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Úvod

Archívy v  Slovenskej republike a  fondy, ktoré sú v  nich uchovávané, 
predstavujú významný zdroj poznatkov pre poznanie dejín územia Slo-
venska a  Slovákov. Cieľom tejto učebnice ako výstupu projektu KEGA 
č. 022UKF-4/2019 Archívy v  školskej praxi. Možnosti využitia písomných 
prameňov vo výučbe histórie na základných a stredných školách. je priblížiť 
archívy ako zdroje informácií o dejinách regiónov, miest a obcí pre školskú 
prax. Fondy a dokumenty, ktoré sú uložené v  archívoch, môžu pomôcť 
doplniť a spestriť vyučovaciu hodinu dejepisu učiteľom tohoto predmetu 
na základných a stredných školách v spojení s inštrukciami v programoch 
Štátneho vzdelávacieho programu pre výučbu predmetu dejepis. Poslu-
cháči vysokoškolského štúdia učiteľstva histórie nájdu tiež v  publikácii 
informácie, ktoré môžu zužitkovať vo svojich seminárnych a záverečných 
prácach, príp. v rámci pedagogickej praxe počas štúdia. Vysokoškolskí pe-
dagógovia, ktorí pripravujú budúcich učiteľov dejepisu, nájdu v učebnici 
námety na využitie archívnych dokumentov na prednáškach, alebo v prí-
prave vlastných učebných textov z rôznych historických období.

Súčasná rýchla dátová doba si vyžaduje aj v pedagogickom procese vy-
užitie dnes už bežných digitálnych databáz dokumentov, elektronických 
publikácií, webinárov, online prezentácií, konferencií atď. Dejepis/história 
je veľmi dobrým predmetom na využitie rôznych databáz digitalizovaných 
dokumentov vo vyučovaní, pretože rôzne historické obdobia majú k dis-
pozícii okrem historických pamiatok, umeleckých diel, archeologických 
nálezov, dopravných prostriedkov a ďalších hmotných predmetov a objek-
tov aj písané dokumenty na papyruse, v hline, na pergamene, na papieri 
atď., ktoré existovali v každej historickej epoche okrem praveku. Učebnica 
si kladie za cieľ predstaviť učiteľom dejepisu na základnej a strednej ško-
le možnosti využitia archívov a v nich uložených dokumentov v školskej 
praxi. Ide o pomerne širokú problematiku, ktorá zahŕňa slovenské, európ-
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ske a svetové archívy. Medzi svetové archívne inštitúcie, ktoré majú veľmi 
dobre prepracovanú koncepciu digitalizácie a  využitia dokumentov pre 
odbornú a laickú verejnosť, patrí americký Národný archív vo Washingto-
ne (https://www.archives.gov/), ďalej britský Národný archív (https://www. 
nationalarchives.gov.uk). Výborne prepracovanú webovú stránku so širo-
kým využitím pre verejnosť majú aj Francúzsky národný archív v Paríži 
(https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/), Spolkový archív v Berlíne 
(https://www.bundesarchiv.de), holandský Národný archív (https://www.na-
tionaalarchief.nl/), Národní archiv v Prahe (https://www.nacr.cz/), rakúsky 
Štátny archív vo Viedni (https://www.oesta.gv.at/) a Maďarský národný ar-
chív v  Budapešti (https://mnl.gov.hu/). Ide len o  príklady archívnych in-
štitúcií s  digitalizovanými fondmi prístupnými pre verejnosť. Archívna 
spolupráca je dôležitá aj v  Európskej únii, kde Európska komisia spra-
vuje Historický archív Európskej komisie (https://ec.europa.eu/historical_ 
archives/index_en.htm). Archívy vo svete združuje Medzinárodná rada ar-
chívov (https://www.ica.org) so sídlom v Paríži.

Predmetom učebnice je archívnictvo na Slovensku a  možnosti jeho 
využitia na výučbu dejepisu v časovej osi slovenských dejín 16. – 18. sto-
ročia. Ide o obdobie prechodu od stredovekej spoločnosti k ranonovove-
kej na pozadí rozpadu Uhorska, vojny s Osmanmi, stavovských povstaní, 
hospodárskych a spoločenských zmien v spoločnosti, reformácie a protire-
formácie, vedeckých a technických objavov atď. Zvolil som problematiku 
cechov a  remeselníkov starobylého mesta Nitra, ktoré bolo významným 
strediskom remeselnej výroby na území historickej Nitrianskej stolice. 
Mesto ako biskupské sídlo malo vplyv aj na rozsiahlejšie územie dnešné-
ho západného Slovenska ako dôležitej oblasti kráľovského Uhorska pod 
habsburskou vládou. Nitra sa stala dôležitou vojenskou pevnosťou v bo-
joch proti Osmanom v  16. a  17. storočí. Nitrianske Dolné mesto ako 
zemepanské privilegované mestečko nitrianskeho biskupstva disponovalo 
rozsiahlymi právnymi a ekonomickými výsadami napriek svojmu posta-
veniu poddanského sídla. Cechové artikuly tunajších cechov boli vydané 
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nitrianskym biskupom ako zemepánom alebo richtárom a  Radou mes-
ta Nitra. Išlo o  štatúty, ktoré musel schváliť nitriansky biskup. Cechové 
poriadky získali postupne mlynári, mäsiari, čižmári, povrazníci, obuvníci, 
tesári, kováči, stolári, krajčíri, tkáči a zámočníci v priebehu 16., 17. a prvej 
polovice 18. storočia. Súčasťou publikácie je prepis a preklad artikúl mu-
rárskeho cechu v Nitre a Nitrianskej stolici z 24. júla 1724 od cisára a kráľa 
Karola VI. (III.), ktorý vznikol až pri rozširovaní mesta Nitra po zbúraní 
hradieb a rozsiahlej výstavbe kamenných a tehlových domov v meste v čase 
obnovy po Rákociho povstaní v prvej štvrtine 18. storočia. Ide o príklad 
využitia archívneho dokumentu ako prameňa vo výučbe dejepisu. Je to 
osvedčený odpis, ktorý vyhotovila Nitrianska stolica na príkaz Miestodrži-
teľskej rady v roku 1730.

