STREDOVEKÉ KLÁŠTORY A ICH OSUDY
NA SLOVENSKU

Ora et labora

Od roku 1010 do roku 1526 bolo na území
dnešného Slovenska založených vyše 100 kláštorov, ktoré od počiatku svojej existencie plnili
okrem pastoračnej funkcie aj významnú úlohu pri
šírení civilizácie, vzdelanosti a kultúry.
Zakladali školy, prispievali k šíreniu vzdelanosti,
pestovali vedu, boli priekopníkmi vývoja architektúry, literatúry, hudby a umenia vôbec. Zohrávali

však významné miesto aj v hospodárskom živote
oblastí, v ktorých pôsobili.
Ruka v ruke s postupom christianizácie tu vznikali kláštory, ktoré sa budovali podľa vzoru materských kláštorov, čím udávali smer vývoja architektúry, kultúry a vzdelanosti. Svojou činnosťou
a pôsobením na svoje okolie začleňovali územie
Slovenska do Európskeho kultúrneho priestoru
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Na území Slovenska pôsobilo v stredoveku vyše 100 kláštorov.
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BENEDIKTÍNI (Ordo sancti Benedicti)

Diakovce

Klíž - interiér kostola

Rehoľa benediktínov, jedna z najväčších a najstarších
rehoľných spoločností, ktorú
založil sv. Benedikt z Nursie
(? – 547). Prvý kláštor založil
v Monte Cassino v roku 529. Ten
sa stal vzorom pre vznik ďalších benediktínskych kláštorov po celej Európe. Na území
Slovenska vznikli prvé benediktínske kláštory na
Zobore 1075 a v Hronskom Beňadiku 1075. Ďalšie významné kláštory vznikali následne v Krásnej

nad Hornádom, Rimavských Jánovciach, v Klíži
Ludaniciach, v Bzovíku, Skalke nad Váhom a na
iných miestach po celom území dnešného Slovenska. Od roku 1010 do roku 1458 bolo na území
Slovenska založených celkom 16 benediktínskych
kláštorov, ktoré na základe hesla: „Ora et Labora“
sa okrem šírenia viery stali aj významnými centrami kultúry a vzdelanosti. Benediktínske kláštory
sa riadili prísnymi pravidlami, ktoré sa týkali nielen liturgie, ale aj hospodárskej správy a morálky
kláštorného života.

Od roku1010 do roka 1458
bolo na území dnešnej
Slovenskej republiky
založených 16
benediktínskych
kláštorov.
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Štôla

Nitriansky kódex 1
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Sv. Benedikt, Hronský Beňadik

Klíž

BENEDICTINES

NITRA - ZOBOR

Benediktínsky kláštor na Zobore bol založený v roku 1010...

Benediktínsky kláštor na Zobore vznikol na
začiatku 11. storočia. V maďarskej literatúre sa
traduje, že ho založil sv. Štefan v roku 1010 na počesť sv. Hipolyta. Kosmasova správa o smrti Svätoplukovho mladšieho syna v zoborskom kláštore
(zomrel v roku 899) a Maurova legenda o Svätom
Svoradovi, – Ondrejovi, ktorý žil v zoborskom
kláštore okolo roku 1000, dovoľujú predpokladať,
že v období vlády sv. Štefana zoborský kláštor už
existoval. Prvým opátom, známym aj podľa mena,
bol Filip. Do tohto kláštora vstúpil sv. Ondrej
a Benedikt, ktorého vyhlásili za svätého spolu so
sv. Štefanom, Imrichom a Gerhardom. Kláštor bol

aj hodnoverným miestom. Prvý dokument, súvisiaci s činnosťou kláštora ako hodnoverného miesta,
pochádza z roku 1247. V roku 1342 sa opát kláštora Tomáš zúčastnil na zasadnutí Ostrihomskej
kapituly. Benediktíni pôsobili na Zobore do roku
1468, kedy kráľ Matej Korvín kláštor zrušil a jeho
majetky pripadli Nitrianskemu biskupstvu. Poslední členovia benediktínskeho rádu opustili Zobor
v roku 1471. Biskup L. Maťašovský v roku 1695
usadil na Zobore kamaldulských pustovníkov, ktorí tu boli do roku 1782. V rokoch 1695 – 1697 bol
na mieste stredovekého kláštora postavený veľkolepý barokový kláštorný komplex podľa projektov

... no dnes o jeho existencii svedčia už iba malebné ruiny

Oltárny obraz, znázorňujúci barokový kláštorný komplex,
postavený v rokoch 1695 – 1697, pochádza z 18. stor.2

neznámeho viedenského architekta z okruhu J.
B. Fischera z Erlachu. Tento barokový kláštorný
komplex sa zachoval na oltárnom obraze z 18. storočia, ktorý sa dnes nachádza v Nitrianskej galérii.

Po zrušení kláštora Jozefom II. v roku 1782 kláštorný komplex začal chátrať a dnes už iba malebné
zrúcaniny vypovedajú o bohatej a slávnej histórii
zoborského kláštora.
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odkryté stredoveké murivá

Strieborný friesachský fenig z rokov 1200-1246 razený salzburským
arcibiskupstvom počas pôsobenia Eberharta II.
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Pečať zoborského kláštora

barokový vodovod

predpokladaný priebeh stredovekých
murív
stredoveké objekty

Fragment románskej hlavice

P

17.-18. stor.

plochy preskúmané v r. 1942
plochy preskúmané v r. 2001-2003
geofyzikálny prieskum (J. Tirpák)
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Pôdorys odkrytých stredovekých a novovekých murív a výsledky geofyzikálneho prieskumu
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HRONSKÝ BEŇADIK
poškodená, a preto sa opát obrátil na pápeža so
žiadosťou o povolenie usporiadať odpustky. Povolenie dostal, v rokoch 1406 – 1407 sa práce na
obnove kláštora skutočne začali a boli ukončené
v roku 1510. Benediktínsky kláštor v Hronskom
Beňadiku patril v stredoveku medzi najvýznamnejšie kláštory v Uhorsku. Od 13. storočia bol
hodnoverným miestom. Pečať kláštora ako hodnoverného miesta sa objavuje prvýkrát v roku 1232.
Kláštor ukončil svoju činnosť v roku 1537, kedy
bol prebudovaný na opevnený hrad a stal sa majetkom Ostrihomskej kapituly. Od tohto obdobia
takmer sto rokov prebiehali v areáli kláštora stavebné práce. V rokoch 1537 – 1538 sa začali práce
na budovaní opevnenia.
V rokoch 1565 – 1588 prestavali kostol na pevnosť. Zamurovali veľké gotické okná, nadstavali
obvodové múry a vybudovali delové bašty. V roku
1581 postavili nový padací most a v roku 1588
kasárne. V rokoch 1613 – 1614 opravili strážnicu,
vežu a prašný mlyn. V roku 1690 postavili kryptu
Štefana Koháryho. Vtedy stavebné práce na istý
čas prerušili, ale v roku 1711 sa už opäť praco-

Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku založil v roku 1075
Gejza I. na počesť sv. Benedikta.

