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KONIEC SPIŠSKÉHO ZÁLOHU

Významným medzníkom v dejinách Spiša a mesta 
Spišská Nová Ves bolo navrátenie spišských miest
Uhorsku, ktoré sa udialo po 360 rokoch zálohu. 
V starších uhorských historických prácach prevláda-
lo negatívne hodnotenie zálohu, ale novšie historické 
výskumy dokazujú, že zálohované mestá sa v uve-
denom období rozvíjali po hospodárskej, kultúrnej, 
vzdelanostnej i urbanistickej stránke. Väčšina z miest
získala mestský charakter, ktorý si udržala do sú-
časnosti. Opačný bol osud zvyšných 11 spišských miest,
ktoré ostali v Uhorsku a ako súčasť spišského hrad-
ného panstva postupne upadli na úroveň poddanských 
obcí.

OBSADENIE SPIŠA UHORSKÝM VOJSKOM

Navráteniu spišských miest predchádzala občianska 
vojna v Poľsku, ktorá zasiahla aj do dejín Spiša. Roku 
1764 nový poľský panovník Stanislav II. August Po-
niatowski, obľúbenec ruskej cárovnej Kataríny II., 
daroval spišské majetky svojmu bratovi kniežaťu Ka-
zimírovi. Poľský kráľ nedokázal zvládnuť vnútorné 

rozpory so šľachtou, 
tajne podporované 
pruským kráľom Frid-
richom II. a cárov-
nou Katarínou II. 
Zasahovanie ruskej 
cárovny do poľských 
záležitostí umožnilo 
v roku 1768 vznik 
tzv. Barskej konfe-
derác ie .  Na z va ná 
bola podľa mesta Bar. 
Na jej čelo sa posta-
vil maršál Krasinsz-

ki, ktorý začal občiansku vojnu proti poľskému kráľovi 
a Rusku. Boje sa roku 1769 preniesli aj na Spiš. Vojsko 
pod vedením jedného z konfederačných veliteľov Jozefa 
Berzinského obsadilo Ľubovniansky hrad, vyrabovalo 
mincovňu poľských starostov v Starej Ľubovni (zalo-
žila ju významná podnikateľská rodina Brühlovcov) 
a úradníkov s posádkou poľského kráľa prinútili zložiť 
sľub vernosti. Berzinski zároveň vyzval zálohované 
mestá, aby odovzdávali dane a poplatky konfederá-
tom. Vysielal k nim svojich emisárov, ktorých úlohou 
bolo verbovať ľudí do ich vojska. Jedným z nich bol 
aj Móric Beňovský. V mene Márie Terézie zálohované 
mestá dostali prípis od veliteľa vojenskej posádky 
z  mesta Kežmarok Furara a generála Ignáca Almašiho 
zo Sabinova, v ktorom sa zakazovalo vyhovieť kon-
federátom. Po bitke pri Hraničnom konfederátov 
vytlačilo zo Spiša ruské vojsko. Medzitým Mária Teré-
zia oznámila vtedajšiemu spišskému županovi Jánovi 
Čákimu (Csáky), že dala príkaz uhorským vojskám 
obsadiť zálohované mestá s cieľom chrániť Spiš pred 
vpádom poľských konfederátov a zabrániť novému 
porušeniu uhorských hraníc. Následne časť levočskej 
posádky obsadila Ľubicu a Spišskú Belú. Kežmarská 
posádka 19. mája 1769 obsadila Spišskú Novú Ves 
a nasledujúci deň Spišské Vlachy a Spišské Podhradie. 
V júni boli obsadené Podolínec a Spišská Sobota 
a v júli 1769 osobitný poverenec Márie Terézie gróf 
Imrich Esterházi obsadil ostatné zálohované mestá. 
Museli však prejsť ešte tri roky, kým zálohované 
mestá zložili sľub vernosti habsburskej panovníčke.