Túto učebnicu môžu využiť učitelia dejepisu pri príprave na vyučovaciu 
hodinu, a  to pri problematike využitia archívov ako súčasti kultúrneho 
dedičstva v procese vyučovania dejepisu, ako aj na exkurziách žiakov a štu-
dentov do archívu v konkrétnom regióne Slovenska. Zároveň je určená pre 
študentov učiteľstva histórie.

Základom súčasnej štruktúry archívov v SR je Slovenský národný ar-
chív spolu s 8 regionálnymi archívmi v Bratislave, Nitre so sídlom v Ivanke 
pri Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline so sídlom v Bytči, Banskej Bystrici, Ko-
šiciach a Prešove s pracoviskom v Levoči a ich pracoviskami pod gesciou 
Ministerstva vnútra SR, ktorú dopĺňajú špecializované verejné archívy, ako 
Archív Slovenského národného múzea, Archív Národnej banky Slovenska, 
Ústredný archív geodézie a kartografie, Filmový archív Slovenského filmo-
vého ústavu atď.
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1  Dejiny archívneho systému 
na Slovensku a archívy 
v Slovenskej republike v súčasnosti

Archívy v Slovenskej republike predstavujú súčasť kultúrneho a vedeckého 
dedičstva Slovákov ako národa od 12. storočia. Množstvo dokumentov, 
ktoré tieto pamäťové inštitúcie spravujú, predstavuje celé písané dejiny 
Slovákov a  ich územia ako súčasti Uhorského kráľovstva, Českosloven-
skej republiky a  samostatnej Slovenskej republiky. Najstaršie sú archívy 
cirkevných inštitúcií, ako Nitrianska alebo Bratislavská kapitula, ktoré pl-
nili okrem svojej cirkevnosprávnej funkcie aj úlohu hodnoverného miesta. 
Základom dnešného archívneho systému na Slovensku sú štátne archívy, 
ktoré majú svoje začiatky v  písomnostiach bývalých šľachtických stolíc 
a neskorších žúp.

Župné archívy patria na Slovensku k  najvýznamnejším inštitúciám 
svojho druhu. Sú známe od 16. storočia, ale ich vývoj bol pomalší v po-
rovnaní s archívmi uhorských krajinských úradov, archívmi významných 
miest, hodnoverných miest a veľkých šľachtických rodov. Písomná agenda 
župy bola podstatne jednoduchšia ako v mestách, lebo nebola taká diferen-
covaná a rozvetvená. Najstarším župným archívom na Slovensku je archív 
Zvolenskej stolice, ktorej registratúra a archív sa spomínajú v jej kongre-
gačnom protokole z rokov 1506 až 1579 dňa 10. marca 1530. Tento údaj 
je unikátom aj v meradle celého bývalého Uhorska. Archív spravoval do 
konca 17. storočia podžupan alebo župný notár. V roku 1670 najala stolica 
jednu miestnosť pre potreby svojho archívu v meštianskom dome v Ban-
skej Bystrici1. 

1 VALACH, Július. Archívy a archivári vo fondoch Štátneho archívu v Banskej Bystrici. 
In: Knižnica, roč. 6, č. 5 – 6, 2005, s. 49. Dostupné na: http://www.snk.sk/swift_data/
source/casopis_kniznica/2005/maj_jun/48.pdf
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Ďalším významným archívom je archív Spišskej stolice, ktorý bol prvý-
krát zaregistrovaný v roku 1599, keď ho tvorilo 12 listín, 5 kongregačných 
protokolov, snemové artikuly a viaceré listy uložené v dvoch debnách. Prvé 
usporiadanie písomností vykonávali rôzni stoliční úradníci. Stoliční notári 
registrovali spisy v archíve v rokoch 1632, 1636, 1650 a 1668. V rokoch 
1716 až 1719 získala Spišská stolica meštiansky dom v Levoči, v ktorom 
sa mali konať generálne kongregácie a mal sem byť umiestnený aj archív2. 

