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Mestské lesy boli od 15. storočia dôležitou zložkou 
hospodárstva Spišskej Novej Vsi. Mesto uplatňovalo 
svoje práva z 13. storočia a využívalo lesy hlavne 
na ťažbu rúd. Mešťania tu zakladali hámre na výrobu 
železa, pálili drevené uhlie. Drevo z vyrúbaných stro-
mov využívali ako palivo či dôležitý stavebný materiál. 
Chotárne spory preto ovplyvňovali hospodársky život 
mesta a zasiahli výrazne do jeho života.

SPORY SO ZEMEPÁNMI Z MARKUŠOVIEC

Niekoľko storočí trva l 
chotárny spor Spišskej 
Nove j  Vs i   s  rod i nou 
Máriášiovcov (Máriássy). 
Jeho počiatky zaznamená-
vame ešte pred záloho-
vaním mesta. Z územia 
hraničných mestkých lesov 
zemania z Markušoviec 
odvážali železnú rudu. 
Obrábali mestské polia 
a kosili lúky. Na žiadosť 
spišskonovoveského rich-
tára Reubera poveril kráľ 
Žigmund Luxemburský 

listinou z 10. septembra 1412  Spišskú kapitulu 
a hlavného župana Spiša Hanycha Petra Dunajeckého, 
aby vymerali a vytýčili hranicu medzi chotármi Spišskej 
Novej Vsi a Markušovcami. Spory sa tým mali ukončiť. 
Spišská kapitula ako hodnoverné miesto (lat. loca 
credibilia) príkaz kráľa splnila chotárnou listinou 
zo dňa 16. októbra 1412. Vytýčenie hraníc sa uskutočni-
lo v roku 1413. Na žiadosť zemepánov z Markušoviec 
boli hranice opäť stanovené v roku 1432, ale už v roku 
1437 sa mesto sťažuje, že mu susedia podpálili les, na-
chystané drevo na Hainengrunde a zničili omladinu. 
Máriášiovci i napriek protestom dolovali a pustošili 
lokality Stahngenberg (kopec Hliníky), Kryzeyffen 
(dolina, ktorou viedla obchodná cesta medzi Spišskou 
Novou Vsou a Hnilcom cez časť dnešného Hnilčíka 
zvanú Furmanec – ľudovo Knizajfy), Eisenbach (Železný 
potok), Schwarzenberg (Čierna Hora), Glänzen (jedna 
z roztockých žíl).
Bolo to však aj naopak. Napríklad, 4. septembra 
1476 uhorský kráľ Matej Korvín (1458 – 1490) 
nariadil vyšetriť sťažnosť Ladislava Máriášiho 
na násilnosti páchané Spišskonovovešťanmi. Tí na-
padli markušovských robotníkov. Jedného baníka 
zabili a hodili do bane. Na príkaz kráľa bola Spišskou 
kapitulou dňa 11. novembra 1480 potvrdená chotárna 
listina. Aj 6. mája 1496 úradovali Spišskonovovešťania 
v oblasti Vondrišľa (dnešné Nálepkovo), kde obsadili 
baňu na železo a zajali poddaných. O tejto skutočnosti 

