej a Liptovskom 
Mikuláši.

1865 Doktor filozofie, pedagóg a spisovateľ Ľudovít 
Tavasi - Tavassy, do r. 1846 Teichengräber (* 2. 
8. 1814 Spišská Nová Ves - † 28. 1. 1877 Spišská 
Nová Ves), inicioval založenie pobočky Spolku 
spišských učiteľov.

27. – 28. jún 1866 Na miestnom evanjelickom gymnáziu konali sa 
za účasti superintendenta Karola Mádaya prvé ma-
turitné skúšky. Medzi 12 abiturientmi bol aj Július 
Botto (1848 – 1926), historik, advokát, pedagóg, 
organizátor slovenského národného života.

1869 - 1871 Stavala sa Košicko-bohumínska železnica.
9. október 1871 Medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom sa začala 

skúšobná jazda vlaku.
1871 Zásluhou J. G. Gayera vytvorila sa v meste prvá me-

teorologická stanica. Začalo sa meranie počasia.
20. november 1871 Otvorený bol prvý školský rok v Štátnom maďarskom 

učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. V novej bu-
dove sa začalo vyučovať 2. 11. 1874 (dnes budova 
gymnázia na Školskej ulici).

18. marec 1872 Spojazdnením úseku Spišská Nová Ves – Kysak bola 
uvedená do prevádzky doprava na celej železničnej 
trati Košice – Žilina – Bohumín.

3. júl 1872 Vznikol Spišskonovoveský sporiteľný a úverový 
ústav.

1872 Sformovala sa židovská náboženská obec.
13. júl 1873 Zásluhou profesora Tobiáša Putscha bol založený 

dobrovoľný hasičský spolok.
1874 Vznikla prvá spišskonovoveská kníhtlačiareň Karola 

Werfera.
1874 Zásluhou farára z osady Hnilec Štefana Mišíka vzniklo 

v Spišskej Novej Vsi matičné jednateľstvo, ktoré malo 
17 členov.

1867 Habsburská monarchia pretvorila sa na dualistický 
štát Rakúsko – Uhorsko.

1868 Založený bol Strelecký spolok.

Obchod na námesti v Spišskej Novej Vsi (Repro)
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Blücher (hračky), Šimon Pollák (obchod so zmiešaným 
tovarom), Karol Wittman (železiarstvo), Karol Strel-
ka (cukráreň), Alexander Kleinberger (víno, pivo 
a rozličné liehoviny), Alexander Gömöri (koreniny), 
Ján Malučký (náradie a nábytok). L. Csizik (koreniny), 
Móric Eichel (koreniny, múka). Väčšina obchodov bola 
v rukách židovských obchodníkov. Na Ulici Ľudovíta 
Košúta (dnešná Zimná ulica) sídlilo asi 17 obchodov. 
Z nich najznámejším bol obchod Štefana Schwabika, 
ktorý ponúkal korenie, múku, lahôdky a víno. 
Vlastnil tiež veľkoobchod s farbami.
V roku 1913 pracovalo v meste dvanásť krajčírskych 
dielní, pätnásť obuvníckych a pätnásť čižmárskych 
dielní, ktoré ponúkali svoj tovar, keďže obchodov s obu-
vou vtedy nebolo. Týždenné trhy bohato navštevovali 
obchodníci a kupujúci z celého Spiša.

