
 

 
Výstavba pamätníka slovenského kresťanstva – Slovenský dvojkríž , ako súčasť štátneho znaku SR. 
 

Vážení poslanci MsZ v Spišskej Novej Vsi. Návrh výstavby pamätníka slovenského 
kresťanstva má v podmienkach Spiša dlhšiu históriu. Až aktivity občanov v iných častiach Slovenska 
priniesli oživenie týchto myšlienok a konkrétny návrh na realizáciu i v meste Spišská Nová Ves. 

 
Z histórie slovenského dvojkríža:  
Mesto Spišská Nová Ves má pôvod v starej slovanskej 
osade. Teda Slováci boli tu prvotní obyvatelia. 
Neskoršie prišli Nemeckí kolonisti a tiež Maďari, no 
maďarizácia nastala až po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní.  

Naposledy sa mesto zapísalo do Slovenskej 
histórie v tzv. Malej vojne. Z tunajšieho letiska lietali lietadlá 
aby zasiahli do bojov proti Hortyovským okupantom, ktorí sa 
snažili urvať ďalšie územie okypteného Slovenska. 
Následkom odvetného bombardovania boli v meste okrem 
materiálnych strát aj straty na životoch. Túto udalosť si 
každoročne pripomíname na pietnej slávnosti v deň výročia.  
 Dvojkríž ako Slovenský znak má v dejinách nášho 
národa dlhú históriu. Misionári Konštantín a Metod, ktorí 
nám v roku 863 poslal byzantský cisár Michal III priniesli 
okrem iného ako symbol kresťanstva dvojkríž. A tento 
dvojkríž sa na Slovensku stal nielen symbolom kresťanstva, 
ale aj symbolom slovenského národa. Dvojkríž je na pečati 
synov Bohumírových z Liptova už z roku 1290 a tiež sa 
nachádza aj v pečati Žilinských mešťanov z roku 1379. 
 Trojvršie k tomuto dvojkrížu pripojili Benediktíni 
z Hronského Beňadiku ako spomienku na územie, kde sa 
vypínal ich kláštor v Monte Casine v Taliansku.  
 Je prirodzené, že aj na Slovensku sa začali stavať 
dvojkríže na význačných miestach ako symboly Slovenskej 
štátnosti a kresťanstva. Veď podobne svoje symboly stavajú 

aj iné národy.  
 Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní Maďari postavili na pamiatku padlých Honvédov z bojov vo februári 
1849 viacero pomníkov, napr. na miestnom cintoríne, na cintoríne v Korytnom a na vrchole priesmyku Branisko 
a dodnes tieto miesta navštevujú a uctievajú.  
 Mesto Spišská Nová Ves má dlhú históriu, je preto prirodzené, že dvojkríž ako symbol Slovenska  sa 
bude vypínať aj nad Spišskou Novou Vsou.  
 Po mnohých úvahách o výbere miesta sa ako najvhodnejšie ukázalo jeho situovanie v lokalite Pieskovec 
(pod Rittenbergom).  
 Dvojkríž ako symbol kresťanstva a slovenského národa a štátu sa bude z tohto miesta akoby dívať na 
mesto, kde slovenský duch prekonal všetky útrapy nielen predchádzajúceho tisícročia, ale aj posledného storočia, 
aby sa nakoniec dočkal slobody.  

Vážené panie poslankyne a páni poslanci. Verím, že prijmete a osvojíte si tieto myšlienky, a ako 
vlastenci schválite predložený návrh na stavbu tohto pamätníka, ktorý bude pripomínaťslová z hymnickej piesne, 
že „žije, žije duch slovenský, bude ži ť naveky“.  
  

Po spracovaní projektovej dokumentácie Mesto Spišská Nová Ves podalo žiadosť o vydanie  
stavebného povolenia. Súčasťou PD je výstavba 10m vysokého, 12t vážiaceho železobetónového dvojkríža 
osadeného do prostredia vrchu Rittenberg, časť Pieskovec. Súčasťou diela je oporný múr z charakteristického 
travertínu, priestor na sedenie a spevnená plocha. Silueta slovenského dvojkríža bude viditeľná z podstatnej časti 
územia Mesta Spišská Nová Ves. 
 
Predpokladané náklady na výstavbu „Pamätníka“ /tis.Sk/: 
 
1. Výroba a dovoz prefabrikátu /slov.dvojkríž/  300 
2. Zemné práce a základová konštrukcia  300 
 
Spolu                   600  
 
 
 
 
 
 