svedčil pred Spišskou kapitulou Ondrej Borzwai, 
služobník spišského a šarišského podžupana a kapitá-
na Spišského hradu Štefana Máriášiho (1463 – 1516).
Koncom 16. storočia nadobudli chotárne spory 
s Máriášiovcami takých rozmerov, že ich musela 
riešiť zmiešaná uhorsko–poľská komisia pod vedením 
Jána Reubergera. Komisia opäť vytýčila 1. júna 1580 
chotárne hranice tak, ako ich poznáme z dnes plat-
ných katastrálnych máp, ale markušovskí zemepáni 
ich nerešpektovali. Poddaní spišského podžupana 
Františka (1552 – 1613) a Žigmunda (1564 – 1622, 
zmocnenec vlády Gabriela Betlena) Máriášiovcov v roku 
1592 vtrhli do lesa v oblasti Gretle a dvoch obyvateľov 
mesta Gregora Stryczla a Benedikta Roszchwancza 
násilne odvliekli do väzenia v Markušovciach. Podobne 
tomu bolo aj pri určení hranice v januári 1593, kedy sa 
sťažnosť predstaviteľov Provincie XIII spišských miest 
dostala na dvor rímsko-nemeckého cisára Rudolfa II., 
uhorského kráľa 1576 – 1608. Cisár 24. januára 1593 
vydal v Prahe listinu, ktorou na základe sťažností, 
že „zemania Máriášiovci znepokojujú a páchajú násil-
nosti na Spiši“, poveril hornouhorského hlavného 
kapitána Krištofa Teuffenpacha, aby vzal pod ochra-
nu mestá Spiša, ktoré podliehajú poľskému kráľovi 
Žigmundovi III. Mesto často splnomocňovalo na jedna-
nie s rodinou Máriášiovcov poľských starostov. Odvo-

TOROČIA VNÚTORNÝCH 

NEPOKOJOV

Rudolf II., ktorý v Prahe riešil
chotárne spory mesta (Repro)

Náhrobný kameň Štefana Máriášiho z roku 1516 v rímskokatolíckom 
kostole sv. Michala v Markušovciach a erb Máriášiovcov (Repro)
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spojiť s Turkami, ktorí od bitky pri Moháči (1526) stali 
sa hrozbou pre krajinu. Zálohované spišské mestá boli 
do istej miery pred ostatnými mestami vo výhode. Totiž 
vodcovia povstaní nechceli si znepriateliť poľských 
kráľov. Napriek tomu mestá plieneniu vojsk neunikli.

Štefan Bočkaj správal sa 
k zálohovaným mestám 
šetrne. Obyvateľstvo ostat-
ného Spiša tu potom hľadalo 
útočište pred jeho hajdúch-
mi. Niektoré hajdúske od-
diely však Spišskú Novú Ves 
neušetrili. Viedenský dvor 
sa domnieval, že povsta-
nie zlikviduje 10-tisícovou 
armádou generála Juraja
Bastu. Vyjednávania s Bas-
tom boli neúspešné. Se-
bastián Lubomirski (1591 
– 1613) sa rozhodol Spišskú 

Novú Ves a ostatné mestá chrániť tak, že tu umiestnil 
poľskú posádku, na vydržiavanie ktorej museli prispievať 
miestna samospráva aj miestny farár. Vytvorený bol tiež 
vojenský oddiel, ktorého úlohou bolo vykonávať strážnu 
službu. Bočkajovi poskytli pomoc viacerí uhorskí mag-
náti. Hajdúsi s podporou turecko-tatárskych oddielov 
zmocnili sa veľkej časti Slovenska. Spory sa skončili 
vo Viedni 23. júna 1606 mierom. Vstúpiť mal do platnosti 
po ukončení bojov s Turkami, s ktorými bol cisár Rudolf II.
15 rokov vo vojnovom stave. Mier podpísal arciknieža 
Matej na dvadsať rokov a zaviazal sa zaplatiť Turkom 
200 tisíc zlatých a ponechať im okupované územia. 
Uhorským stavom boli potvrdené doterajšie výsady. 
Hlavný organizátor povstania Štefan Bočkaj neužíval 
dlho výdobytky svojho úsilia. V posledný deň roku 
1606 náhle zomrel. Potvrdenie náboženskej slobody 
evanjelici využili na dobudovanie cirkevnej organizácie 
pod ochranou palatína Juraja Turzu na žilinskej (1610) 
a spišskopodhradskej synode (1614).
Gabriel Betlen obsadzuje v čase tridsaťročnej vojny 
v roku 1619 horné časti krajiny: Košice i neďalekú Levoču.  
V Košiciach hajdúsi umučili jezuitov Štefana Pongráca, 
Melichara Grodeckého a ostrihomského kanonika Mare-
ka Križina, ktorí odmietli zaprieť svoju „pápežsku vieru“. 
Do dejín sa zapísali ako košickí mučeníci. Levočania 
vodcovi povstania Betlenovi vzdali hold a hostili ho štyri 
dni. Bez odporu obsadil celé územie Slovenska. Betlen 