SPIŠSKONOVOVESKÉ KÚPELE

Koncom 19. storočia prispeli k rozvoju turistického 
ruchu v Spišskej Novej Vsi kúpele Iglofüred vybudo-
vané v lokalite Novoveskej Huty. V dôsledku úpadku 
baníctva kúpila v roku 1890 akciová spoločnosť, ktorej 
členmi boli: Otto Klein, Štefan Koštialik, Ľudovít 
Schwarz, Ing. Koloman Münnich, Dr. Aurel Mün-
nich, Dr. Ľudovít Neubauer, Jozef Marschalko a Otto 
Klug (Münnich, S., 1896) v krásnej dolinke spustnutú 
Janovu hutu. Investovali 45 000 zlatých a prerobili 
oblasť na kúpele, ktoré slúžili na liečenie nervových 
chorôb, katarov horných dýchacích ciest, žalúdočných 
a črevných ochorení, tučnoty a málokrvnosti. V roku 
1892 sa k akciovej spoločnosti pridružila Iglovská 
úverová banka a hodnota kapitálu stúpla na 120 000 
zlatých. Staré haldy boli zatrávnené. Postavené boli 
nové budovy. 7 hotelových budov: Hungaria (po roku 
1918 Morava), Tatra, Therapia (Soňa), Sanitas Villa 
(Praha), Scepusia (Spiš), Slovenský dom a Lesný 
dom so 140 izbami, pohodlnými a priestrannými 
verandami, boli v čase kúpeľnej sezóny od 20. mája 
do 20. septembra k dispozícii 400 – 500 hosťom, hlavne 
z Budapešti a z južných oblastí monarchie. K vybave-
nosti patrila telocvičňa, kolkáreň, kúpalisko, knižnica 
s čitárňou, koncertná sála. Spoločenská sála bola za-
riadená nábytkom v štýle biedermaier. Návštevníkom 
bola k dispozícii pošta, telegraf a telefón. Predsedom 
akciovej spoločnosti bol Dr. Aurel Münnich a členom 
riaditeľstva jeho brat Ing. Koloman Münnich, ktorý 
bol dušou a autorom celej myšlienky. Perlou kúpeľov 
bol chodník, ktorý viedol ku kráľovskému prameňu. 
Druhý tzv. vodovodný chodník viedol k Rybníkom. 
Okolie kúpeľov skrášľoval lesopark s výmerou 126 
hektárov. Celý areál bol upravený na prechádzky 
v lese a posedenie. Prvým lekárom v kúpeľoch sa stal 
Dr. Ľudovít Neubauer. V roku 1909 pôsobil v kúpeľoch 
Dr. Béla Groó, ktorý bol v zimnom období vedúcim 
lekárom hotela Therapia Palota v Crikvenici. Mesto sa 
nachádza neďaleko ostrova Krk pri Jadranskom mori 
v Chorvátsku, ktoré v tom čase bolo súčasťou uhorskej 
časti monarchie.

1880 Profesor gymnázia Imrich Kövi vydal vo Weimare 
mapu Spiša.

1. január 1883 Došlo k poštátneniu polície. Reorganizovaná bola 
žandárska stanica.

18. december 1883 Vznikol Spišský dejepisný spolok so sídlom v Levoči, 
ktorého aktívnymi členmi sa stali profesori gymnázia 
zo Spišskej Novej Vsi Mikuláš Fischer, Martin Guhr, 
Imrich Kövi, Karol Pákh a Ján Zimann.

20. marec 1885 Otvorený bol mestský sirotinec.
3. jún 1885 Ján Zimann, vydavateľ Jozef Schmidt a poštmajster 

Jozef Vidonyi založili noviny Szepesi Lapok.

1886 Mesto malo 7 521 obyvateľov. Pre porovnanie 
v Levoči žilo 6 603 obyvateľov, v Kežmarku 4 475 
a v Poprade 1 034 obyvateľov.

18. august 1886 58 ľudí ochorelo na choleru, z nich 36 zomrelo.
1886 - 1887 Správcovia mestských lesov Fridrich Retter a Fridrich 

Strážnický vyhotovili hospodárske plány mesta.

1890 Vybudované boli Novoveské kúpele – Iglofüred.

1890 Novým majiteľom spišskonovoveského fotoateliéru 
Karola Divalda st. stal sa Gustáv Matz.

1891 Spišská Nová Ves stala sa centrom Uhorského kar-
patského spolku (vznikol 1873 v Starom Smokovci 
so sídlom v Kežmarku). Jeho najaktívnejším členom 
a organizátorom  bol prof. Martin Róth.

1. október 1891 Na uhorských železniciach bol zavedený stredoeuróp-
sky čas.

7. november 1892 Vypravením vlaku otvorená bola nová železničná 
prípojka Spišská Nová Ves - Levoča.

1893 - 1894 Renovovala sa veža rímskokatolíckeho farského kos-
tola Nanebovzatia Panny Márie.

1894 Začalo sa vyučovanie v Mestskej chlapčenskej 
meštianskej škole na Levočskej ulici zásluhou 
spišského rodáka, grófa Albína Čákiho (Csákyho), 
ministra kultu a výučby.

1. október 1895 V Spišskej Novej Vsi začala sa viesť štátna matrika. 
Prvý zaznamenaný sobáš uzavreli 22. októbra 1895 
Samuel Reichmann (* 1862) a Irena Wolfová (* 1872) 
zo Spišskej Novej Vsi.

1895 Zrovnoprávnené bolo židovské náboženstvo  a usta-
novila sa úplná sloboda vierovyznania.

4. október 1896 Za účastí čestných hostí konali sa oslavy 100. výročia 
posviacky evanjelického a. v. kostola.

9. - 10. máj 1896 Konali sa veľké tzv. milenárne oslavy s cieľom 
demonštrovať, že všetky úspechy v historickom 
vývine a hodnoty vtedajšieho Uhorska boli výsled-
kom snáh maďarského národa. Alexander (Sán-
dor) Münnich vydal pri tejto príležitosti najstaršie 
dejiny mesta.

21. október 1897 Vznikol Spolok spišských lekárov a lekárnikov. Jeho 
aktívnym členom bol Dr. Filip Korach, prvý detský 
lekár na Spiši zo Spišskej Novej Vsi.

