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SPRÁVA ZÁLOHOVANÝCH MIEST

Zálohované spišské mestá 
vytvorili Provinciu XIII 
spišských miest. Na ich čele 
stál gróf volený zástupca-
mi 13 miest. Gróf sa volil 
každý rok a mal najvyššiu 
správnu i súdnu právomoc. 
V zozname nachádzame 
sedemnástich grófov pôvo-
dom zo Spišskej Novej Vsi, 
napr. Šimon (1475), Michal 
Koch (1534), Vít Fabiani 
(1550 a 1560), Gregor 
Hecht (1552 – 1553), Štefan 
Kupferschmidt (1556 – 
1558, 1560 a 1575), Bene-
dikt Grüssel (1575 – 1583), 
Jonas Dirner, ktorý bol zvo-
lený štyrikrát (1601, 1609, 

1617 – 1618 a 1623), Ján Milleter (1621 – 1622), Ján 
Peschkovius (1631) a ďalší. Sídlom grófa už nebola 
Levoča (tá do zálohu nepatrila), ale bydlisko grófa. 
Spišská Nová Ves sa tak niekoľkokrát stala sídlom 
grófov provincie. Richtári 13 spišských miest tvorili 
vnútornú tzv. malú radu – Grafenstuhl, ktorá mala 
právo meča a predstavovala odvolaciu inštanciu. 
Okrem toho provincia mala veľkú radu, ktorú tvorili 
richtári a za jednotlivé mestá určený počet zástupcov. 
Nazývali sa Hundertleit – Stoľudia, lebo toto gré-
mium tvorilo 100 ľudí. Spišská Nová Ves tu posiela-
la 6 zástupcov. Koncom 16. storočia sa počet členov 
veľkej rady zredukoval na 46 – 48 ľudí. Poľskú správu 
zálohovaného územia vykonával starosta, ktorý sídlil 
na Ľubovnianskom hrade. Prvým poľským starostom 
sa stal Pavol Gladysz. Starosta dozeral na správu 
miest, vyberanie a odvádzanie poplatkov. Vypomáhal 
mu hradný kapitán, prípadne podkapitán a hradná 
stráž (I. Chalupecký, 1998). V rámci Poľska tvorili 
spišské mestá tzv. spišské starostovstvo – Starostwo 
spiskie. Dňa 21. augusta 1591 poľský kráľ Žigmund 
III. vymenoval za starostu grófa Sebastiana Lubomir-
ského z Wisnicza, krakovského župana (1581 – 1592). 
Tento rod spravoval územie od roku 1634 dedične.  
Po smrti Teodora Konštantína Lubomirského, ktorý 
zomrel bez mužského potomka, rozhodol sa poľský 
kráľ August III. (1733 – 1763) odovzdať spišské 
starostovstvo svojej manželke Márii Jozefíne, dcére 
uhorského kráľa Jozefa I. Táto jediná žena na poste 
starostu zaviedla poriadok v daňových veciach, po-

PROVINCII 

XIII SPIŠSKÝCH MIEST 

(1412 – 1772)

vinné požiarne poistenie, venovala starostlivosť 
sirotám, nemocným a školám. Posledným starostom 
provincie sa stal brat poľského kráľa Stanislava 
Augusta Poniatovského Kazimír.
Ostatné spišské mestečká, ktoré do zálohu nepatri-
li, vytvorili Provinciu XI spišských miest (Vlkovce, 
Kurimany, Bystrany, Odorín, Harichovce, Iliašovce, 
Spišský Štvrtok, Hrabušice, Veľký Slavkov, Mlynica, 
Žakovce). Dlho si však svoje samostatné postavenie 
nezachovali a okolo roku 1465 sa stali majetkom 
panstva Spišského hradu, konkrétne, dedičného 
župana Spiša Imricha Zápoľského.