PRVÉ DELENIE POĽSKA A OTÁZKA ZÁLOHU

Dňa 4. marca 1772 si Rusko, Prusko a Rakúsko 
navzájom vymenili diplomatické nóty, čo bol začiatok 
prvého delenia Poľska. 5. augusta toho istého roku 
podpísali o tom zástupcovia monarchií dohodu. Počas 
medzištátnych rokovaní medzi Rakúskom a Poľskom, 
ktoré sa konali od 3. augusta do 18. septembra 1773 
vo Varšave, došlo k dohode o formálnom vypustení 
spišských miest zo zálohu. Túto dohodu podpísal poľský 
kráľ Stanislav II. August Poniatowski a schválil ju aj 
poľský snem. Mestá sa po 360 rokoch opäť stali plno-
právnou súčasťou Uhorska.

Erb Provincie XVI spišských miest z r. 1778 (Foto: Štefan Péchy)

ÍDLO PROVINCIE XVI SPIŠSKÝCH 

MIEST (1778 - 1876)

Mária Terézia (Repro)
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PREVZATIE MIEST KRÁĽOVSKÝM KOMISÁROM

Panovníčka Mária Terézia ustanovila za kráľovského 
komisára spišského župana Jána Čákiho a poverila 
ho, aby v jej mene prevzal správu navrátených miest.
V súvislosti s tým konali sa v kaštieli v Hodkovciach 
rokovania župana s grófom Provincie XIII spišských 
miest Teodorom Jónim, ktorého sprevádzal no-
tár zo Spišskej Novej Vsi. Čáki im oznámil úmysel, 
že kráľovná chce podriadiť mestá svojej správe. Jedno-
tlivé mestá sa nebudú preberať osobitne, ale preberú 
sa spoločne. Spišský gróf súhlasil s požiadavkou, 
že do Spišskej Novej Vsi pozve richtárov založených 
miest a okrem nich po dvoch členoch mestskej rady 
a piatich váženejších občanov z každého mesta, ktorí 
budú mať splnomocnenie pre zloženie prísahy vernosti.
5. novembra 1772 za účasti nového administrátora 
spišských miest Pavla Tisztu, spišského a abovského 
podžupana, župných funkcionárov, zástupcov kléru 
a armády, „spolu 138 celebrít v slávnostných ode-
voch“, konala sa v Spišskej Novej Vsi veľká slávnosť. 
Ráno o ôsmej hodine Teodor Jóni v sprievode dvoch 
zástupcov miest na troch kočoch doprevádzaných 
30 jazdcami odišiel z mesta až k smižianskej krčme 
v ústrety spišskému županovi a jeho manželke, ktorí 
sa predošlý deň vzdialili do Hrabušíc. Vracajúci sa 
slávnostný sprievod pri zvukoch hudby uberal sa mes-
tom rovno do Rímskokatolíckeho kostola Nanebovza-
tia Panny Márie, pred ktorým ho privítalo duchoven-
stvo Spiša. Počas slávnostných bohoslužieb sa zložila 
prísaha vernosti. 
9. novembra 1772 Ján Čáki prevzal v sprievode 
jazdeckého pluku Ľubovniansky hrad. 10. novembra 
zástupcovia ostatných troch zálohovaných miest: 
Starej Ľubovne, Podolínca a Hniezdneho v Starej 
Ľubovni skladali sľub vernosti na obdobnej slávnosti.