Štefan Bočkaj (Repro)

lávalo sa pritom na chotárne rozhodnutia z roku 1412, 
ktoré potvrdil cisár Rudolf II. Poľskí starostovia 
snažili sa tento dlhodobý spor riešiť dohodou, ale boli 
ochotní mestu poskytnúť v prípade potreby aj vojenskú 
pomoc. Ján Schmidt v mene mesta Spišská Nová Ves 
v roku 1655 protestuje proti Imrichovi Máriášimu a jeho 
poddaným, ktorí napadli a zbili ozbrojeného strážcu 
na Glatsneri (Gretli). V Glänzene podpálili 26 000 
šindľov, ktoré malo mesto nachystané pre opravu 
strechy kostola. V roku 1676 spišský podkapitán 
Ondrej Ľudovít Moszinski nariadil pod pokutou 100 
toliarov, že dolovať v baniach a páliť uhlie môžu iba 
tí, čo majú na to povolenie. Spišská komora so sídlom 
v Košiciach oznámila 6. marca 1675 mestu, že zakáza-
la Máriášiovcom brániť spišskonovoveským baníkom 
v práci. Pokiaľ to nebudú rešpektovať, treba to oznámiť 
komore. 11. júna 1691 sa richtár a prísažný mesta Ján 
Marczi opäť sťažuje, že zemepáni nerešpektujú cho-
tárne označenie a svojvoľne ho premiestnili. Spory 
pokračovali aj v 18. storočí.

SPORY SO SMIŽANAMI

Už v 16. storočí spomínajú sa ostré spory so susedmi 
zo Smižian o lesy za Hornádom. Na Turníku, ktorý 
si mesto prenajalo už v 15. storočí, boli zriadené 
Spišskonovovešťanmi hámre. Pálilo sa tu drevené 
uhlie a rúbalo drevo. Smižančanom a Iliašovčanom sa 
to nepáčilo. Známy je prípad z roku 1563, kedy vtrhli 
do hámrov, zajali desať robotníkov a zabrali niekoľko 
vozov so železom. Odveta nedala na seba dlho čakať 
a hneď v nasledujúcom roku prišli Spišskonovovešťania 
s bubnami a trúbami do Smižian. Pourážali pri kostole 
Smižančanov, pričom jedného z nich zabili.
 
VO VÍRE STAVOVSKÝCH POVSTANÍ

V súvislosti s vládou Habsburgovcov celé 17. storočie 
zaplnili stavovské povstania, počas ktorých sa 
v spišských mestách vystriedali mnohé vojská, 
či už povstalecké alebo cisárske. Protireformačné 
opatrenia uhorských vládcov vyvolali vlnu nevôle 
u magnátov, ktorí hlásali náboženskú slobodu. Prvá 
štvrtina storočia bola poznačená dvoma povstaniami 
pod vedením sedmohradských kniežat: Štefana 
Bočkaja (1604 – 1606) a Gabriela Betlena (1619 – 1626). 
Pod rúškom boja za náboženskú slobodu neváhali sa 

Gabriel Betlen (Repro) František Vešelény (Repro) Imrich Tököli (Repro)

Príslušník hajdúchov (Repro)
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PREHĽAD DEJÍN                                                                          

24. január 1593 Rudolf II. riešil v Prahe spory 13 spišských miest 
s Máriášiovcami.

11. apríl 1606 Do mesta vtiahol so svojím vojskom rakúsky veliteľ 
generál Juraj Basta.

1622 Na následky moru zomrelo v meste vyše 2000 ľudí.

19. september 1623 Gabriel Betlen vydal nariadenie o ochrane zálo-
hovaných miest.

9. september 1626 Gabriel Betlen mandátom zakázal svojim vojskám 
poškodzovať zálohované mestá.