SAMOSPRÁVA SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Prvá radnica mesta sa nachádzala v zástavbe ná-
mestia (dnešné Múzeum Spiša). V administratívnej, 
pôvodne jednoposchodovej, budove z 15. storočia bola 
slávnostná zasadačka, kancelária richtára, verejného 
notára a mestského účtovníka, možno aj banského 
majstra. Radnica mala na streche vežičku so zvonom, 
ktorým ohlasovali slávnostné udalosti, ale aj popravy, 
začiatok a koniec jarmokov a pod. Samosprávu mesta 
reprezentoval richtár a mestská rada pozostávajúca 
z 10 - 12 prísažných. Obidva orgány volili sami mešťa-
nia na základe udelených výsad. Voľby richtára sa 
konali v januári. Neskôr ich volilo mestské 
zhromaždenie. Na čele tzv. volenej obce Gemein 
stál tribun – Vormund. Kontroloval hospodárenie 
mesta a zastupoval zhromaždenie všetkých mešťa-
nov. Volená obec riešila najvýznamnejšie záležitosti 
a volila prísažných. Právnym základom vedenia 
správy mesta a súdnictva bolo Spišské právo – 
Zipser Willkür. Mesto  vydávalo pre občanov mest-
ský štatút, ktorý sa čítal pri voľbe richtára, pred 
jeho uvedením do funkcie a prebratí mestskej pečate. 
Provincia XIII spišských miest sa však snažila 
štatúty zjednotiť. V archíve mesta Spišská Nová Ves 
sa zachovali pravidlá z roku 1568, na ktorých sa 
dohodli richtári 13 spišských miest spolu s grófom.

Poľský starosta gróf Sebastian 
Lubomirski, správca zálohovaného 
Spiša v rokoch 1591 – 1613
a erb rodiny Lubomirských (Repro)

Pečatidlo Spišskej Novej Vsi z r. 1761 (Foto: Miloš Fiľa)
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SYMBOLY MESTA

Základným symbolom mesta je erb. Mestský erb 
znázornený na budove (radnici, veži a pod.) oznamo-
val, že daný objekt patril mestu. Vyrytý v pečatidle 
zase overoval mestské listiny, čím sa stali záväznými. 
Obdarovanie mesta erbom sa dialo osobitnou listi-

nou – armalesom – erbovou listinou. Pravdepodobne 
nášmu mestu bola udelená za vlády Ľudovíta I. 
(1342 – 1382) a pôvodná listina zhorela pri plienení 
mesta husitmi (J. Kuruc, 1997). Heraldicky správny 
tzv. veľký erb mesta Spišská Nová Ves pozostáva 
zo štítu a jeho nosiča, ktorým je korunovaná Panna 
Mária s gloriolou okolo hlavy a žezlom v ľavej ruke. 
Je to patrónka farského kostola. Pravou rukou drží 
štít. Po bokoch štítu zdobí erb olivový veniec. Štít 
je modrý so zeleným trojvrším. Na bočných kop-
coch je po jednom striebornom baníckom kladive, 
zo stredného vyrastajú tri zlaté ruže. Ruže a kladivá 
symbolizujú poľnohospodársko-banícky ráz mesta. 
V takejto podobe sa zachoval štít do 18. storočia, 
kedy sa prvýkrát objavujú ruže vo váze. Erb s ružami 
vo váze môžeme vidieť v tympanóne budovy a na kaze-
tovom strope reprezentačnej siene dnešnej novoveskej 
Radnice, nad hľadiskom divadla a v koncertnej sále 
Reduty. 
Pečať bola symbolom výkonu verejnej správy 
a súdnictva. Mesto ju používalo na overovanie 
významných právnych aktov, dohôd a listín. Malé 
pečate slúžili aj na uzatváranie korešpondencie. 
Na pečatidle mesta od konca 16. storočia je kruhopis 
Siggillum liberae regiaegv montanae civitatis Iglo 
– Pečať slobodného a kráľovského banského mesta 
Iglo(v). Na ňom sa po prvýkrát objavujú ruže vo váze. 
Veľkým vyznamenaním pre mesto bolo, že cisár Ferdi-
nand II. udelil 29. marca 1632 vo Viedni právo pečatiť 
svoje písomnosti červeným voskom. Predtým ich sme-
la pečatiť len zeleným, prípadne čiernym voskom. Toto 
právo spišským zálohovaným mestám potvrdil v roku 
1655 Ferdinand III., aj Leopold I. v roku 1688.