VZNIK PROVINCIE XVI SPIŠSKÝCH MIEST

Roku 1773 administrátor Provincie XIII spišských 
miest vykonal inventúru spišských miest po zálo-
hu. Ich postavenie bolo až do roku 1774 nejasné. 
Uvažovalo sa, že budú patriť do Spišskej župy. Mestá 
si však bránili svoje privilégia, a tak 9. septembra 
1774 Mária Terézia vyňala ich spod správy spišského 
župana a Uhorská miestodržiteľská rada rozhodla, 
že trinásť z bývalých zálohovaných miest dostane 
samosprávu. 5. júna 1778 Mária Terézia pripojila 
k 13 spišským mestám aj Starú Ľubovňu, Podolínec 
a Hniezdne a vytvorila z nich samosprávnu Provin-
ciu XVI spišských miest. Udelila jej okrem štatútu aj 
vlastný erb a pečať. Sídlom Provincie sa stala Spišská 
Nová Ves. Provinčná správa spočiatku bola umiest-
nená v jednej budove s mestskou správou, t. j. v radnici 
(dome nad Levočskou bránou, dnešnom Múzeu Spiša). 
Budova postavená v 15. storočí, ktorú mesto v rokoch 
1763 – 1765 opravovalo, bola dňa 17. marca 1775 pre-
daná mestom Provincii za 9 000 uhorských zlatých. 
Provinčná správa ju prevzala postupne, pretože v ro-

SLÁVNOSŤ PRÍSAHY VERNOSTI

Roku 1772, 5. novembra okolo pol desiatej hodiny prišiel 
najosvietenejší pán gróf Ján Čáki ako kráľovský komisár 
z Hrabušíc, kde prenocoval, do Spišskej Novej Vsi. Na hrani-
ciach chotára ho vítali na koňoch mešťania trinástich miest 
a priviedli ho do mesta veľkým špalierom obyvateľov, ktorí 
stáli pri bráne z oboch strán. Zvonili zvony, boli vypálené salvy, 
na veži sa rozozvučali trúby a bubny. Keď pri vchode do cintorína 
vystupoval z koča, privítalo ho duchovenstvo a pozdravili ho aj 
ostatní. Na čele sprievodu do chrámu kráčal kňaz, najdôstojnejší 
pán Driesch, ktorý slúžil svätú omšu a spieval „Teba Bože 
chválime“. Grófa priviedli do kostola a usadili ho vedľa oltára 
na strane Evanjelia (t. j . na tej strane kostola, kde bola umiest-
nená kazateľnica, z ktorej sa čítalo evanjelium) do vysokej lavice 
upravenej na spôsob trónu, pri ktorej stála čestná stráž. Krátko 
nato sa začala slávnostná svätá omša. Po jej skončení sa gróf 
Čáki prihovoril mešťanom trinástich miest stojacích neďaleko 
oltára v prítomnosti šiestich vyslancov stolíc. Oznámil im vôľu 
kráľovského apoštolského Veličenstva. Saský gróf (spišský 
gróf, ktorého si volil i nemeckí kolonisti, mal na starosti admi-
nistratívu a súdnu právomoc) odpovedal po nemecky. Konečne, 
keď predčítaval znenie prísahy najdôstojnejší pán Wolfinger, 
farár v Spišských Vlachoch, mešťania zdvihnutím prstov prisa-
hali vernosť a poslušnosť ich Veličenstvám cisárovi Jozefovi I I . 
a cisárovnej Márii Terézii . Po skončení týchto obradov komisár 
odovzdal hospodárske záležitosti Spišskej komore, ktorá v tej 
veci vyslala pána Töröka, správcu Spišskej komory. Ten zveril 
bezprostrednú správu urodzenému pánu Tisztovi. Nakoniec sa 
spievalo „Teba Boha chválime“. V tom istom sprievode, v ktorom 
najosvietenejšieho grófa priviedli do chrámu, opäť ho odprevadili 
k pohosteniu, kde okolo druhej ponúkali jedlo pre asi sto hostí . 
Znova boli vypaľované salvy a zneli menšie píšťaly. Boli pred-
nesené rôzne zdravice, pripí jalo sa najmä na cisárov. Pri tejto 
prí ležitosti sa takto pospevovalo:
„Nech žije Mária Terézia, ktorá dnes spôsobila toto potešenie, 
Keď Uhorsko vidí, že sa mu splnilo želanie.“
Alebo:
„Za slávnej vlády Márie Terézie,
Cisár Jozef I I . je naklonený snahe,
Nebo pomáha a šťastie praje,
Gróf Ján Čáki prišiel vykonať sem,
Aby bola opäť celistvou Spišská zem.“
V tom istom roku, 10. novembra, bolo rovnako slávnostne tým 
istým komisárom získané naspäť panstvo Ľubovňa.