Generálne kongregácie stoličnej šľachty sa konali na rôznych miestach, 
pretože veľa žúp, medzi nimi aj Bratislavská, nemalo do 18. storočia stále 
sídlo, a tak ani župné písomnosti nemali zodpovedajúce priestory na svo-
je bezpečné uloženie. Spravoval ich hlavný župan. Podžupan ich prevzal 
do svojej agendy, keď sa stal najvyšším voleným funkcionárom samosprávy 
šľachtickej stolice. Úrad odovzdal nástupcovi vo funkcii spolu so župnými 
písomnosťami. Zákonný článok č. 73 z roku 1723 stanovil, že župy mali 
mať svoj župný dom na umiestnenie archívu župy a väznice. Nespresnil 
však pravidlá, ako mali byť archívne dokumenty uložené, ochraňované 
a kde mali byť uložené. Zákonný článok č. 25 z  roku 1729 nariaďoval, 
aby župní funkcionári každoročne odovzdávali župné písomnosti do žup-
ného archívu spolu s elenchami, teda súpismi odovzdávaných dokumen-
tov. Povinnosť odovzdať dokumenty do archívu župy platila aj pre tých 
hodnostárov, ktorí ukončili svoje pôsobenie v  župných službách. Výkon 
ustanovení tohto zákona kontrolovala Uhorská kráľovská miestodržiteľská 
rada3. Mária Terézia poverila hlavných županov stolíc v služobnej inštruk-
cii zo dňa 28. apríla 1752 kontrolou vykonania spomenutého zákona, naj-
mä paragrafov o usporiadaní písomností v župnom archíve. Významným 
krokom bolo aj zriadenie Krajinského archívu v Bratislave ako uhorského 
centrálneho archívu podľa zákona č. 45 z roku 1723 v roku 1756. Sídlil 

2 ŽIFČÁK, František. O archivároch Spišskej stolice do polovice 19. storočia. In: Dejiny 
archívov na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR – odbor archívov a registra-
túr, 2008, s. 32 – 33.

3 RÁKOŠ, Elo. Teória archívneho fondu III. Historické aspekty archívneho fondu. In: 
Slovenská archivistika, 1996, roč. 31, č. 1, s. 10.
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v budove Dolnej komory uhorského snemu (dnes sídlo Univerzitnej kniž-
nice v Bratislave) a podliehal palatínovi. Existoval až do roku 1848. Z neho 
vznikol Uhorský krajinský kráľovský archív v  roku 1874, ktorý existuje 
dodnes ako Maďarský národný archív – Krajinský archív v Budapešti. In-
formácie o ňom sú dostupné na webovej stránke https://mnl.gov.hu/mnl/
ol/intezmenytortenet.

Nariadenie z 21. novembra 1768 poverilo hlavných županov predlože-
ním písomnej správy o veku a spôsobe usporiadania župných písomností 
spolu s ich súpisom. Napriek urgenciám zo strany Miestodržiteľskej rady 
mnohé stolice príkaz nesplnili. Príčinou bola skutočnosť, že uhorské ar-
chívnictvo nebolo riadené zákonmi, ale iba príkazmi cez Miestodržiteľskú 
radu. Hlavní župani síce odovzdali písomnosti do župných archívov, ale 
bez preberacích protokolov a elenchov4.

Cisár Jozef II. nariadil v marci 1785 uplatňovanie systému správy žup-
ných písomností podľa vzoru Fejérskej župy. Župy mali poveriť správou 
a spracovaním župného archívu osoby odborne spôsobilé a dozor nad nimi 
mali v rukách hlavní notári. Spisová manipulácia bola síce touto normou 
upravená, ale spracovaniu archívnych dokumentov, vzniknutých z úradnej 
činnosti župy, sa nevenovala. Za vlády Jozefa II. sa vžil pojem župa ako 
názov šľachtickej stolice. Hlavní župani určili, ktorí funkcionári a úradníci 
a kedy sa mali zdržiavať v župnom dome. Táto budova ako sídlo župnej 
správy bola aj sídlom archívu. Skončilo sa tak putovanie župného archívu 
z miesta na miesto. Prestala sa uplatňovať stará tradícia, podľa ktorej hlav-
ný notár vozil na zasadnutia generálnej kongregácie župy jej spisy a pro-
tokoly5.

Okrem stoličných archívov plnili dôležitú úlohu pri starostlivosti o pí-
somnosti aj archívy slobodných kráľovských miest. Väčšina fondov, najmä 
slobodných kráľovských miest, je uložená v štátnych regionálnych archí-
voch a ich detašovaných pracoviskách.

4 RÁKOŠ, ref. 3, s. 10.
5 RÁKOŠ, ref. 3, s. 11.
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Dôležitú úlohu pri šírení vzdelanosti a  kultúry zohrala na území 
dnešného Slovenska a bývalého Uhorska v náročnej dobe osmanskej hroz-
by, stavovských povstaní a stretu katolíckeho a protestantských nábožen-
stiev Trnavská univerzita v Trnave, ktorá mala od svojho vzniku v  roku 
1635 až do presunu do Budína v roku 1777 okrem fakúlt aj bohatú kniž-
nicu a archív. Rehoľa jezuitov spravovala okrem univerzitného vzdelávania 
aj knižnicu, kde prichádzali okrem univerzitnou tlačiarňou vydaných kníh 
aj dary a akvizície. Podstatnú časť fondov tvorila knižnica jezuitského ko-
légia. Knižničné katalógy z rokov 1665 – 1773 uvádzali 11 000 knižných 
publikácií. Univerzitný archív obsahoval vzácne rukopisy, bakalárske, ma-
gisterské, doktorské a  profesorské práce. Ukladali sa sem aj dokumenty 
o majetku univerzity a kolégia6.