29. marec 1632 Ferdinand II. udelil mestu právo pečatiť svoje písom-
nosti červeným voskom.

1672 - 1685 Kuruci mesto prepadli a 12-krát vyrabovali.

august 1679 Spišská Nová Ves úspešne odrazila útok kurucov.

1681 Mestu spôsobili obrovské škody lupičské skupiny 
vojenských zbehov z oboch nepriateľských táborov.

1. január 1685 Podžupan Spiša nariaďuje richtárovi mesta, 
aby pochytal neverných zbehov cisára a odovzdal ich 
generálovi do Košíc alebo do Spišského Podhradia. 

20. september 1685 Leopold I. vydal na žiadosť Lubomirských vo Viedni 
pre mesto ochrannú listinu. 

1685 V meste pôsobil mlynár Šebastián Valentini.

1687 - 1688 Spišskú Novú Ves obsadilo cisárske vojsko.

udržiaval diplomatické styky s poľským kráľom. Voja-
kov však bolo treba prijať, nakŕmiť, prípadne zásobiť 
na ďalšiu cestu. Rokovania o mieri v Mikulove s Ferdi-
nandom II. 31. decembra 1621 prinútili Betlena v roku 
1622 vzdať sa uhorského kráľovského titulu. Do dedičnej 
držby dostal sedem východouhorských stolíc (Partium). 
Po jeho detronizácii uhorská kráľovská koruna mala byť 
prevezená z Prešova do Trenčína a odtiaľ na Bratislav-
ský hrad. 26. marca 1622 ju za 200-členného ochran-
ného sprievodu slávnostne doviezli do Levoče a dočasne 
ju umiestnili vo Wiesenbergovom dome, kde sa ubytoval 
aj jej strážca Peter Révay. Meštianstvo oslávilo okázalo 
návrat do cisárskeho tábora a 29. marca vyprevadilo 
sprievod s kráľovskou korunou. Betlen podnikol ďalšie 
vpády na Slovensko v roku 1623 a 1626. Spišskú Novú 
Ves pred plienením svojich vojsk uchránil.

Nástupcom Betlena sa 
stal Juraj I. Rákoci (1644 
– 1645), ktorý sa vyhlásil 
za ochráncu nekatolíkov 
v Uhorsku a začal s vo-
jenskými akciami. Cisár 
a nový uhorský kráľ Ferdi-
nand III. poveril majiteľa 
Spišského hradu Štefana 
Čákiho, aby v Poľsku 
pozbieral proti Rákocimu 
pomocné vojsko. Čaki svoje 
poslanie splnil. Cisár však 
pod tlakom Rákociovcov

 musel ustúpiť a vra-
cajúce sa poľské vojsko si zlosť vylievalo na spišských 
obyvateľoch. Mierom v Linci Rákoci dostal do doživotnej 
držby sedem východouhorských stolíc a uhorským pro-
testantom sa potvrdila náboženská sloboda, ktorá sa 
vzťahovala aj na poddaných. Zakotvená bola aj otázka 
navrátenia kostolov. Hladomor zúriaci v roku 1645 
na celom Spiši zdecimoval obyvateľov.
Rozpory dvora a uhorskej šľachty vyústili v druhej 
polovici 17. storočia do nových nepokojov. Sprisa-
hanie palatína Františka Vešeléniho (1669) proti 
cisárovi Leopoldovi I. bolo prezradené a jeho hlavní 
vodcovia popravení. Väčší rozsah dosiahli povstania 
Imricha Tököliho (1678 – 1688) a Františka II. Ráko-
ciho (1703 – 1711). Kuruci (vojaci prepustení zo služby 
v pohraničných pevnostiach) si zvolili v roku 1678 
za svojho hlavného veliteľa magnáta Imricha Tököliho, 
rodáka z Kežmarku. V auguste toho istého roku pritiahlo 
na Spiš cisárske vojsko, tzv. labanci. Rekvirovali obilie, 
brali tiež dobytok a kone. Tököli považoval zálohované 
spišské mestá za svojich nepriateľov. 20. mája 1679 
spišský podkapitán Ondrej Moszinski upovedomil rich-
tárov trinástich spišských miest, "aby boli ostražití 
pred nepriateľom a boli pripravení na hlas trúby alebo 
bubna sa brániť". V auguste 1679 kuruci zaútočili 
na Spišskú Novú Ves. Obyvatelia mesta útok povstal-
cov odrazili. Pritom bol zavraždený ich veliteľ. Pomstou 
za jeho smrť malo byť podpálenie Spišskej Novej Vsi. 
Od zámeru ustúpili, keď im mesto ponúklo výkupné 3000 
zlatých.