12. september 1898 Pri hasení požiaru na Zimnej ulici bol prvýkrát použitý 
vodovod.

1877 Na námestí bola dokončená novostavba rímskoka-
tolíckej ľudovej školy (dnes cirkevné gymnázium).

1876 Zákonný článok 33/1876 zrušil Provinciu XVI 
spišských miest a mestá podriadil Spišskej župe.

1877 Založený bol Korčuliarsky spolok.
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25. október 1902 Slávnostne bola otvorená romantická Reduta 
s kaviarňou a divadlom.

14. október 1905 Zavedená bola telefónna linka s Levočou.
1906 Kaplán Matúš Pajdušák, správca rímskokatolíc-

keho vikariátu (1904 – 1905) založil v Spišskej Novej 
Vsi Slovenský kruh. Vydal dielo Krátky prehľad r. k. 
vikariátu nachodiaceho sa pod patronátom kr. kor. 
a baňského mesta Iglova (Spišská Nová Ves 1906, 
vyšlo aj v maďarčine).

1907 Vydaním tzv. Apponyiho zákonov bola zostrená 
maďarizácia školstva.

1907 V Spišskej Novej Vsi konala sa prvá Spišská priemy-
selná výstava.

5. november 1910 Ignác Stein založil v meste prvé stále kino na Spiši 
pod názvom MOZI. 

16. júl 1912 Mesto zachvátil požiar, ktorý zasiahol obe strany 
hlavného námestia, vrátane Šestnástky.

14. september 1914 Dobudovaná bola novostavba secesnej budovy 
evanjelickej dievčenskej meštianskej školy (dnes SPŠ 
strojnícka).

30. júl 1914 Po vypuknutí vojny bola vyhlásená všeobecná mobi-
lizácia mužov do 37 rokov. Školy obsadila armáda.

1916 Zhoršilo sa zásobovanie mesta. Zavedený bol príde-
lový systém.

11. november 1918 Veľká vojna sa skončila.

máj 1900 V hoteli Baník (Bányász) na námestí konalo sa 
divadelné predstavenie a bál.

1904 Vojtech (Béla) Hajts vytvoril na kupole svojho domu 
súkromné observatórium, z ktorého jeho brat Ľudovít 
v roku 1910 pozoroval Halleyho kométu. Výsledky po-
zorovaní publikoval v budapeštianskych časopisoch.

1910 Postavená bola nová budova židovskej ľudovej školy. 

25. november 1915 Pod vedením J. Tellera redaktora Szepesi Lapok 
uskutočnilo sa verejné zhromaždenie proti úžere 
pri predaji.

1917 Zajatí vojaci v Rusku vstúpili do česko-slovenských 
légií, medzi ktorými boli aj Spišskonovovešťania.

1901 Založený bol Tenisový spolok.

1899 Staviteľ Michal Krucsko vybudoval v meste majestát-
nu synagógu v maurskom štýle.

1. január 1900 Začala platiť korunová mena.

PREHĽAD DEJÍN                                                                          

1. september 1899 Začalo sa vyučovanie na Maďarskej kráľovskej 
štátnej drevopriemyselnej odbornej škole.

NEOGOTICKÁ VEŽA – PÝCHA MESTA

V rokoch 1886 – 1887 prešiel Rímskokatolícky kostol 
Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi roz-
siahlou renováciou. Nanovo bol vydláždený dlaždica-
mi, ktoré boli zakúpené vo Viedni, vymenila sa výplň 
gotických okien a vnútorné zariadenie kostola. Stre-
chu sa podarilo opraviť v roku 1890. Veža mala byť, 
podľa nariadenia Ministerstva kultu a výučby, posta-
vená v neogotickom slohu. Novostavbu veže napro-
jektoval budapeštiansky profesor a architekt Imrich 
Steindl. Realizáciou výstavby 87 metrov vysokej veže 
bol poverený Fr. Viliam Frohde, reštaurátor Dómu sv. 
Alžbety v Košiciach. Náklady na výstavbu, ktorá pre-
biehala v rokoch 1893 – 1894, vo výške asi 42 000 
zlatých boli kryté štátnou subvenciou, z vlastných 
zdrojov mesta a z mestského fondu. Imrich Steindl 
bol tiež autorom projektu 25 – 30 metrov vysokej veže 
Evanjelického kostola a. v. v Spišskej Novej Vsi, ktorý 
sa z fi nančných dôvodov nezrealizoval.
Novoveská veža sa stala najvyššou vežou na Slovensku 
a zároveň najcharakteristickejšou stavbou mesta. 

12. október 1898 Za účasti MUDr. Vojtecha Alexandra bol v Spišskej 
Novej Vsi predstavený verejnosti prvý spišský rönt-
genový prístroj.