Neoddeliteľnú súčasť archívneho systému na Slovensku tvoria aj cirkev-
né archívy. Dôležité miesto patrí archívom rímskokatolíckej cirkvi, najmä 
biskupstvám. Najstaršie Zoborské listiny z  rokov 1111 a 1113 opatruje 
spolu s ďalšími fondmi Diecézny archív Nitrianskeho biskupstva v Nit-
re (http://www.biskupstvo-nitra.sk). Ďalšími sú archívy Banskobystrického 
(https://bbdieceza.sk/kontakty-kategoria/diecezny-archiv/), Spišského (http://
dieceza.kapitula.sk) a Rožňavského biskupstva (http://www.burv.sk/), ako aj 
Trnavského (https://www.abu.sk) a Košického arcibiskupstva (https://www.
ke-arcidieceza.sk/). Významné sú aj archívy mužských a  ženských reholí, 
ako napr. františkánov, dominikánov, jezuitov, saleziánov, uršulínok atď. 
Ďalšími cirkevnými archívmi sú Ústredný archív evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania na Slovensku (https://www.ecav.sk/ustredny-archiv/ 
o-nas) v  Bratislave a  archívy jej Východného (Prešov, https://vdecav.sk/) 
a Západného dištriktu (Zvolen, https://www.zdecav.sk), ktoré predstavujú 
archívne inštitúcie tejto najväčšej protestantskej cirkvi u nás. 

Dodnes existujúcimi mestskými archívmi sú archívy miest Bratislavy 
a Košíc. Archív mesta Bratislavy presahuje svojím významom územie hlav-

6 LOPATKOVÁ, Zuzana. Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity. Trnava: Filozofická fa-
kulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2011, s. 66.
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ného mesta a  je podobne ako archívy iných hlavných miest európskych 
štátov klenotom nášho kultúrneho a vedeckého dedičstva. Okrem privile-
giálnej listiny z  roku 1291 o povýšení Bratislavy na slobodné kráľovské 
mesto sa v archíve nachádzajú aj mestské úradné knihy od 15.  storočia. 
Významnými dokumentmi sú dve erbové listiny od cisára a kráľa Žigmun-
da Luxemburského z  roku 1436. Archív dokumentuje niekoľkostoroč-
nú históriu mesta aj cechovými písomnosťami, fotografiami a stavebnou 
dokumentáciou. Najvýznamnejším archivárom a odborníkom na dejiny 
Bratislavy bol Ovidius Faust, ktorý pôsobil aj v bratislavskom Mestskom 
múzeu. Ďalšími archivármi, ktorí pôsobili v  tomto archíve a  prispeli 
k  spracovaniu jeho fondov formou inventárov, boli Hedviga Hudáková, 
Vladimír Horváth a i. 

Archív mesta Košíc je nepretržite dodnes mestský archívom ako jedi-
ný na Slovensku. Najvýznamnejšími dokumentmi sú erbové listiny, najmä 
najstaršia erbová listina pre mesto v Európe z roku 1369. Mesto sa môže 
pochváliť aj početnými cechovými písomnosťami, napr. údajne najstaršími 
cechovými artikulami na území dnešného Slovenska pre cech kožušníkov 
z  roku 1307. Ide síce o  falzum, ale napriek tomu ide o dôležitý doklad 
o  existencii remeselníckeho združenia v  slobodnom kráľovskom meste 
vo vrcholnom stredoveku na našom území. Dôležitosť tohto mestského ar-
chívu pre historický výskum dejín územia Slovenska ako súčasti bývalého 
Uhorska a dejín miest podčiarkuje aj skutočnosť, že existoval, bol uspo-
riadaný a mal svoju vlastnú miestnosť už začiatkom 16. storočia. Prvým 
archivárom bol senátor, mestský notár a veľkoobchodník Ján Scheutzlich. 
Ďalšími archivármi boli v  priebehu 18. a  19. storočia František Anton 
Schwartzenbach a  Jozef Schram, ktorí svojimi inventármi a  systémom 
usporiadania vylepšili usporiadanie archívnych fondov s  platnosťou až 
dodnes. Významným bol prínos košického historika a archivára Ondreja 
R. Halagu, ktorý prispel okrem svojej bohatej publikačnej činnosti k deji-
nám mesta Košíc aj systematickou prácou na sprístupňovaní dokumentár-
neho bohatstva košického mestského archívu. Informácie o archíve a jeho 
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fondoch sú dostupné na webovej stránke https://www.kosice.sk/obcan/
archiv-mesta-kosice.