Kláštor v Hronskom Beňadiku založil Gejza I. na počesť
sv. Benedikta v roku 1075,
kedy bola postavená aj prvá románska bazilika, ktorej základy
našli v rokoch 1881 – 1883 pod
úrovňou gotického kostola, postaveného v rokoch
1346 – 1375. Na začiatku 15. storočia, v dôsledku
vojnových udalostí, bola stavba kláštora značne

Stavebný vývoj gotického kostola a priľahlej časti kláštora podľa
V. Mencla 3

Kláštor v Hronskom Beňadiku v druhej polovici
19. storočia, ako ho videl Viktor Miškovský 4
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Hlavný portál, situovaný medzi dvoma západnými vežami,
je riešený ústupkovo, s bohatým členením a veľkou lomenou
archivoltou.

Interiér kostola

valo na nadstavbe krížovej chodby a v roku 1724
obnovili jedáleň, ktorej klenbu vyzdobili freskou
s motívom Moháčskej bitky. V roku 1881 vypukol v meste požiar, ktorý zničil aj areál kláštora.
Oprava trvala do roku 1885. Kostol bol
znovu vysvätený v roku 1889.
Menšie opravy prebiehali
aj v roku 1901 a v rokoch
1946 – 1950, kedy obnovili jednu vežu, poškodenú počas II. svetovej
vojny.
V päťdesiatych rokoch kláštor spravovala charita, po roku
1989 ho prevzali saleziáni a dnes tu pôsobí
poľská rehoľa palotínov.

Gotický Boží hrob pre kláštor
v Hronskom Beňadik bol
vyrobený okolo roku 1480.
V roku 1881 ho dal primas Ján
Simor previezť do Ostrihomu 5

Figurálne plastiky portálu pochádzajú z obdobia reštaurovania
v rokoch 1883 – 1885.
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SKALKA

Nádvorie kláštora pôsobí dnes už iba ako ruina, no napriek tomu stále priťahuje turistov.

Kláštor založil niektorý z nitrianskych biskupov pred rokom 1208
na počesť sv. Benedikta na mieste,
kde v 10. - 11. storočí žili pustovníci sv. Svorad - Ondrej a sv. Benedikt. Podľa zakladacej listiny vznikol
kláštor na mieste mučeníckej smrti sv. Benedikta. Prvá
písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1224. V tom
roku nitriansky biskup Jakub obdaroval kláštor rozsiahlym majetkom. Biskup členom rádu zároveň povolil na
území jeho diecézy slobodne kázať a liečiť.
V roku 1238 obdaroval kláštor aj Belo IV. Na začiatku

Ruiny benediktínskeho kláštora na Skalke, ako ich zachytil
J. Könyöki v roku 1881 6

Benediktínsky kláštor na Skalke bol postavený na mieste, kde v 10.
a 11. storočí žili pustovníci sv. Svorad a sv. Benedikt. 7

14. storočia bol kláštor v dôsledku vojnových udalostí
značne poškodený. V roku 1508 listiny ešte spomínajú
opáta Alexeja, ale keď sem prišli vizitátori, v kláštore
už býval iba jeden člen benediktínskej a jeden člen cisterciánskej rehole. Posledného opáta spomínajú listiny
v roku 1527. Od roku 1528 existovalo opátstvo iba titulárne a po vystriedaní niekoľkých titulárnych opátov
prišli v roku 1644 na Skalku jezuiti, ktorí dostali od
nitrianskeho biskupa do daru kláštor spolu s majetkami.
V rokoch 1667 – 1669 postavili v blízkosti pôvodného
kláštora, z ktorého sa zachovali už vtedy iba ruiny, nový
kláštor. Začiatkom 18. storočia ho poškodili kurucké
vojská, no v rokoch 1712 – 1713 bol obnovený. Z tohto
obdobia pochádza aj výzdoba interiéru. V roku 1717
zrekonštruovali vežu kostolíka sv. Svorada - Ondreja
a Benedikta a opravili vysoký múr, ktorý chránil kláštor
od rieky Váh.
Po zrušení jezuitského rádu však kláštor začal postupne chátrať. V rokoch 1852 – 1853 reštaurovali aj kláš-

torný kostolík a obnovili boží hrob a jaskyňu svätcov,
no život do kláštora sa už nevrátil, avšak jeho impozantné ruiny v posledných rokoch priťahujú záujem turistov
z domova i zo zahraničia.

Areál kláštora

Turisti prejavujú najväčší záujem o jaskyňu, kde môžu vidieť sochu
sediaceho sv. Benedikta

Pri prestavbe kláštora sekundárne používali fragmenty
architektonických článkov zo starších objektov
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SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

CISTERCIANS

CISTERCIÁNI (Ordo Cisterciensis)

Spišský Štiavnik

Lipovník

Rehoľu cisterciánov založil
opát Robert z Molesme v roku
1098 v Citeaux (Cistercium).
Pápež Kalixtus II. ho schválil
v roku 1119. Na území dnešnej
Slovenskej republiky vznikol
prvý cisterciánsky kláštor v roku 1223 v Spišskom
Štiavniku. Okrem toho odborná literatúra predpokladá existenciu cisterciánskych kláštorov aj

v Bardejove, Bratislave (cisterciánky), Lipovníku
a Lučenci (?). V kláštoroch sa pestovala vzdelanosť, pobožný život v odriekaní, ale členovia rehole vykonávali aj hospodársku činnosť, - najmä
v poľnohospodárstve majú zásluhu na uplatňovaní
nových metód a technológií.
Členovia rehole sa zriekli prepychu a žili skromne v dobrovoľnej chudobe a odriekaní. Vykonávali
však aj pastoračnú činnosť v okolí kláštora.
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Na tomto mieste kláštora alebo v jeho tesnej blízkosti stojí dnes renesančný kaštieľ, v ktorom sa údajne nachádzajú sekundárne
zabudované architektonické články z bývalého kláštora

Kláštor založili v rokoch v rokoch 1223 kniežatá Dionýz
a vtedajší majiteľ Spišského
hradu Koloman. Kostol, podľa
predpisov rádu cisterciánov, bol
zasvätený Panne Márii. Prví rehoľníci prišli do Spišského Štiavnika z malopoľského
opátstva Wąchock. V roku 1530 sa kláštor stal
terčom útoku lúpežníckeho rytiera Mateja Bašu,
ktorý ho vyplienil. Kláštor zanikol v roku 1543
a z jeho materiálu postavili kaštieľ, ktorý sa v roku
1579 dostal do rúk Thökölyovcov. Z pôvodného

Jelšava
Zvolen
Tornaľa

Detva

stredovekého kláštora sa zachovalo sa iba niekoľko fragmentov kamenných článkov z kostola.
Cisterciánov v držbe majetku kláštora teda vystriedal najprv poľský šľachtic Lasky, neskôr jezuiti,
Thökölyovci, opäť jezuiti a po zrušení jezuitského
rádu tu bolo letné sídlo spišského biskupa.
Dnešný návštevník má možnosť vidieť už iba
neudržiavaný park s kaštieľom, stojacim na mieste
stredovekého cisterciánskeho kláštora.