PRVÉ BANSKÉ PRÁVA MESTA

Po roku 1412 bola Spišská Nová Ves jediným banským 
mestom, kde boli rudné bane na zálohovanom území. 
Už uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký vyhlásil mesto 
za banské územie a kráľ Žigmund Luxemburský ude-
lil mestu právo banského súdu. V mestských listinách 
z tohto obdobia sa spomína Novoveská Huta ako ban-
ská osada. K prvým novoveským sudcom patrí Juraj 
Besteller, ktorý sa spomína v listine z 18. októbra 
1408. V mene mesta umožnil ťažbu zlata, striebra, 
medi a železa v baniach Dobšiná a spolu s kastelánom 
Spišskej kapituly z vôle kráľa Žigmunda odpúšťajú 
synom Ladislava Citnika - Mikulášovi, Ladislavovi, 
Jurajovi a jeho synovi platiť dane za dolovanie. Listina 
sa nám zachovala v odpise z roku 1419. Od začiatku 
15. storočia malo mesto banského majstra. Volili ho 

POSLEDNÝ STAROSTA Z RODU LUBOMIRSKÝCH 

Rodina Lubomirských obme-
dzovala samosprávu záloho-
vaných miest. Do dejín Spiša 
i mesta Spišská Nová Ves sa 
zapísal Teodor Konštantín Lu-
bomirski, posledný starosta 
z tohto rodu, syn Stanislava He-
raklia a jeho manželky Alžbety 
Doenhoffovej. Do úradu nastúpil 
23. 8. 1700 a snažil sa zaviesť 
ako úradnú reč namiesto 
nemčiny poľštinu. Vo všetkých 
13 spišských mestách, ktoré 

spravoval, dal v rozpätí rokov 1724 – 1730 vybudovať barokové 
stĺpy z pieskovca so sochou Nepoškvrneného Počatia Panny 
Márie – Immaculaty. Prečo dal postaviť vo všetkých spra-
vovaných mestách mariánske stĺpy, existujú rôzne dohady. Teo-
dor sa oženil s rozvedenou ženou anglického kupca Alžbetou 
Culler - Cumingovou, ktorá sa stala katolíčkou a dostal dišpenz 
od pápeža. Iní hovoril i , že ich dal postaviť za cirkevný trest, ktorý 
dostal pre svoje výstrednosti, ktorých sa dopustil v Spišskej 
Novej Vsi a na Ľubovnianskom hrade. Známe je, že Teodor mal 
v Spišskej Novej Vsi svoju metresu – milenku – Katinku. Keď sem 
došiel s celým dvorom aj na niekoľko týždňov, býval v budove 
radnice (dnešné múzeum). Miestnosti na poschodí boli prero-
bené na divadelnú sálu. Tu sa hrali pre knieža divadelné pred-
stavenia. Starosta mal vraj niekoľko nezákonných detí . Jeho 
osobným lekárom sa stal Ján Malleter zo Spišskej Novej Vsi, 
mestský a stoličný lekár (autor mineralogickej zbierky pre cára 
Petra I . a spolupracovník Mateja Bela). Teodor často navštevoval 
cisársky dvor vo Viedni. Jeho cesty znamenali značné zaťaženie 
pre zálohované mestá, pretože zakaždým žiadal 15 – 20 vozov. 
Vyberal dane a rôzne poplatky vopred na celý rok, aby si zaistil 
bohatý prí jem v prípade odvolania z funkcie. Napr. v roku 1702 
platilo mesto Spišská Nová Ves cestovné pre Lubomirského, 
dávky na vydržiavanie vojakov a na pušný prach pre 
Ľubovniansky hrad, dar k meninám starostu a iné. Teodor získal 
pre svoje zlé vlastnosti prívlastok „knieža pekelnej temnoty“. 
Cisár a uhorský kráľ Karol I I I . (1711 – 1740) na mnohé sťažnosti 
spišských miest pokarhal poľského starostu pre „vykorisťovanie 
zálohovaných miest.“ Dane a poplatky musel znížiť. Skončil aj 
s výstredným životom. Na znak svojho pokánia vraj dal 
vybudovať v trinástich spišských mestách mariánske stĺpy. Je 
pravda, že odvtedy sa hospodárske postavenie miest zlepšilo. 
Napriek veľkým prehreškom mu poľský kráľ August I I . na príkaz 
cisára odpustil a listom mu potvrdil úrad starostu. Zomrel 6. 2. 
1745 v Ujazdowe, pochovaný je v Czerniakowe.