Emancipačné snahy Slovákov ako národa dosiahli svoj vrchol v druhej 
polovici 19. storočia, s čím súviselo aj založenie Matice slovenskej v roku 
1863, ktorá začala ako prvá národná inštitúcia zhromažďovať formou zbie-
rok aj dokumenty k dejinám slovenského národa. Tajomník Matice slo-
venskej a kurátor jej zbierok František Víťazoslav Sasinek ich presťahoval 
postupne do Martina z  Banskej Bystrice do roku 1869. Publikoval ako 
historik viaceré tieto dokumenty k dejinám Slovákov v časopise Letopis 
Matice slovenskej7. Ďalším, kto sa zaslúžil o dopĺňanie a správu matičných 
zbierok, bol jej ďalší tajomník Michal Chrástek. Archívne dokumenty ne-
boli samostatne vyčlenené, ale uchovávali sa spolu s ostatnými zbierkovými 
predmetmi a knihami. Podstatnú časť tvoriaceho sa archívu tvorili písom-
nosti Martina Hamuljaka a Michala Rešetku, listiny, pečate a  rukopisy. 
Do zbierok prispievali jej predseda Štefan Moyzes, Pavol Križko, Daniel 
Lichard, Karol Kuzmány, Viliam Paulíny Tóth a ďalší8. Jej zánik v  roku 
1875 znamenal výrazné spomalenie rozvoja slovenskej vedy a  kultúry 
do roku 1918.

Založenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti v roku 1893 aspoň čiastoč-
ne umožňovalo, predovšetkým formou zbierok historických dokumentov, 
vytváranie základu neskoršieho Archívu Slovenského národného múzea 
v  Martine ako centra národnej kultúry Slovákov. V  jej štruktúrach pô-
sobil aj kremnický archivár a historik Pavol Križko, ktorý je považovaný 
za zakladateľa moderného slovenského archívnictva, pretože pri spracovaní 
archívnych dokumentov zaviedol kritický prístup k ich historickej infor-
mačnej hodnote. Ďalším spolkom, ktorý mal vo svojej náplni zbierkovú 
činnosť, bol katolícky Spolok svätého Vojtecha, založený v roku 1870 kňa-

7 ŽUMAROVÁ, Jana. Matica slovenská v kontexte archívnictva a pomocných vied his-
torických v rokoch 1863 – 1875. In: Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie 
FF PU v Prešove, 2012, č. 1, s. 20 – 22. Dostupné na internete: http://dejiny.unipo.sk/
PDF/Dejiny_1_2012.pdf 

8 ŽUMAROVÁ, ref. 7, s. 22 – 23. 
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zom Andrejom Radlinským. Pôsobili tu aj ďalší kňazi, napr. Juraj Slotta, 
ktorý pôsobil aj v Matici slovenskej, ako aj František Richard Osvald.

Po vzniku Československej republiky zriadilo Ministerstvo školstva 
a  národnej osvety na Slovensku Štátny inšpektorát archívov a  knižníc 
výnosom č. 19 704 zo dňa 12. mája 1919. Inšpektorom sa stal Václav 
Chaloupecký. Úlohou inštitúcie bolo preskúmať stav archívov a navrhnúť 
spôsob ich organizácie.9 Náročné úlohy priniesla pre Štátny inšpektorát ar-
chívov a knižníc I. pozemková reforma. Zákon č. 329 z 8. apríla roku 1920 
o prevzatí a náhrade za zabratý majetok stanovil v § 33, že pri prevzatí stat-
kov prechádzajú do vlastníctva štátu aj archívy a registratúry patrimoniál-
nej a hospodárskej správy. Rodinné písomnosti mali zostať vo vlastníctve 
pôvodných majiteľov, ak sa podriadili podmienkam Pozemkového úradu 
a Ministerstva školstva a národnej osvety. Archívy patrili síce pod Štátny 
pozemkový úrad a Československý státní archiv zemědělský, ale Minister-
stvo školstva a národnej osvety požiadalo V. Chaloupeckého, aby zabezpe-
čil kontrolu dodržiavania ochrany patrimoniálnych a hospodárskych ar-
chívov, pretože im hrozilo poškodenie až zničenie. Inšpektor Chaloupecký 
oznámil, že o tieto archívy je postarané dobre, ale súčasne uviedol, že nie 
je možné ich uložiť do župných archívov. Navrhol, aby ich prevzal navr-
hovaný Štátny archív pre Slovensko v Bratislave ako súčasť reformy archív-
nictva. Archívne orgány nemali situáciu pri preberaní vyvlastnených veľ-
kostatkov pod kontrolou10. Nariadenia Ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska č. 166/1919 a č. 24/1921 zakazovali podľa zákona č. 64/1918 
pod hrozbou trestu vývoz a ničenie všetkých archívov, pamiatok, múzeí, 
umeleckých zbierok, knižníc a starožitností na území Slovenska vo verej-
nom a súkromnom majetku. Štátny inšpektorát archívov a knižníc nemal 

9 FUKASOVÁ, Daniela.: Pôdohospodársky archív a jeho zástoj v dejinách slovenského 
archívnictva. In: Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2012, 
č. 1, s. 49. Dostupné na internete: http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2012.pdf 

10 BABIČKA, Václav. Slovenské archivnictví v letech 1919 – 1939 z pohledu Minister-
stva školství a národní osvěty v Praze. In: Slovenská archivistika, roč. 40, 2005, č. 2, 
s. 11 – 12.
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prostriedky vzhľadom na svoje obmedzené personálne a finančné možnosti 
pri spravovaní archívov na Slovensku. Parcelácia veľkostatkov ohrozovala 
aj ich registratúry a  archívy. Štátny pozemkový úrad evidoval množstvo 
sťažností z vyvlastnených veľkostatkov, kde sa nevenovala nijaká pozornosť 
bezpečnému uloženiu archívov, registratúr, príručných spisovní a knižníc. 
Z uvedeného dôvodu tento úrad vydal nariadenie, aby historicky cenné 
dokumenty boli ukladané v bezpečných a suchých miestnostiach bez prí-
stupu nepovolaných osôb. V praxi sa však tento postup neuplatňoval.