K. Chlmec

Rimavská Sobota
Krupina

Trnava

Lučenec
Nitra

Lučenec
?

Veľký Krtíš
Galanta

Levice

Šaľa
Bratislava

Šahy
Dunajská Streda

Nové Zámky

Komárno

Štúrovo

Tajomstvá stredovekého kláštora dnes prikrýva bujná zeleň
historického parku.

Spišský Štiavnik, fragmenty kachlíc

Lipovník
10

11

Archeológovia sa postupne pokúšajú odhaliť ruiny zničeného kláštora

Bzovík

Šahy

Rehoľa premonštrátov, založená sv. Norbertom v údolí
Premontré v roku 1020, založila prvý kláštor na území
Slovenska medzi rokom 1124
– 1131 v Bzovíku.
Jeho zakladateľom bol župan Hont-Poznan, švagor sv. Ladislava. Do roku 1387 vzniklo na území
Slovenska ďalších šesť premonštrátskych kláštorov, a to: v Lelesi, v Bíni, v Jasove, v Šahách,
v Nižnej Myšli a Kláštore pod Znievom. Premon-

štrátske kláštory patrili medzi najvýznamnejšie
cirkevné ustanovizne na našom území. Vykonávali
nielen pastoračnú činnosť, ale venovali sa aj zakladaniu škôl. Mali bohaté knižnice, venovali sa
skriptorskej, vedeckej, pedagogickej, umeleckej,
ale aj hospodárskej činnosti, najmä v oblasti baníctva, lesníctva a poľnohospodárstva. Niektorí
členovia rádu zastávali významné miesto pri kráľovskom dvore a väčšina kláštorov plnila aj úlohu
hodnoverného miesta.

Červený Kláštor
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Čadca

Stará Ľubovňa

Dolný Kubín
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Medzilaborce

Kežmarok

Letecký pohľad

Doteraz vydala zem iba skromné fragmenty kedysi významného
kláštora
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Geomagnetické zóny8
12

Kláštor pod Znievom

Michalovce

Trebišov
Nižná Myšľa
1288

13

Bíňa

Leles
1188

PREMONSTRATENSIANS

PREMONŠTRÁTI (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis)

V roku 1944 bol kostol zbombardovaný 9

Premonštráti prišli do Bíne v roku 1217 z Veľkého Varadína na pozvanie Amadea z rodu Hont-Poznan

Pôvodne benediktínsky kláštor
založil rod Hont-Poznan v roku
1135. Budova kláštora bola situovaná asi 500 metrov severne od
zemného valu, ktorý bol tiež majetkom rodu Hont-Poznan. Benediktíni tu
zotrvali do roku 1217, kedy ich vystriedali premonštráti, ktorých sem doviedol Amadeus v roku 1217
z Veľkého Varadína. Bíňa teda bola Þliálkou premonštrátskeho kláštora vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea
v Rumunsku) a existoval do roku 1547, kedy bol kláštor zničený. V 17. storočí boli zrúcaniny kláštora ešte
čitateľné a podľa V.
Wagnera boli v refektóriu ešte viditeľné fragmenty fresiek,
no dodnes sa z celého areálu zachoval
iba kláštorný kostol
a pôvodne románska
rotunda. Kostol bol
v roku 1683 značne
poškodený a v rokoch 1722 - 1732
obnovený. V r. 1867
bol renovovaný podDetail portálu

Interiér románskej rotundy bol bohato zdobený nástennými
maľbami.

Polkruhovo ukončený, ustupujúci západný portál je zdobený
románskymi motívmi.

ľa projektu architekta J. Hilda a v rokoch 1896 - 1898
opäť podľa projektu architekta V. Cziglera. Počas II.
svetovej vojny v roku 1944 bol vážne poškodený bom14

V lodi kostola sa zachovala časť pôvodných pilierov, prípor
a polostĺpov, zdobených románskymi hlavicami

Detail výzdoby západného portálu.

bardovaním. V rokoch 1951 – 1955 ho obnovili podľa
projektu A. Pifßa. Z pôvodného objektu sa zachovali
kamenné články prípor pilierov a polostĺpov, zdobené
románskymi a ranogotickými hlavicami. Kostol je
21,7 m dlhý a 10 m široký, na západnej strane s dvoma
románskymi vežami s predstavaným nartexom.

K areálu prináleží pôvodne románska rotunda zo začiatku 12. storočia, po zničení v r. 1683 obnovená a barokizovaná v r. 1775. Po poškodení v r. 1944 bola v r.
1954 rekonštruovaná, pričom bol čiastočne obnovený
jej pôvodný románsky vzhľad.

15

PREMONSTRATENSIANS

BÍŇA

Fragment fresky znázorňuje výjav Veraikon.

Freska na južnej stene kaplnky zobrazuje Posledný súd

Das Prämonstratenserkloster Leles wurde 1188 gegründet

Kláštor založil vacovský biskup Boleslav v období 1188
- 1196 na počesť sv. Kríža.
Budova kláštora bola počas
tatárskych vpádov značne poškodená.
Obnovili a rozšírili ju v priebehu 14. – 15. storočia. Súčasťou kláštora je gotická kaplnka, zdobená
nástennou maľbou, v ktorej dominujú scény: Posledný súd s archanjelom Michalom, Pápež Innocent III. s Veraikonom a kardinálmi. Južné krídlo

Kostol Nájdenia sv. Kríža bol postavený v rokoch
1315 – 1366.

Gotická kaplnka je situovaná vo východnom krídle kláštorného
komplexu a je zdobená freskami z druhej polovice 14. storočia

16

kláštorného komplexu tvorí kostol Nájdenia sv.
Kríža, postavený v rokoch 1315 – 1366. V roku 1533 kláštorný komplex opevnili a v rokoch
1623 – 1639 vybudovali nad vstupným portálom
masívnu vežu. Kláštor bol jedným z najvýznamnejších hodnoverných miest na území
Uhorska Svoju úlohu plnil do roku
1787. Do roku 1945 bol v rukách
cirkvi a slúžil ako domov pre
starších členov rádu a laických
kňazov na odpočinku. Neskôr
prešiel do vlastníctva štátu
a využívali ho ako administratívne budovy a sklady štátneUmelecky kované dvere s nápisom
uvádzajúcim letopočet 1400, ktoré boli
umiestnené vo vstupe do archívu nad
sakristiou
17

Barokový mobiliár kostola pochádza z roku 1744 – 1750
a je dielom košického sochára J. Hartmanna.

ho majetku, následne ako internátne poľnohospodárske učilište. Po roku 1989 sa vrátil do rúk pôvodných vlastníkov – premonštrátov. V súčasnosti
je opäť v rukách premonštrátskej rehole.

PREMONSTRATENSIANS

LELES

Kostol sv. Jána Krstiteľa je zaklenutý piatimi poľami pruských
klenieb, na ktoré J. L. Kracker namaľoval výjavy zo života sv.
Jána Krstiteľa.