Podľa Karol Wagner: Analecta Scepusii Sacri et Profani I I I . Posonii 
et Cassoviae 1778, s. 238 – 239. Preloži l Peter Kónya.

Veduta Spišskej Novej Vsi – sídla Provincie XVI spišských miest z r. 1827 (Repro)



31

vydané  pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky mesta Spišská Nová Ves

koch 1775 – 1776 ju prestavovala pod vedením miest-
neho staviteľa Františka Bartela do podoby, ktorú 
má dnes. Prestavba bola dokončená 6. januára 1777. 
Provinčný dom bol posvätený a odovzdaný novému 
účelu. Už 27. januára 1777 sa v ňom konalo valné 
zhromaždenie, ktoré zvolilo funkcionárov Provincie: 
grófa, notára, dvoch prísediacich a zástupcov jednotli-
vých miest do provinčnej rady. Pred Provinčným do-
mom stáli na stráži ozbrojení hajdúsi. V roku 1813 
požiadali, aby mohli budovu strážiť s vytasenou 
šabľou alebo ľahkou puškou. Priečelie budovy bolo 
vyzdobené bohatou rokokovou štukovou výzdobou 
koncom 18. storočia. Priestor medzi oknami bol vy-
plnený barokovými kartušami. Každá kartuša má 
iné vyobrazenie a stuhy pod nimi obsahujú pozlátené 
nápisy v latinskom jazyku. Symbolizujú cnosti, ktoré 
majú mať úradníci, zamestnanci miestnej správy.
V súvislosti s činnosťou Provincie vznikla neskôr 
v Spišskej Novej Vsi tzv. Šestnástka (v dnešnej lo-
kalite Zimného štadióna). Názov dostala podľa 
šestnástich domov, rovnakého vzhľadu, vybudo-
vaných ako rezidencie richtárov miest. Počas pobytu 
v meste a zasadnutia rady zástupcovia všetkých 16 
spišských miest tak mali kde bývať.
Vytvorením Provincie XVI spišských miest so sídlom
v Spišskej Novej Vsi stalo sa mesto dôležitým poli-
tickým strediskom a malo nadradené postavenie voči 
ostatným mestám.
Provincia bola pod vplyvom politických pomerov 
dočasne zrušená v rokoch 1785 – 1790 a 1849 – 1860. 
Počas jej existencie došlo k zmenám v správe a súd-
nictve. Stav sa ustálil zákonným článkom č. 42/1870. 
Provincii ostala samospráva, ktorá sa prispôsobila 
župnej správe. Panovník vymenúval grófa, ale už 
vo funkcii podžupana. V roku 1872 súdna právomoc 

Názvy 16 spišských miest v latinčine, maďarčine, nemčine a slovenčine 
z r. 1776 (Repro) 

Provincie prešla na štátne súdy. K defi nitívnemu 
zániku Provincie XVI spišských miest došlo v roku 
1876 na základe zákonného článku č. 33/1876. Mestá
boli podriadené Spišskej župe.

PREHĽAD DEJÍN                                                                          
1751 – 1752 Vyhotovený a pozlátený bol dnešný barokový hlavný 

oltár v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
(vikariátnom tzv. malom kostole) v Spišskej Novej Vsi.

1758 Beháči a haviari zo Spišskej Novej Vsi vzbúrili sa 
proti nepravidelnému vyplácaniu miezd.

8. február 1761 Mária Terézia zverejnila opatrenia v cechovníctve.
1767 Vydaný bol tereziánsky urbár, ktorý upravoval vzťahy 

medzi zemepánmi a ich poddanými (platil do roku 1848).

máj – jún 1769 Spišské mestá boli na základe rozkazu Márie Terézie 
z 13. 4. 1769 obsadené uhorským vojskom. Spišskú 
Novú Ves obsadila kežmarská posádka.