Nariadenie č. 166/1919 hovorilo o archívoch ako o súboroch písom-
ností, ktoré vznikli z činnosti fyzickej alebo právnickej osoby. Tvorili nede-
liteľné celky, ktoré by sa predajom jednotlivých dokumentov na dražbách 
alebo ich rozdelením medzi viacero majiteľov nenávratne rozbili. Možný 
bol prípadný predaj archívu ako celku novému vlastníkovi len na území 
ČSR. Vlastnícke právo bolo aj v  prípade archívov pre ich majiteľov za-
chované11. Ministerstvo školstva sa pokúsilo presadiť svoj návrh na Štátny 
archív v Bratislave. V marci 1921 minister Josef Šusta zaslal na vyjadrenie 
tento návrh ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska Martinovi Mi-
čurovi. Tento predstaviteľ výkonnej moci na Slovensku nepovažoval za po-
trebné zriadiť regionálne archívy v Košiciach a  v Banskej Bystrici podľa 
návrhu Václava Chaloupeckého a zdôvodňoval to dostatočným personál-
nym zabezpečením župných a mestských archívov. Obidve ministerstvá sa 
síce zhodli na centrálnom archíve, ale kým Ministerstvo školstva a národ-
nej osvety (MŠANO) sa opieralo hlavne o župné archívy, minister Mičura 
spolu s ministerstvom vnútra uprednostnil patrimoniálne archívy, archívy 
vyvlastnených veľkostatkov a archívy hodnoverných miest pri ich prebe-
raní. Celý kompetenčný spor mala riešiť medziministerská porada12. Po-
sledná z porád na úrovni vlády ČSR sa konala 30. 1. 1922 a navrhla zákon 

11 OROSOVÁ, Martina. Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku v  rokoch 
1919 – 1939. In: Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 
2012, č. 1, s. 38 – 39. Dostupné na internete: http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_ 
1_2012. pdf

12 BABIČKA, ref. 10, s. 8. 
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o archívnictve s najvyšším orgánom prezídiom ministerskej rady a jej po-
radným orgánom štátnou archívnou radou podľa vzoru cisárskej zrušenej 
v roku 1918. Tento zákon nebol prijatý rovnako ako zákony o knižniciach, 
o múzeách a o pamiatkach počas rokov 1918 – 193913.

Štátny archív pre Slovensko mal mať na starosti župné archívy, archívy 
finančnej správy na Slovensku a archívy, ktoré mali byť podľa § 77 a 177 
Trianonskej mierovej dohody medzi ČSR a Maďarskom presunuté z ma-
ďarského na slovenské územie. Súkromné archívy bývalých šľachtických 
majiteľov boli na tom horšie ako župné a mestské archívy. Väčšinou tvorili 
súčasť patrimoniálnych archívov, čo predstavovalo archívy bývalých pan-
stiev. Skladali sa zo spisov z hospodárenia panstva, resp. veľkostatku, ako aj 
rodinných dokumentov. Mnohé šľachtické rezidencie spustli, ostali v nich 
len správcovia a nájomcovia, ktorí sa zameriavali len na hospodárstvo. Ar-
chívy a knižnice sa tak dostali na okraj pozornosti. Najvzácnejšie doku-
menty sa dostali na dražby alebo do obchodov so starožitnosťami14.

Ešte v roku 1919 sa Chaloupecký zameral na archív rodu Zay v Uhrov-
ci, ktorý považoval za ohrozený, a  nechal ho zapečatiť. Nasledujúci rok 
dostal župný archív v Trenčíne príkaz na jeho otvorenie. Štátny inšpek-
tor Chaloupecký riešil v rokoch 1925 – 1927 aj problematiku Zayovskej 
knižnice s 19 000 knihami od 15. po 20. storočie. Navrhol na jej záchra-
nu a zabezpečenie Štátnemu pozemkovému úradu predaj časti vyvlastne-
ných pozemkov od Zayovcov. Úrad súhlasil s týmto návrhom, ktorý mal 
ochrániť aj rodový archív. Rodový archív sa ocitol v pozornosti opäť v roku 
1936, keď Zayovcom pre dlhy hrozila exekúcia15.

Ministerstvo školstva požiadalo Státní archiv zemědělský v Prahe, aby 
vykonal prehliadky archívov veľkostatkov na Slovensku. Jeho pracovníci 
vykonali v  roku 1934 kontroly 77 archívov veľkostatkov a v  roku 1935 
prešli 89 archívov. Správy o  uložení, obsahu a  využití týchto archívov 

13 OROSOVÁ, ref. 11, s. 33.
14 OROSOVÁ, ref. 11, s. 32
15 BABIČKA, ref. 10, s. 12. 
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dostalo Ministerstvo školstva16. Ministerstvo školstva a  národnej osvety 
spustilo celoštátny súpis archívov začiatkom roka 1928. Dotazník obsaho-
val 15 otázok: názov a adresa archívu, založenie, rozšírenie, reorganizácia 
archívu, umiestnenie archívu, počet miestností, poistenie, jeho majiteľ, 
nadriadený úrad, výdavky na vybavenie a platy v  rokoch 1927 – 1928, 
subvencie, prístupnosť, archívne fondy, zbierky, príručná knižnica, interné 
predpisy, publikácie vydané archívom, literatúra o ňom, vnútorné usporia-
danie, zamestnanci, iné údaje.