Kláštor premonštrátov v Jasove existoval už pred rokom 1171. Vyšívaný erb na kazule z jasovského kláštora

Presný dátum vzniku jasovského kláštora nepoznáme, pretože pri útokoch Tatárov v roku
1241 bol archív už existujúceho
kláštora zničený. Výsadné práva kláštora obnovil Belo IV. v roku
1255. Je však pravdepodobné, že kláštor existoval
už skôr. Prvú kamennú stavbu kláštora, postavenú
za Kolomana, zničili Tatári. V druhej polovici 13.
storočia začali budovať už tretiu – gotickú budovu
kláštora, túto v rokoch 1421 – 1436 prebudovali na
opevnený hradný kláštor, ktorý vo vnútropolitických bojoch v 15. storočí zohral významnú úlohu.
Niekoľkokrát menil majiteľa a istý čas ho ovládali husitské vojská. Od polovice 13. storočia bol

Pohľad do lode kostola sv. Jána Krstiteľa

Na klenbe knižnice znázornil Kracker alegóriu štyroch fakúlt
(teológiu, právo, medicínu a ÞlozoÞu)

vený konvent pôsobil v Jasove nepretržite do roku
1787, kedy bol na základe dektétu cisára Jozefa II.
zrušený. Archív a bohoslužobné predmety previezli do Budína a ostatný hnuteľný majetok vydražili.
Priestory kláštora obsadili obyvatelia Jasova, a títo
spôsobili v areáli v roku 1792 požiar, ktorý zničil
nielen západný trakt kláštora, ale aj niekoľko domov v mestečku.
Napriek tomu, že 16 uhorských stolíc už v 90-tych rokoch 18. storočia žiadalo obnovenie činnosti premonštrátskeho opátstva v Jasove, stalo sa
tak až v roku 1802, kedy sa obnovila aj činnosť
kláštora ako hodnoverného miesta.
Po zrušení kláštorov v roku 1950 budovu prevzala charita a od roku 1960 slúžil areál kláštora ako
sociálny ústav. Premonštráti sa vrátili do Jasova
po roku 1989, odkedy kláštor plní svoje pôvodne
poslanie.

Jasovský kláštor okolo roku 1695 podľa Ludolfa Gedeona.

kláštor hodnoverným miestom, ale pretože v roku
1550 tu mal rád iba dvoch členov, funkciu hodnoverného miesta dočasne prevzala jágerská kapitula. Význam kláštora podčiarkuje skutočnosť, že
jágerský biskup Benedikt Kisdy tu v roku 1657
podpísal zakladajúcu listinu Košickej univerzity.
Terajšiu budovu kláštora postavili na mieste
stredovekého opevneného kláštora
v rokoch 1745 – 1766 zásluhou
vtedajšieho opáta Ondreja Sauberera. Projektantom bol Anton Pilgram, sochárska výzdoba kláštora
je dielom Antona Kraussa a autorom fresiek je významný rakúsky
maliar Ján Lukáš Kracker. Obno-

3. Pôdorys barokového kláštora so zakresleným pôdorysom
pôvodného opevneného kláštora
18

Najmonumentálnejšie vyznieva výjav: Kázanie Jána Krstiteľa
v púšti na tretej klenbe lode kostola

Knižnica jasovského kláštora má vyše osemdesiat tisíc zväzkov
kníh, a to nielen z oblasti teológie, ale aj z iných vedných odborov

19

PREMONSTRATENSIANS

JASOV

PREMONSTRATENSIANS

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Premonštrátsky kláštor v Kláštore pod Znievom postavili v rokoch 1251 – 1260

V Kláštore pod Znievom založil Belo IV. v roku 1251 premonštrátsky kláštor na počesť
Panny Márie. Členovia rádu
vykonávali všetky povinnosti,
vyplývajúce zo stanov premonštrátskej rehole, teda venovali sa nielen pastoračnej, ale aj hospodárskej činnosti. Kláštoru patrilo
územie, na ktorom vznikli obce: Lazany, Slovany,
Valča, a Ležiachovo. Koncom 13. storočia získal
kláštor Socovce, Karlovú a ďalšie obce mimo

Interiér premonštrátskeho kláštorného kostola

Kresba zachytávajúca pohľad na kláštorný komplex 11

Pôdorys kláštorného kostola. Kresba J. Könyöki,r. 18...10

Svätyňa je zaklenutá rebrovou krížovou klenbou
20

V interiéri kostola sa zachovali gotické hlavice stĺpov

územia Turca a stal sa významným hospodárskym
a kultúrnym centrom regiónu. Od počiatku svojej
existencie zohrával aj úlohu hodnoverného miesta. K stavbe kláštora a kláštorného kostola Panny
Márie pristúpili premonštráti hneď po príchode
na miesto a stavali ho do roku 1260. Premonštráti
vlastnili Kláštor pod Znievom do roku 1541, kedy
ho spolu s majetkami obsadil František Illésházy.
V roku 1566 sa kláštor dostal do rúk arcibiskupa
Mikuláša Oláha, ktorý ho odovzdal do správy jezuitom. V súčasnosti sa v kostole uskutočňuje pamiatkový umeleckohistorický výskum a celý areál
sa pripravuje na obnovu.

Gotické sedílie zameral J. Könyöki v roku 1887 12

21

KOŠICE - KLÁŠTOR DOMINIKÁNOV

(Ordo praedicatorum)

Košice

Banská Štiavnica

Kaplnka v podveží domikánskeho kostola

Agnus Dei

Rehoľa dominikánov prišla na
územie dnešného Slovenska necelých 20 rokov po svojom založení sv. Dominikom Guzmánom v Toulous v roku 1215. Pápež Honorius III. potvrdil nemajetné
spoločenstvo okolo Dominika ako zákonný rád 22.
decembra 1216 a a v roku 1220 generálna kapitula
v Bologni schválila regule rádu, ktoré umožňovali
pôsobenie rádu v mestách a kazateľskú činnosť.
Prvé kláštory rádu dominikánov vznikli na území

dnešného Slovenska v Košiciach, Gelnici, Banskej
Štiavnici, Komárne a Trnave. Do roku 1526 tu
bolo založených 5 dominikánskych kláštorov, ktoré
v zmysle schválených regúl vykonávali okrem kazateľskej činnosti aj vzdelávaciu činnosť. Pôsobili
ako pedagógovia na školách a významnú úlohu zohrali aj v skriptorskej činnosti.
Publikované pramene sa v počte dominikánskych
kláštorov na Slovensku navzájom líšia. Preto existenciu niektorých z uvedených kláštorov, resp. rehoľných domov možno iba predpokladať.