16. september 1772 Vydaný bol cisársky dekrét Márie Terézie o včlenení 
Spiša do Uhorska.

5. november 1772 Vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi zložili 
zástupcovia 13 zálohovaných miest do rúk spišského 
župana Jána Čákiho sľub vernosti uhorskej 
panovníčke.

18. november 1773 Poľský kráľ Stanislav II. August Poniatowski podpísal 
vo Varšave formálnu dohodu o zrušení zálohu.

9. september 1774 Uhorská miestodržiteľská rada rozhodla, že 13 
zálohovaných miest dostane samosprávu a zriadila 
Provinciu XIII spišských miest so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi.

15. január 1776 Na základe nariadenia Márie Terézie vzniklo Spišské 
biskupstvo so sídlom v Spišskej Kapitule.

19. marec 1776 V Spišskej Novej Vsi začala svoju činnosť poštová 
stanica.

22. august 1777 Bolo vydané nariadenie o reorganizácii školstva 
v monarchii pod názvom Ratio educationis. 

15. september 1777 Položený bol základný kameň súčasnej radnice 
v Spišskej Novej Vsi. Budova sa stavala v klasicis-
tickom slohu v rokoch 1777 – 1779.

5. jún 1778 Mária Terézia vytvorila slávnostným privilégiom 
Provinciu XVI spišských miest.

1779 V chotári mesta bolo 48 baní.

16. apríl 1784 Založená bola triviálna škola, pri ktorej bola zriadená 
gramatická trieda. Položené boli základy budúceho 
gymnázia.

1785 V Spišskej Novej Vsi bolo 638 domov, 1 395 rodín 
a spolu 5 917 obyvateľov.

1785 – 1786 Vybudovaná bola mohutná budova Rímskokatolíc-
keho farského úradu v Spišskej Novej Vsi (na dnešnej 
Letnej ulici).

18. január 1791 Konali sa okázalé oslavy nástupu na trón Leopolda II. 
Na námestí na ražni piekli sa dva voly, kládli sa veľké 
vatry. Obyvateľstvo mesta vypilo dva sudy vína.

9. október 1796 Slávnostne bol posvätený nový Evanjelický a. v. kostol 
v Spišskej Novej Vsi. Staval sa v klasicistickom slohu 
v rokoch 1790 – 1795.

1772 Jonáš Andrej Czirbesz (evanjelický kaplán od r. 1756 
a evanjelický farár od r. 1757 v Spišskej Novej Vsi) 
uskutočnil prvý zaznamený výstup na Kriváň.

1793 Rektor Tobiáš Steller, absolvent univerzity v Tübin-
gene, vytvoril najstarší známy školsky poriadok pre 
vtedajšie miestne progymnázium.
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Zo štatútu Provincie XVI spišských miest