Teodor Konštantín Lubomirski 
(Repro)

Pečatidlá mesta Spišská Nová Ves (nedatované, z r. 1663, z r. 1761) 
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prísažní mestskej rady. Banský majster buď sám, alebo 
v spolupráci s mestskou vrchnosťou udeľoval banské 
oprávnenia, viedol o nich register, prideľoval ťažiarom 
drevo z mestských lesov, osadzoval hraničné meračské 
znaky, vykonával občasné prehliadky banských diel, 
povoľoval dočasné zastavenie prác v štôlňach, riešil 
spory medzi ťažiarmi a baníkmi, rozsudzoval rôzne 
priestupky. Odvolacím orgánom bol banský súd v Gel-
nici. Banský majster bol neskôr pravidelným členom 
mestskej rady.
S baníctvom bolo úzko späté kovolejárstvo, hutníctvo, 
kováčstvo a medikováčstvo. V meste prekvitala výroba 
brnení, zbraní, medených kotlov, náradia a kovových 
predmetov pre remeselníkov a poľnohospodárov. 
Baníctvo dávalo pracovné a zárobkové možnosti. 
Obyvatelia sa venovali povozníctvu a rudy odvážali 
konskými a volskými záprahmi do pražiarní, surové 
železo do hút. Do roku 1432 bola Spišská Nová Ves 
mestom hlavného trhu s meďou a železom. Neskôr túto 
funkciu prebrala Gelnica. O záujme poľských staro-
stov o rozvoj baníctva sa dozvedáme z archívnych ma-
teriálov, ktoré dokazujú, že podolínsky a ľubovniansky 
kapitán Predslaus v roku 1469 prenajíma na jeden rok 
medené bane v Spišskej Novej Vsi županovi Kreszté-
lyovi a jeho druhom za 80 zlatých, no kapitán Peter 
Kmitha oslobodil v roku 1476 od platby na jeden rok 
Spišskú Novú Ves za účelom zveľaďovania baní.
V roku 1487 sa zástupcovia siedmych banských miest 
zišli v Košiciach, aby vypracovali štatút týkajúci sa 
banského práva a súdnictva. Mestá Gelnica, Smolník, 
Rožňava, Jasov, Spišská Nová Ves, tiež Rudabanya 
a Telkibanya (obe v Maďarsku) sa stali základom 
Zväzu hornouhorských banských miest so sídlom v 
Gelnici. Na základe dohody rozšírila sa aj na Spišskú 
Novú Ves a ostatné banské mestá pôsobnosť Gelnic-
kého banského práva, ktoré sa skladalo z 19 článkov 
a inštrukcií pre banského majstra. Gelnické ban-

8. december 1429

27. december 1442

1. september 1443

1447 – 1448

22. apríl 1456

1471

PREHĽAD DEJÍN                                                                          

1473

26. december 1487

1504 – 1513

19. máj 1508

28. – 29. január 1519

okolo r. 1520

1520

okolo r. 1529

19. jún 1535

1482

5. október 1498

1545

10. február 1565

1547 – 1548

Verejný notár Johanes Glatz potvrdil dedičstvo dvoch 
mlynov na rieke Hornád v oblasti mesta Spišská Nová 
Ves pre novoveského plebana Jodoka a jeho otčima 
Mikuláša Leygeba.