Dominikáni založili svoj
kláštor v Košiciach okolo roku
1290 a od svojho založenia sa
tento kláštor stal významným
činiteľom v živote mesta. Prvá
písomná zmienka o kláštore pochádza z roku 1303. V 16. storočí patrilo kláštoru 12
poddanských dedín a značné majetky mal aj na
území mesta.
Ovplyvnil aj vývoj školstva a kultúry, pôsobila tu
významná iluminátorská dielňa. V roku 1556 pri
veľkom požiari v meste vyhorel aj areál kláštora,
preto boli rehoľníci nútení ho opustiť. Po odchode
dominikánov z mesta sa budovy kláštora využívali
ako mestské sklady. V rokoch 1700 – 1741 mesto
na vlastné náklady kostol obnovilo a pozvalo členov rádu, aby svoj kláštor znovu obsadili. Dominikáni sa do Košíc vrátili v roku 1697. V rokoch
1754 – 1767 postavili nový kláštor a do jeho hmoty začlenili aj staršiu funkčnú stavbu, ktorá patrila
k areálu pôvodného stredovekého kláštora. Nový
objekt nadväzoval na pôvodnú stavbu, pristavanú
k severnému múru presbytéria kostola. V roku
1846 strechy kostola a kláštora vyhoreli, ale boli
hneď obnovené. Po zrušení kláštorov v Československu v roku 1950 budovu kláštora využívalo
mesto – naposledy ako základnú umeleckú školu.
Od roku 1989 dominikánsky kláštor v Košiciach
opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

Kostol dominikánskeho kláštora v Košiciach, ako ho nakreslil
Viktor Miškovský v roku 1874 13 ...
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Štúrovo
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DOMINICANS

DOMINIKÁNI

KARTUZIÁNI (Ordo Cartusiensis)

Červený kláštor

Kláštorisko

Rehoľa kartuziánov, založené sv. Brunom v roku
1084 v údolí La Chartreuse
pri Grenobli, prišla na územie
Slovenska v druhej polovici 13.
storočia a do roku 1526 tu založila
šesť kláštorov. Členovia rádu žili podľa prísnych
pravidiel, schválených pápežskou stolicou v roku 1176, ktoré kládli dôraz na mlčanie, modlitbu
a kontempláciu, štúdium a manuálnu prácu. Veno-

vali sa aj skriptorskej činnosti. V kláštoroch okrem
mníchov pôsobili aj laickí bratia, ktorí nevykonávali bohoslužobnú činnosť, ale sa venovali najmä
manuálnej práci, opatrovaniu chorých v špitáli,
pestovaniu liečivých rastlín a pod.
Vysvätení členovia rehole mali právo na samostatnú pustovňu v areáli kláštora. Na územie
dnešného Slovenska prišli kartuziáni v roku 1307
a v roku 1319 založili ďalší kláštor na Dunajci
(Červený Kláštor).
Červený Kláštor
1319
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Ukážky z košického misálu spred roku 1389 pôvodne z knižnice košických dominikánov 14

Lučenec
Nitra
Veľký Krtíš
Galanta

Levice

Šaľa
Bratislava

Šahy
Dunajská Streda

Nové Zámky

Komárno

Hlavice stĺpov v klauzúrnej kaplnke reprezentujú prechod medzi
románskym a gotickým štýlom.

Gotické hlavice pilierov svätyne kostola svedčia
o jeho stredovekom pôvode kostola.
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Michalovce

Trebišov

Lipovník

Tisovec

Žiar n. Hronom
Senica
Malacky

Košice

Rožňava

Brezno

Banská Bystrica

Štúrovo

Červený kláštor

25

K. Chlmec

CARTHUSIANS

Kostol dominikánov bol obnovený a barokovo upravený v rokoch 1700 – 1741.

KLÁŠTORISKO

CARTHUSIANS

Kartuziáni postavili na Kláštorisku kostol ku cti Bohorodičky Panny Márie a sv. Jána Krstiteľa.

Kartuziánsky kláštor na kláštorisku

Pri spracovávaní dejín kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku
sa vychádza predovšetkým
z diela anonymného kronikára
zo 16. storočia. Zakladajúca listina, ktorú podpísal spišský prepošt Jakub, pochádza z 19. decembra
1299. V roku 1305 tu začali budovať oratórium
a cely pre členov rehole. V roku 1307 prišla na
Kláštorisko prvá skupina mníchov na čele s predstaveným, otcom Konrádom, ktorý sa však v roku
1310 zriekol funkcie, aby sa mohol plne venovať
pisárskej činnosti. Pôvodne chudobný kláštor sa

vďaka dotáciám začal postupne vzmáhať. Počas
14. – 15. storočia nielenže pokračovali vo výstavbe kláštora, ale po roku 1320 vybudovali aj
nový kláštor na Dunajci (Červený Kláštor). Potom
však nastali pre kláštor ťažké časy. V roku 1433
ho vyrabovali husitské vojská, a potom, čo sa ho
zásluhou priora Monessera z Kežmarku podarilo
čiastočne obnoviť, kláštor v roku 1454 napadli
bratríci a členov rehole vyhnali. Tí sa na 25 rokov
usadili v Levoči, ale v roku 1478 sa vrátili na tzv.
Skalu útočišťa a začali pod vedením priora z Mauerbachu areál kláštora obnovovať. Radikálnou
prestavbou prešiel kláštor v 15. a 16. storočí, no

Kachlica

Pôdorys kláštora predstavuje areál
ako typický kartuziánsky kláštor15
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Žaltár - graduál z 15. stor. (ukážka väzby, strán a iniciál) 1

v roku 1543 ho prepadol lúpežný rytier Matej Bašo, ktorý ho
vyraboval a z kláštora si urobil
vojenskú pevnosť. Aby sa tomu
v budúcnosti zabránilo, predstavitelia cirkvi, miest a šľachty na Spiši sa rozhodli areál
kláštora zbúrať. Stalo sa tak
20. júla 1543. Členovia rehole
kláštor opustili a presťahovali
sa na Červený Kláštor.
Od roku 1983 sa v areáli kláštora uskutočňuje
pod vedením Doc. PhDr. Michala Slivku, PhD.
archeologický výskum, ktorý postupne odkrýva
pohnuté dejiny kláštora.

Kamenné články z krížovej chodby
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CARTHUSIANS

ČERVENÝ KLÁŠTOR

Červený Kláštor založili kartuziáni v roku 1319

Červený Kláštor osídlili kartuziáni v roku 1319 pri dôležitom brode cez rieku Dunajec
na ceste, vedúcej do Poľska na
základe založenia kláštora magistrom Kokošom z rodu Berzeviczy
na počesť sv. Jána a sv. Antona Pustovníka. Okrem
kláštora a kostola patril k areálu aj hospic, vybavený
malou nemocnicou. V roku 1431 spustošili kláštor
husitské vojská. Obnova kláštora a kostola sa začala v poslednej tretine 15. storočia a bola ukončená
začiatkom 16. storočia. V období reformácie bol
kláštor opustený až do roku 1705, kedy ho prevzali
kamaldulskí rehoľníci, ktorí ho
obnovili, interiér kostola zbarokizovali a vyzdobili bohatou
štukovou výzdobou.

V areáli kláštora bolo vybudovaných desať trojcelových domčekov
pre rehoľníkov.