• Provincia dostala novú pečať s právom používať červený vosk. 
• Šestnásť spišských miest s panstvom hradov Stará Ľubovňa a Podolínec bolo podriadených
     priamo kráľovi prostredníctvom Kráľovskej miestodržiteľskej rady. V hospodárskych veciach 
     boli podriadené Uhorskej kráľovskej komore.
• Hlavné vedenie mal komorský správca reprezentujúci zemepána a kráľa.
• Popri správcovi bol na čele provinčný gróf volený richtármi 16 spišských miest na tri roky, 
    dvaja prísediaci, jeden notár, jeden fi škál, štyria obvodní fi škáli, jeden vyberač daní a jeden 
     kontrolór, ktorí boli platení z provinčnej pokladnice.
• Provincia musela v každom meste zriadiť archív, ktorý usporiadal provinčný notár.
• Hlavný vyberač daní musel odovzdať dane komorskému správcovi.
• Osoby magistrátov a šľachtici boli oslobodení od pozemkovej dane.
• Malo sa zakročovať proti márnotratnosti.
• Dane mali inkasovať ustanovení daňoví vyberači.
• Kandidátka na richtárov mala byť urobená po dohode s provinčným grófom. V Spišskej Novej 
   Vsi mali byť 12 úradníci na čele s richtárom, notárom, senátormi a ostatnými, v menších 
     mestách po 8 a v najmenších po 4 úradníkov. Všetci mali byť platení z mestskej pokladnice. 
    Vonkajšia mestská rada (Gemein, communitas) mala mať vo väčších mestách 30 a v men- 
     ších 15 členov.
• V mestách mali byť z vojska ubytovaní iba pešiaci a malo to prebiehať ohľaduplne.
• Všade sa mali zriadiť sirotské úrady.
• Správca provincie mal povinnosť referovať o stave miest kráľovskému miestodržiteľovi.
• Prvú súdnu inštanciu tvorili richtári s magistrátom a súdili všetky prečiny okrem hrdelných 
    a banských zločinov podľa saského a uhorského práva. Druhou inštitúciou bola kráľovská 
     stolica, ktorej členom bol gróf provincie, richtári a delegáti všetkých miest. Zasadali trikrát až 
     štyrikrát do roka. Treťou inštitúciou bola osobitná kráľovská stolica.
• Fiškálov mali povinnosť vydržiavať aspoň väčšie mestá.
• Kráľovský správca a gróf mali bývať tam, kde bol zriadený provinčný súd.
• Mestá mali platiť spolu 3 075 dukátov kráľovskej dane, 875 dukátov pod titulom nony a os-
     tatné dane – spolu 17 220 rýnskych fl orénov.
• Mestám boli ponechané výsady týkajúce sa lesov, poľovačiek, rybolovu, mlynov, baníctva, 
     predaja vína, výroby piva a trhov.
• Po mešťanoch, ktorí zomreli bez dedičov, dedili mestá.
• Právo prezentovať farárov mal kráľ ako patrón.
• Cechové privilégia mali byť obnovené podľa terajších potrieb.

Podľa: Jozef Vojtas

PONDERE  SOLO 
(len podľa váhy)

UTQUIS  MERETUR 
(ako si kto zaslúži)

SUUM  CUIQUE 
(každému čo mu patrí)

DIE  NOCTUQUE 
(vo dne aj v noci)

IN  SOMNIS  CUSTOS 
(strážca v snách)

HINC  OCULOS  NUSQUAM 
(odtiaľ oči nikam)

Koncom 18. storočia kládli sa určité nároky na vlastnos-
ti úradníka mesta či provincie. Symboliku naznačenú 
v kartušiach Provinčného domu (dnešné Múzeum Spiša) 
v Spišskej Novej Vsi pokúsil sa voľne preložiť I. Chalu-
pecký nasledovne: Činiteľ pri výkone svojej funkcie (vy-
sluhovanie spravodlivosti – každému, čo mu patrí) musí 
sa riadiť len materiálnou (váha) a morálnou podstatou 
vecí a bez ohľadu na akékoľvek okolnosti (vo dne aj 
v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca 
v snách) nepridržiavať sa prísne litery zákona (odtiaľ 
oči nikam). (Kresba:  Ivan Frankovič)

V spomínanom období si mesto začalo stavať svoj nový 
mestský dom - radnicu. Základný kameň pre novú rad-
nicu bol položený 15. septembra 1777 na mieste tržnice 
(obchodného domu), ktorá sa spomína už roku 1515. 
Stavba bola ukončená v roku 1779. Klasicistická budova 
má hlavnú fasádu orientovanú na juh. Najvýznamnejším 
miestom radnice bola zasadacia sieň umiestnená upro-
stred budovy a siahajúca cez dve poschodia. Prízemné 
miestnosti pôvodne slúžili ako obchody so železom. 
(Kresba: Ivan Frankovič)