Uhorský kráľ Vladislav I. Jagelovský vzal mesto 
pod svoju ochranu a za preukázané služby oslobo-
dzuje ho od platenia cenzu na 1 rok.

Ján Jiskra z Brandýsa (v záujme obhajoby nástupníc-
tva Ladislava Pohrobka ovládol Spiš a Spišský hrad) 
podpísal v Spišskej Novej Vsi s kráľom Vladislavom I. 
Jagelovským jednoročné prímerie. 

Bratríci z Tábora na Zelenej hore pri Hrabušiciach pod 
vedením Petra Aksamita vyplienili kláštor na Skale 
útočišťa a v Spišskom Štiavniku.

Kráľ Ladislav V. (1453 – 1457) prijal v Budíne 
prísažných mesta zvonolejára Vincenta a Ladislava 
Magna a  potvrdil Spišskej Novej Vsi výsady udelené 
kráľom Žigmundom.

Pri svojej ceste do Poľska mesto navštívil kráľ Matej 
Korvín.

Kňaz novoveského špitála Ján Gerardi napísal dielo 
Incipit tractatus de redimine pestilenciae, v ktorom 
podáva rady proti moru a iným nákazlivým chorobám.

Sedem banských miest vrátane Spišskej Novej Vsi 
prijalo v Košiciach Gelnické banské právo. Mestá 
sa stali základom Zväzu hornouhorských banských 
miest. 

Thomas von Szlankendorf napísal novoveský 
Stadtbuch, druhý známy rukopis spišského práva 
- Zipser Willkür.

Kráľ Vladislav II. Jagelovský oslobodzuje mesto 
od platenia daní a cla.

Kráľ Ľudovít II. oslobodil mesto od platenia mýta 
a potvrdil mu výsady.

Majster Pavol z Levoče vytvoril pre farský kostol 
Kalváriu so sochou Ukrižovaného Ježiša Krista, 
Panny Márie a sv. Jána apoštola. 

V meste sa usadili dvaja delolejári.

Reformácia Martina Luthera našla v Spišskej Novej 
Vsi svojich prvých prívržencov.

Kapitán Spišského hradu žiada richtára mesta 
Kolomana Santora, aby nebránil robotníkom Imricha 
Thurzu pri stavbe mlyna.

Kováči ako prví získali v meste štatút cechu.

Kráľovský hlavný banský dozorca Matej Teugler 
vykonal kontrolu starých práv a kníh banského mesta 
Spišská Nová Ves. Našiel ich bez závad a potvrdil 
dodržiavanie práv.

Na mor zomrelo v meste 600 ľudí.

V Spišskej Novej Vsi zhromaždenie 13 spišských miest 
žiada doriešiť záležitosti skladovania soli.

Pod vedením farára Juraja Leudischera z Levoče 
formuje sa evanjelický cirkevný zbor augsburského 
vierovyznania.