Detail sieťovej klenby refektára

Pôdorys kostola a časti kláštorného objektu
28

Reštaurovanie kostola ukončili reštaurátorské ateliéry Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky – ateliéry Levoča v roku 2006.
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FRANTIŠKÁNI (Ordo fratrum Minorum)
Františkánsku rehoľu založil
sv. František z Assisi (1181 –
1226). Podnetom pre založenie
rehole boli pre neho zjavenia,
ktoré videl v roku 1207. Stanovy rehole, ktoré vypracoval už
v roku 1208, zdôrazňovali pre členov rehole život
v chudobe a starostlivosť o chudobných a chorých.
V roku 1210 získali pre založenie rehole aj podporu pápeža Inocenta III. Rehoľu však potvrdil až
v roku 1223 pápež Honorius III. Vtedy už od roku
1221 pôsobilo aj laické hnutie, ktorého členovia sa
museli tiež správať podľa prísnych pravidiel. Hlavnou náplňou práce členov rehole bola kazateľská
a misijná činnosť. Sami sa nazvali: „Ordo Fratrum
Minorum“ – rehoľa menších bratov. V polovici 13.
storočia sa rehoľa rozdelila na rád konventuálov
a observantov.
K deÞnitívnemu rozdeleniu na dva samostatné
rády však došlo v roku 1517 na zásah pápeža.
Popri kazateľskej a misionárskej činnosti významné
úspechy dosiahli aj v skriptorskej činnosti a rozvoji
hudobnej kultúry. Na územie Slovenska prišli františkáni v druhom desaťročí 13. storočia. Prvý kláštor založili v roku 1228 v Bratislave, nasledujúci

V areáli kláštora vybudovali desať trojpriestorových domčekov pre rehoľníkov. Červený Kláštor
zohral v kultúrnych dejinách Slovenska význam-

nú úlohu. Členovia rádu spolu s kamaldulským
kláštorom na Zobore sa zúčastnili pri vypracovaní
učebnice a slovníka slovenského jazyka a na prvom ucelenom preklade Písma svätého do slovenského jazyka. S Červeným Kláštorom je spojený
život a činnosť mnícha Cypriána, pestovateľa liečivých rastlín a autora významného trojjazyčného
herbára z 18. storočia. V roku 1782 bol kláštor zrušený a areál prešiel do správy nového gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. Za prvej ČSR ho
spravoval turistický klub. V súčasnosti sa využíva
ako múzeum. Reštaurovanie interiéru kostola bolo
ukončené v roku 2006.

FRANCISCANS

V kaplnke odkryli archeológovia základy starších objektov.

Hlohovec

v Trnave v roku 1230, a následne na 35 miestach
po celom území dnešného Slovenska tak, že sa stali
najrozšírenejšou rehoľou na našom území, a hoci
pod vplyvom politických okolností museli na čas
svoje sídla opustiť, v súčasnosti sa postupne opäť
ujímajú svojho pôvodného poslania.

Unikátny Nový zákon písaný v jazyku jidiš
zo 16.stor. z františkánskej knižnice v Skalici 17
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Brezno

Banská Bystrica

Tisovec
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1649
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1485
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Naháč
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Rimavská Sobota
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Krupina
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Nitra

1245
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?
Báč
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Komárno

Komárno
?

Nové Zámky
1600-1650

Štúrovo

Cypriánov herbár je najstarši na Slovensku zachovaný herbár, vytvorený pravdepodobne v rokoch 1766-1771 16

Rehoľa františkánov tvorila najpočetnejšie rehoľné komunity na území Slovenska. V rokoch 1196 – 1437 bolo na území Slovenska
založených okolo 35 františkánskych kláštorov. Ich presný počet sa dá len predpokladať, lebo rôzne publikované pramene uvádzajú
odlišné počty.
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BRATISLAVA

Františkánsky kláštor v Bratislave založili pred rokom 1250.

Kaplnka sv. Jána Evanjelistu je zaklenutá štyrmi poľami krížovej
rebrovej klenby s bohato zdobenými svorníkmi.

Dvojpodlažnú pohrebnú kaplnku postavili na mieste pôvodnej
kaplnky v 2. polovici 14. storočia.

Pohľad na priečelie františkánskeho kostola

FRANCISCANS

Kláštor bol založený po tatárskych vpádoch pred rokom
1250. Prvý raz sa spomína
v 70. rokoch 13. storočia, kedy
český kráľ Přemysl Otakar II.
obsadil Bratislavu a obyvatelia
mesta sa uchýlili do areálu kláštora. Kostol dal postaviť Ladislav IV. a vysvätený bol 25. marca 1297
za prítomnosti kráľa Ondreja a vysokého duchovenstva. Pri kostole stála kaplnka, ktorú v druhej
polovici 14. storočia zbúrali a na jej mieste postavili dvojpodlažnú pohrebnú kaplnku.
V 14. storočí pristavali ku kostolu nový kláštor
a na jeho obvodovom múre gotickú vežičku.
Kláštor niekoľkokrát vyhorel a v roku 1590 ho
poškodilo zemetrasenie. Po roku 1613 začali
s jeho postupnou prestavbou, ktorá trvala až
do roku 1861. Je jedným z mála kláštorov,
ktoré prežili obdobie tureckých vojen
a s kratšími či dlhšími prestávkami existovali a existujú dodnes.

Pohľad do svätyne kostola

Dekoratívne hlavice stĺpov významnými reprezentantmi neskorej gotiky
u nás.
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LEVOČA

Konventuálny kláštor v Levoči bol založený v roku 1309.

Konventuálny františkánsky
kláštor v Levoči založil magister Dvonč na počesť sv.
Ladislava a Panny Márie v roku 1309. Areál kláštora spolu
s kostolom dokončili koncom 14.
storočia. Postavili ho tesne k mestským hradbám
súčasne s vežou mestského opevnenia, pristavanou k západnému múru kostola (tzv. Poľská
brána). Západný obvodový múr kláštora tvoril
vnútorný pás mestských hradieb. Začiatkom 16.
storočia bol kostol a kláštor obnovený a v druhej
polovici 16. storočia odovzdaný do správy slovenským evanjelikom, ktorí ho mali v držbe do roku
1671. Vtedy ho vo veľmi zlom stave prevzali
jezuiti, ktorí ho obnovili a upravili v barokovom slohu. Kláštor a kostol tvoria
spolu jednotný komplex v strede
s rajským dvorom, zo štyroch
strán obostavaným arkádovou
krížovou chodbou, v kto-

FRANCISCANS

Kresba V. Miškovského zachytáva pohľad na čelnú fasádu kostola v roku 1878 19

??? 20

reštaurované. Po odchode jezuitov boli objekty
kláštora dlho nevyužívané, no v súčasnosti - po
komplexnej obnove, ktorej súčasťou bol aj archeologický výskum v rokoch 1992 až 1998 - pôsobí
v areáli kláštora cirkevné gymnázium.