1695 Ľudia opúšťali mesto pre veľkú biedu. Prázdnych 
zostalo 100 domov.

5. december 1703 František II. Rákoci vydal pre Spišskú Novú Ves 
ochrannú listinu.

20. január 1710 Mesto obsadili vojaci ruského cára.

1710 Na Spiši vypukol mor. V meste zomrelo 3 364 ľudí.

1715 Spišská Nová Ves mala 23 153 fl . dlžôb voči poľskému 
starostovi. Preto musela dať do zálohu rudnú baňu, 
3 mlyny, jarmočné poplatky a svoje pečate.

1717 Poľský starosta rokoval s mestom o práve verbovať 
vojakov a ubytovať kráľovský gardový dragúnsky 
pluk.

1746 Vypukla vzbura baníkov proti spišskonovoveským 
ťažiarom.

1748 Vzniklo Združenie hornouhorských ťažiarov, ktoré 150 
rokov hralo dôležitú úlohu v rudnom baníctve oblasti 
Spišsko-gemerského rudohoria.

1752 V meste bolo 478 domov (20 väčších, 80 murovaných, 
123 drevených a 255 jednoduchých chatrčí) v odhad-
nutej cene 60 000 zlatých.

Juraj I. Rákoci (Repro)

Libertáše Františka II. Rákociho (Repro)
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Augusta II. Silného (1697 – 
1733). Rozhodol sa zálo-
hované mestá ochrániť 
od vojenských škôd. 
Po porážke kurucov 
pri Trenčíne v roku 1708 
zvyšky Rákociho vojsk 
ustupovali na Spiš. Poľský 
starosta Teodor Konštantín 
Lubomirski sa ich chystal 
napadnúť a preto od miest 
žiadal dodať po 50 dobre 

vyzbrojených vojakov. Za centrum svojho odporu zvo-
lil Spišskú Novú Ves. Mesto bolo v tom čase obohnané 
múrmi. Lubomirski poopravoval obranné múry a brány 
opatril baštami. K boju o Spišskú Novú Ves nedošlo. 
V zime 1709 – 1710 boli spišské mestá obsadené cisár-
skym vojskom, ktoré dobýjalo Levoču. Sotva cisárske 
vojsko odtiahlo zo Spišskej Novej Vsi, 20. januára 1710 
mesto obsadili ruskí vojaci pod zámienkou, že Lu-
bomirski je prívržencom kráľa Stanislava Leščinského, 
ktorého mocenské záujmy nepodporoval ruský cár Pe-
ter Veľký. Mesto ruských vojakov muselo ubytovať 
a nakŕmiť.
František II. Rákoci ušiel 21. februára 1711 do Poľska
a odtiaľ v roku 1717 do Turecka, kde sa usadil 
s utečencami v Rodošto na pobreží Marmarského mora. 
Zomrel 8. apríla 1735. Jeho telesné pozostatky boli pre-
vezené z Carihradu do Košíc a slávnostne pochované 
v Dóme sv. Alžbety dňa 28. októbra 1906.
Mierové rokovania v Satu Mare  v roku 1711 ukončili 
storočie trvajúci protihabsburský zápas uhorských 
stavov prebiehajúci predovšetkým na území Slovenska. 
Spišská Nová Ves pocítila násilnosti vojsk oboch zne-
priatelených strán. V dôsledku epidémií poklesol počet 
obyvateľov. Upadlo baníctvo, remeslo aj obchod. Okolité 
polia ostávali neobrobené, mnohé domy boli opustené. 
Nasledovalo niekoľko neúrodných a hladových rokov.