Václav Chaloupecký mal formuláre nechať preložiť do slovenčiny, vy-
tlačiť a distribuovať verejným, súkromným a cirkevným archívom na Slo-
vensku. Ich počet dosahoval v tomto období 49. Tam boli poslané tieto 
dotazníky. Termín ich doručenia bol 20. marec 1928. Inšpektor poslal 
otázky väčšiemu počtu archívov, ako bolo pôvodne plánované. Spôsobilo 
to, že termín sa mal posunúť na marec roku 1929, ale celú akciu sa nepo-
darilo skončiť ani do roku 193517.

Štátny inšpektorát archívov a knižníc ako riadiaci orgán archívnictva 
na Slovensku predstavoval dôležitú fázu budovania jednotného archívneho 
systému u nás. Významnou etapou sa stalo aj prevzatie župného zriade-
nia a župných archívov na Slovensku z bývalého Uhorska novým štátom. 
Vznik Československej republiky znamenal nový medzník nielen v  naj-
novších dejinách Slovenska, ale aj v histórii archívov na našom území. Rok 
1918, keď sa Slovensko vyčlenilo z bývalého Uhorska ako súčasť spoloč-
ného štátu s českými krajinami, priniesol jeho presne vymedzené územie 
po prvý raz v dejinách. Hranice Slovenska sa vzťahovali na 16 žúp, ktoré 
fungovali v prechodnom období do roku 1922: Bratislavská, Nitrianska, 
Tekovská, Komárňanská, Trenčianska, Liptovská, Oravská, Turčianska, 
Novohradská, Gemersko-malohontská, Hontianska, Zvolenská, Spišská, 
Šarišská, Zemplínska a Abovsko-turnianska. Ich archívy ostali na území 
Slovenska a stali sa jedným zo základných fondov neskorších štátnych re-

16 BABIČKA, ref. 10, s. 13 – 14.
17 BABIČKA, ref. 10, s. 14.
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gionálnych archívov. Organizačne patrili archívy a knižnice pod Minister-
stvo školstva a národnej osvety, pričom na Slovensku ich riadil Inšpektorát 
archívov a  knižníc. Župné archívy ostali na pôvodných miestach ulože-
nia a neboli prístupné na štúdium. Okrem župných archívov tu fungovali 
aj mestské archívy Košíc, Bratislavy, Kremnice, Levoče, Prešova, Banskej 
Štiavnice, Trnavy, Banskej Bystrice. Jednotná archívna sústava sa v prvej 
ČSR nevytvorila, pretože sa viedli kompetenčné spory medzi minister-
stvami školstva a  osvety a  vnútra o  riadiace kompetencie nad archívmi. 
V Prahe bola v roku 1919 založená Štátna archívna škola, ktorá vychovala 
prvých profesionálnych archivárov aj na Slovensku. Boli nimi Alexander 
Húščava, Mária Opočenská-Jeršová a Daniel Rapant.

Prvým pokusom o zriadenie centrálneho archívu na území Slovenska 
bol vznik Krajinského archívu v  roku 1928 so sídlom v Bratislave, kto-
rý vznikol výnosom Prezídia Krajinského úradu č. 19 355/prez. zo dňa 
28. 9. 1928. Pod jeho správu patrili archívy bývalých žúp, ako aj registra-
túry zaniknutých slovenských oddelení pražských ministerstiev, Ministra 
s plnou mocou pre správu Slovenska a Krajinského úradu. Išlo o nové roz-
delenie Československej republiky na krajiny, pričom na Slovensku ten-
to krok znamenal zánik šiestich veľkých žúp, ktoré vznikli v roku 1923. 
Na jeho čele stál Daniel Rapant. Zrušenie župného zriadenia v roku 1928 
a jeho nahradenie krajinským prinieslo určitú zmenu v organizácii archív-
nictva na Slovensku. Predchodca dnešného Slovenského národného archí-
vu mal na starosti všetky bývalé župné archívy, ktoré ostali na pôvodných 
miestach uloženia. Priestorové a personálne problémy nedovolili tomuto 
archívu plne vykonávať jeho kompetencie až do jeho zániku 31. decem-
bra 1939. Priamo spravoval len archívy Bratislavskej a Komárňanskej župy. 

Jeho nástupcom bol Archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
v rokoch 1940 – 1945, ktorý rovnako ako jeho predchodca, sídlil v býva-
lom župnom dome v Bratislave18. Kontroloval dva župné archívy, ostat-

18 FUKASOVÁ, Daniela. Pôdohospodársky archív a jeho miesto v organizácii slovenské-
ho archívnictva. In: Slovenská archivistika, roč. 43, 2008, č. 1, s. 36. Tiež: VRABCO-
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ných deväť bolo v právomoci okresných úradov. Archívy a knižnice kato-
líckej cirkvi mali svoj vlastný inšpektorát na čele s Vojtechom Buckom19.