Pôdorys kláštora nakreslil V. Miškovský v roku 1878 18

rej sa zachovali pôvodné gotické portály vstupov
do miestností. V kostole i v kláštore sa zachovali
fragmenty gotických nástenných malieb zo 14.
– 15. storočia, ktoré boli v rokoch 1932 – 1935
34

Kresba V. Miškovského zachytáva pohľad na západnú fasádu
kláštora v roku 1878 21
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OKOLIČNÉ

Celkový pohľad na kláštor – dnešný stav

Celkový pohľad na kláštor – dnešný stav

Im Kirchenschiff blieben gotische architektonische Teile und Fragmente
der Wandgemälde aus dem 14. – 15. Jahrhundert erhalten.

Pohľad zo severnej strany – kresba V. Miškovský, 1877 23

Pohľad z dvora

FRANCISCANS

Františkánsky kláštor v Okoličnom založil kráľ Matej v roku
1476 na počesť Panny Márie.
Kláštorný komplex bol postavený v rokoch 1480 – 1492. Stavbu
kostola dokončili v roku 1489, kedy
pánom liptovského hradu bol Ján Korvín, preto je
na ňom umiestnený jeho erb. V 16. a 17. storočí bol
kláštor prestavaný a rozšírený. Františkánsky kláštor
v Okoličnom tvorí kompaktný architektonický celok
s pozdĺžnym rajským dvorom, ktorý obklopuje arkádová krížová chodba, na severnej strane nadväzujúca
na hmotu kostola. Kostol je trojloďový sieňový s polygonálnym uzáverom presbytéria a s gotickou kaplnkou, zaklenutou sieťovou klenbou. Lode kostola sú
zaklenuté hviezdicovou klenbou. Františkáni opustili
kláštor v roku 1581, no v súčasnosti je areál kláštora
opäť revitalizovaný.

Pôdorys kláštora nakreslil V. Miškovský v roku 1876 22
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VEĽKÉ LOVCE - MÁRIACSALÁD

Gombasek

Horné Lefantovce

Rehoľu pavlínov založil ostrihomský kanonik Eusébius okolo roku 1250. Pavlíni svoj prvý
kláštor založili na území Uhorska na kopci Patach v pohorí
Pilis. Stanovy rádu potvrdil pápež
Urban IV. v roku 1262. Orientovali sa na zlúčenie
pustovníckej a pastoračnej činnosti. Veľkú pozornosť venovali aj zakladaniu škôl a vzdelávaniu.
Pavlínske kláštory boli väčšinou zasvätené Panne
Márii. Rehoľa sa okrem Uhorska postupne rozší-

rila po celej Európe, no najviac v Poľsku (možno
aj preto, že v roku 1786 bola rrehoľa v Uhorsku
zrušená), odkiaľ prichádzajú v súčasnosti členovia
rehole aj do obnovených kláštorov na našom území (Vranov nad Topľou).
Od roku 1250 do roku 1526 vzniklo na území
Slovenskej republiky okolo 15 pavlínskych kláštorov. Tento počet však nie je úplne presný, pretože
sa publikované pramene v počte uvádzaných kláštorov značne rozlišujú.

Kláštor a kostol Veľké Lovce – Máriacsalád vybudovali v r. 1512.

Kláštor založili okolo roku
1512 František Haraszti a Žigmund Lévai na počesť Panny
Márie. Kláštor je situovaný
v katastri obce Veľké Lovce, na
vyvýšenom mieste v lese, lokalita
sa odvtedy nazýva „Máriacsalád“ – rodina Panny
Márie. Rozsiahly kláštorný komplex s veľkým
kostolom bol postavený z tehál. Členovia rehole ho už v roku 1550 opustili a pravdepodobne
po páde Ostrihomu sa presťahovali do kláštora
v Horných Lefantovciach, kde pavlíni pôsobili už
od roku 1369.
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Trebišov

Lipovník

Z kostola sa zachoval iba záver svätyne - azda preto, aby mohol
niesť veľký drevený kríž ako memento.
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Štúrovo

Pôvodné tehly so značkami z kláštora Máriacsalád
Kláštor bol postavený na pôdoryse tvaru „U“, pričom západné
krídlo stavby tvorila hmota kostola.
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PAULINISTS

PAVLÍNI (Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae)

MARIÁNKA

Nepriazeň osudu a zub času temer úplne zničili bývalé reprezentačné priestory ... Pohľad do refektára...

Pavlínsky kláštor v Mariánke bol založený v r. 1377.

Areál kláštora je dnes v stave ruiny. V kostole
sa zachoval záver svätyne a v refektári fragmenty
nástenných malieb.

PAULINISTS

Kláštor pavlínov v Mariánke
založil v roku 1377 kráľ Ľudovít Veľký na počesť Panny Márie. Patrí medzi neveľký počet
kláštorov na našom území, ktoré
prežili tureckú okupáciu. Pôvodne
gotický kostol bol v 17. storočí rozšírený
a na začiatku 18. storočia upravený v barokovom slohu. Kostol je jednoloďový s oktogonálnym záverom presbytéria. Z južnej
strany má pristavané dve renesančné kaplnky
a vchod do predsiene. K severnej strane lode
a presbytéria sa pripája renesančná chodba
kláštora. Presbytérium kostola v roku 1877
regotizovali podľa projektu architekta J.
Lipperta. V lodi kostola sa zachovala bohatá

Pôdorys kláštorného kostola nakreslil J. Könyöky
v roku 18...24

baroková štuková výzdoba klenieb z roku 1722
– 1733. Staršia budova kláštora bola postupne
prebudovaná na letné sídlo ostrihomského
arcibiskupa. V roku 1786 bola poštátnená
a v roku 1840 prestavaná v klasicistickom slohu ako súkromný
kaštieľ.

... ale fragmenty fresiek na stenách odolali času, aby svedčili
a varovali ...
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Vežu na západnej strane
kostola pristavali v r.
1722.
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OSTATNÉ REHOLE - MUŽSKÉ REHOLE

Kláštorný komplex

Hlavná loď kostola

Dravce

Rybník

Na území Slovenska, podobne ako v ostatných
častiach Európy, sa zakladali a pôsobili podľa
zámerov cirkvi rehoľné spoločenstvá a kláštory,
ktoré plnili aktuálne poslanie. Niektoré pretrvali
dlhšie obdobie, iné z rôznych príčin zanikali, prípadne sa sťahovali na iné pôsobiská a prenechávali
svoje pôvodné sídla iným, novovznikajúcim spo-

ločenstvám. Medzi najvýznamnejšie patrili rehole
mníšske, rytierske, kanonické, križiacke, mendikantské a klerické. Okrem reholí, prezentovaných
na predchádzajúcich paneloch, to boli najmä: antoniti, johaniti, kanonici sv. Hrobu – tzv. božohrobci,
krížovníci, karmelitáni, nazaréni a templári.

Antoniti:
Bratislava, Dravce
Augustiniáni:
Nové mesto n. Váhom, Veľký Šariš
Johaniti:
Košice, Levice, Malženice, Orava,
Piešťany, Štúrovo, Trenčín, Trnava.

Červený Kláštor
??

Trstená

Bardejov

Lendak
??

Dolný Kubín
Žilina

Gaboltov
??

Stará Ľubovňa

Čadca

Medzilaborce

Svidník

Spišská Belá
Kežmarok

Orava
??