Osobne prišiel Tököli na Spiš začiatkom júla 1780. Utá-
boril sa s kuruckým vojskom pri Smižanoch, ale skoro 
zriadil nový tábor pod Spišským hradom. Obsadil slo-
bodné kráľovské mestá Kežmarok a Levoču. Pod dojmom 
Tököliho úspechov cisár Leopold I. zvolal do Šopronu 
v roku 1681 snem, ktorý priznal právo slobodne vyznávať 
náboženstvo a vyslovil zákaz nútiť protestantov ku ka-
tolíckym obradom. V stoliciach, kde evanjelici nemali 
kostoly, mohli si postaviť nové tzv. artikulárne. V slo-
bodných kráľovských mestách si mohli kostoly nechať. 
V tomto roku spôsobili obrovské škody Spišskej Novej 
Vsi lupičské skupiny vytvorené z vojenských zbehov 
habsburských vojsk (labancov) i kurucov. 15. júna 1682 
slávil Tököli v Mukačeve svadbu s Helenou Zrínskou, 
staršou o 14 rokov, čím získal pre svoj odboj rákociovské 
majetky a po Košiciach zmocnil sa celého východného 
Slovenska. Vydieral mestá a zaťažoval ich rôznymi 
poplatkami. Preto gróf Provincie XIII spišských 
miest Ján Milleter II. (1681 - 1684) rokoval s Tökölim 
o ochrane zálohovaného územia. V roku 1683 obsadilo 
Spišskú Novú Ves cisárske vojsko a očakávalo opäť útok 
povstalcov. Mesto sa opevnilo násypmi a palisádami. 
K útoku nedošlo. Kuruci však naďalej znepokojovali Spiš. 
Po porážke Turkov pri Viedni v roku 1683 Leopold I.
vyhlásil všeobecnú amnestiu. Viacerí predstavitelia 
miest a magnáti opustili „kuruckého kráľa“. Jeho jediným 
východiskom bol útek z krajiny. V novembri 1685 sa 
richtár Spišskej Novej Vsi Ľudovít Grünblatt sťažoval 
grófovi Jánovi Droschlovi, že sa napriek ochrannej 
listine poľského kráľa do mesta nasťahovalo 600 
dragúnov generála Capraru, o ktorých sa treba postarať. 
Tököliho povstanie bolo potlačené. Odporcovia cisára 
boli roku 1687 zatknutí a popravení v Prešove potupnou 
smrťou. Veliteľ cisárskeho vojska barón Steinau si 
za svoj štáb zvolil Kežmarok. Od zálohovaných 13 
spišských miest začal vymáhať vojenské dávky (kon-
tribúcie) vo výške 30 000 zlatých. Niektorí protestujúci 
richtári, ktorí boli u baróna na prijatí, boli uväznení. Bol 
medzi nimi aj novoveský richtár Ján Marczi. Richtárom 
mesta bol v rokoch 1688 - 1692, 1694 a 1699 - 1700. 
Spišská Nová Ves musela za jeho prepustenie zaplatiť 
4 700 zlatých. V nasledujúcom roku mesto platilo vojen-
skú dávku opäť.
„Kurucký kráľ“ Imrich Tököli zomrel 13. septembra 
1705 v Ismide v Malej Ázii. Do Uhorska jeho telesné 
pozostatky preniesli 30. októbra 1909. Je pochovaný 
v evanjelickom kostole v Kežmarku.
V čase posledného povstania pod vedením Fran-
tiška II. Rákociho sa v meste zdržiavali 4 pluky saských 
a poľských vojakov pod vedením generála Schol-
burga. Rákoci si nechcel znepriateliť poľského kráľa 
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Boje kurucov s labancami (Repro)