Spúšťanie baníka s kahancom do bane, drevoryt z knihy Juraja Agricolu 
zo 16. storočia (Repro)
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ské právo poznáme v odpise z roku 1500 v kódexe 
Kráľovskej knižnice v Mníchove. Z tohto odpisu ho 
v roku 1880 uverejnil Gustav Wenczel. Aj v mestkej 
knihe Gelnice je napísaný text banského práva. Kniha 
má 321 strán. Bola založená v roku 1434. Zápisy boli 
vedené v nemčine a latinčine. Zapisovali sa richtári, 
prísahy, štatúty banských miest, banské právo. Ide 
o zmiešanú mestkú knihu - plnila úlohu banského 
protokolu. Banskými podnikateľmi boli aj obyvate-
lia Spišskej Novej Vsi. Vlastný text banského práva 
(štatúty) je napísaný v protokole pod rokom 1498 
(J. Marcinko, 1994).
V roku 1523 bola zavedená všeobecná banská slobo-
da. Kutať mohli aj sami podnikatelia. V tomto období 
vznikla v juhozápadnej časti mesta za jeho hradbami 
banícka osada Klopp-Orth – Klepár. Názov dostala 
podľa klopačky, ktorou sa zvolávali baníci do práce. 
Koncom 16. storočia sa baníctvo sústredilo v okolí 
Hnileckej doliny. V roku 1599 sa spomína v chotári 
mesta prvý hámor. 
Roku 1567 kráľ Maximilián II. založil Spišskú ko-
moru so sídlom v Košiciach, najvyšší hospodársky 
orgán na východnom Slovensku a v roku 1573 vydal 
Nový banský poriadok, ktorý hornouhorským ban-

ským mestám nanútila Spišská ko-
mora už okolo roku 1580. Cieľom 
kráľa bolo dosiahnuť väčšiu kontrolu 
nad banským podnikaním. Maxi-
miliánov banský poriadok platil až 
do roku 1854.

Použité pramene:
• Štátny archív MV SR v Levoči.
• Štátny archív MV SR v Levoči – pobočka Spišská Nová Ves.
• DINKA,  Ján: Niektoré historické podklady gelnického banského práva. In: Zborník  prednášok 
 zo sympózia 140 rokov od vydania Všeobecného banského zákona, konaného 9. 6. 1994 v Spišskej 
 Novej Vsi, s. 13 – 27.
• CHALUPECKÝ, Ivan a kol.: Dejiny Popradu, c. d., s. 65 – 66, 71 – 72.
• CHALUPECKÝ, Ivan: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2003, 23 s.
• ILLÉSSY, Ján: Inventár kráľovsko-banského mesta Spišská Nová Ves od r. 1250 do r. 1700. Budapešť 1899.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

Z pravidiel XIII spišských miest schválených v roku 1568 
• Všetok ľud má v nedeľu a vo sviatky chodiť do kostola, počúvať 
kázne a pristupovať k sviatostiam pod trestom väzenia alebo 
peňažnej pokuty.
• Počas kázne je zakázané predávať pálenku.
• Po zvonení na poludnie a večer každý musí pod trestom väzenia 
sňať čiapku z hlavy.
• Zakazuje sa hrešiť a nadávať pod trestom praniera.
• Zakazujú sa priadky („Rockenstuben“). Gazda, v ktorého dome 
budú, zaplatí jednu zlatku, slúžky, ktoré sa ich zúčastnia, sa potrestajú 
väzením. V pivárňach sa tiež zakazuje hrať karty a kocky.
• V mestách sa nemá trpieť spodina. Služobníctvo možno prijať len 
s vedomím súdu. Tuláci, ktorí nechcú slúžiť, sa majú vyhnať.
• V meste sa zakazuje bez príčiny strieľať z pušky.
• Zakazuje sa dlhé vysedávanie a nočné hulákanie pod trestom 
väzenia.
• Zakazuje sa sluhom plieskať bičom pod trestom 1 zlatky.
• Proti rozsudku mesta sa možno odvolať len písomne pod mest-
skou pečaťou, a to len ku grófovi alebo od neho ku kapitánovi 
Ľubovnianskeho hradu.
• Zakazuje sa uzavierať kúpu, ktorá presahuje majetkové možnosti 
kupujúceho.
• Vdovci a vdovy sa smú znova oženiť alebo vydať až 
po usporIadaní majetkových pomerov s deťmi.
• Aby sa odstránili zbytočné súdy, musí strana, ktorá spor prehrá, 
zaplatiť všetky trovy.
• V každom meste sa majú určiť 4 poručníci na spravovanie 
sirotského majetku.

(Preklad: I. Chalupecký)

Titulná strana slovenskej verzie Maximiliánovho banského poriadku 
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