??

L. Mikuláš
Poprad

Martin

Huncovce
??

Levoča

Humenné

Chmeľov
??

Dravce
??

Ružomberok

Považská Bystrica

Sp. Podhradie

Snina

Medzianky
??

Prešov
??

Sp.N. Ves

TurčianskeTeplice

Vranov n.T.

Richnava
??

Trenčín

Michalovce
Sečovce

??

Nové Mesto n. V.

Skalica

Prievidza

Holíč

Partizánske

Senica
Malacky

Prievidza
??

Lipovník

Tisovec

Žiar n. Hronom

Topoľčany

Piešťany

Košice

Rožňava

Brezno

Banská Bystrica

??

Trebišov

??

Jelšava
Zvolen

Piešťany
??

Detva

Rybník
??

Tornaľa

K. Chlmec

Vígľaš
??

Malženice
??

Rimavská Sobota
Krupina

Trnava

Zobor
??

Lučenec

??

Nitra

??

Levice

Šaľa

??

OTHER ORDERS (M)

Veľký Krtíš
Galanta

Levice
??

Bratislava
Šahy

Kanonici sv. Hrobu:
Gaboltov, Huncovce, Chmeľov,
Lendak, Medzianky.
Kanonici – krížiaci
s červenou hviezdou:
Bratislava.
Krížiaci bez bližšieho určenia:
Kežmarok, Richnava, Vigľaš.
Karmelitáni:
Prešov, Prievidza
Nazaréni:
Nitra, Rybník.
Kamalduli:
Červený Kláštor, Nitra – Zobor

Pohľad do svätyne kostola

Tróniaca Madona z Mariánky z 12. storočia
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Dunajská Streda

Nové Zámky

Komárno

Štúrovo
??

Štúrovo

Piešťany

Iluminované Hodinky
z 15. stor. 25

Dravce

Vzhľadom na to, že literárne pramene ich vznik a dobu pôsobenia neuvádzajú, môžeme na základe publikovaných
prameňov prezentovať iba miesta ich predpokladaných sídiel
43

OSTATNÉ REHOLE - ŽENSKÉ REHOLE

Piešťany - ruiny kláštorného kostola (Johaniti?)

Dravce - gotický bočný oltár Vir Dolorum z 15. stor. (Johaniti)

Bratislava - kaplnka cistercitiek, pohľad do interiéru

Klarisky Bratislava, kostol

Ženských rehoľných spoločenstiev pôsobilo
v stredoveku na území Slovenska podstatne menej ako mužských, ale literárne pramene sa pri ich
mapovaní tiež rozchádzajú. Napríklad B. Romhányi vo svojej topograÞi premonštrátky na území
Slovenska vôbec neuvádza, kým M. Zemene ich
uvádza na štyroch lokalitách. Na druhej strane

Zemene benediktínky a cisterciánky nespomína, kým Romhány ich uvádza v Bratislave. Preto
zoznam a rozmiestnenie sídiel ženských rehoľných
spoločenstiev na území Slovenska uvádzame predovšetkým ako ilustráciu toho, že hoci v menšom
počte a neskôr ako v ostatnej Európe, aj na území
Slovenska vznikali a pôsobili ženské rehole.

Beginky:
Košice, Spišské Podhradie,
Bratislava.
Cisterciánky:
Bratislava.
Klarisky:
Bratislava, Trnava.
Baziliánky:
Prešov

Červený Kláštor
Trstená

Čadca

Stará Ľubovňa

Dolný Kubín

Bardejov

Svidník

Medzilaborce

Spišská Belá

Žilina

Kežmarok
L. Mikuláš

Levoča

Poprad

Martin

Humenné
Snina

??

Ružomberok

Považská Bystrica

Sp. Podhradie

Prešov

Sp.N. Ves

TurčianskeTeplice

Vranov n.T.
Petrovany
??

Trenčín
Sečovce
Nové Mesto n. V.

Skalica

Prievidza

Holíč
Senica

Malacky

Topoľčany

??

Michalovce

Trebišov

Lipovník

Tisovec

Žiar n. Hronom

Vrbové
??

Piešťany

Košice

Rožňava

Brezno

Banská Bystrica

Partizánske

Jelšava
Zvolen
Tornaľa

Detva

K. Chlmec

Rimavská Sobota
Krupina

Trnava

Lučenec

??
??

Veľký Krtíš
Levice

Šaľa

??

Bratislava

Šahy

Ivánka p.D.
??

Dunajská Streda

Nové Zámky

Komárno

Štúrovo

Klarisky Trnava 26

Bratislava - kaplnka cistercitiek

Veľký Šariš - kaplnka kláštorného komplexu (Augustiniáni)

Väzba iluminovaných Hodiniek z 15 stor. z neznámeho kláštora na
území Slovenska XX, neznáma lokalita
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Premonštrátky:
Kysucké Nové Mesto, Nitra, Trnava, Vrbové.
Dominikánky:
Košice, Petrovany, Trnava.
Františkánky:
Bratislava, Cífer, Ivánka pri Dunaji.
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OTHER ORDERS (F)

Nitra
Galanta

TRNAVA – KLARISKY

BRATISLAVA – KLARISKY

Kláštor a kostol klarisiek v Bratislave bol postavený na začiatku 13. storočia

Refektár kláštora

aj kostol obnovený a upravený v barokovom slohu. Kláštor rozšírili o ďalšie krídla okolo druhého
štvorcového nádvoria. V 19. storočí prešli objekty
kláštora a kostola ďalšími úpravami. V súčasnosti
tu sídli múzeum.

Kláštor klarisiek v Trnave založili v roku 1240,
kedy postavili aj kostol v ranogotickom slohu.
V 14. storočí bol kláštor prebudovaný. V roku
1683 bol kláštor zničený a kostol značne poškodený požiarom. V rokoch 1690 – 1694 bol kláštor

Klarisky si postavili svoj kostol koncom 13. storočia na mieste, kde už pred tatárskym vpádom
mali svoj kláštor cisterciánky. Po požiari v r. 1515
ho opravili a znovu zaklenuli. Po roku 1526 členky
rádu kláštor opustili a uchýlili sa pred Turkami do
materského kláštora v Trnave. V tridsiatych rokoch
17. storočia dal arcibiskup Peter Pázmány spustnutý kláštor opraviť. Po zrušení rehole za Jozefa
II. v rokoch 1783 – 1784 upravili budovu kláštora
podľa projektu J. J. Talherra na školu. V 19. storočí
a prvej štvrtine 20. storočia bolo v budove kláštora
gymnázium a dnes tu sídli Pedagogická knižnica.

Klarisky Bratislava, kláštor

Pôdorys kláštorného kostola nakreslil Konyoky v roku 18...28
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OTHER ORDERS (F)

Pôdorys kláštorného kostola nakreslil
Konyoky v roku 18... 27

Dominantu kláštora tvorí štíhla päťhranná
gotická veža

Loď kostola je zaklenutá krížovými
klenbami.

Medzi najzachovalejšie časti kostola patrí
svätyňa
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