Obdobie Slovenskej republiky (1939 – 1945) predstavovalo ďalšie ob-
dobie hľadania podoby archívneho systému u nás. Odchod Václava Cha-
loupeckého z funkcie štátneho inšpektora archívov a knižníc v roku 1938 
ukázal potrebu vymenovať do tejto funkcie schopného a odborne zdatné-
ho človeka, ktorý by bol schopný nájsť vyhovujúci model archívnictva na 
našom území. Tejto funkcie sa ujal v roku 1939 jeden z prvých slovenských 
historikov Branislav Varsik, ktorý predtým vykonával funkciu prednostu 
Krajinského archívu v Bratislave. Vo funkcii zotrval do roku 1951, keď 
Štátny inšpektorát archívov a  knižníc zanikol. Jeho snahou bolo okrem 
zriadenia Štátneho archívu pre Slovensko aj vzdelávanie pracovníkov ar-
chívov a knižníc. Uskutočňoval tiež cesty po Slovensku s cieľom zistiť stav 
archívov20. Podarilo sa mu získať v rámci archívnej rozluky s Maďarskom 
viaceré písomnosti a tlače, ktoré patrili pred rokom 1875 Matici sloven-
skej. Navrhovaný archívny zákon mal obsahovať okrem správnej organizá-
cie archívnictva na Slovensku aj zásady ochrany archívnych dokumentov. 
Návrh tohto zákona, ktorý sa pripravoval na konci roku 1941, nebol ani 
v priebehu roku 1942 prijatý. Organizácia archívnictva na Slovensku sa 
podstatnejšie nezmenila oproti stavu pred rokom 193821. Varsik presadzo-
val aj nedeliteľnosť archívnych fondov z hľadiska provenienčného princí-
pu. Podliehali mu ako inšpektorovi archívy župné, archívy nekatolíckych 
cirkví, ako aj mestské, obecné a súkromné archívy. Spolupracoval s archi-
vármi a  historikmi Alexandrom Húščavom, Máriou Opočenskou-Jeršo-

VÁ, Eva. Slovenský národný archív a jeho osobnosti. In: RAGAČOVÁ, Júlia. Dejiny 
archívov na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR – odbor archívov a registra-
túr, 2008, s. 20.

19 FUKASOVÁ, ref. 18, s. 37.
20 TIŠLIAR, Pavol. Aktivity Štátneho inšpektorátu archívov a knižníc na Slovensku pri 

budovaní archívnej organizácie (1919 – 1951). In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 
2013, Vol. 1, Nr. Is. 2,  s. 45 – 46. Dostupné na internete: https://www.muzeologia.sk/
index_htm_files/MuzologiaKD_2_2013Tisliar.pdf

21 TIŠLIAR, ref. 20, s. 47-48.
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vou, Danielom Rapantom či Vojtechom Buckom. Archívy spadali pod 
Ministerstvo školstva a národnej osvety a Ministerstvo vnútra, čo bola po-
dobná situácia ako počas prvej ČSR22. Branislav Varsik musel po skončení 
prechodu frontu v roku 1945 riešiť problémy súvisiace s nútenou evaku-
áciou niektorých archívov mimo Slovenska, ako aj zničenie či poškodenie 
mnohých archívnych fondov23.

Archív Povereníctva vnútra, ktorý ho nahradil od roku 1945, spravoval 
archív Bratislavskej župy, registratúry Ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska (1918 – 1928), Krajinského úradu (1928 – 1939), Ministerstva 
vnútra (1939 – 1945) a niektoré rodové archívy. Pálffyovské archívy boli 
sústredené v roku 1945 na hrade Červený Kameň, odkiaľ ich prevzal v ne-
usporiadanom stave Pôdohospodársky archív v roku 1951 ako registratúry. 
Tu sa zrekonštruovalo usporiadanie podľa Ústredného archívu Pálffyov-
cov. Išlo o  archívy panstiev Bojnice, Svätý Jur a Pezinok, Malacky, De-
vín, Červený Kameň a Bratislava24. Záchranná akcia Povereníctva školstva 
a Povereníctva vnútra s cieľom zachovať konfiškované archívy ako súčasť 
historického mobiliáru kaštieľov a veľkostatkov v roku 1945 zabezpečila 
prevoz archívu česneckej vetvy Esterházyovcov do Archívu Povereníctva 
vnútra a v roku 1950 do Pôdohospodárskeho archívu25. Archív čeklískej 
vetvy rodu sa rovnako v roku 1945 dostal do Archívu Povereníctva vnútra 
a v roku 1950 ho dostal Pôdohospodársky archív26. V roku 1945 sa poda-
rilo zachrániť aj väčšinu Ústredného archívu Erdődyovcov27.

Pôdohospodársky archív, ktorý mal najväčšiu zásluhu na záchrane 
a usporiadaní archívov bývalých šľachtických rodov a veľkostatkov, vznikol 
v  rokoch 1947 – 1948. Jeho založenie súviselo s  revíziou prvej pozem-
kovej reformy a s konfiškáciou pôdy bývalých veľkostatkov. V objektoch 
22 TIŠLIAR, ref. 20, s. 48 – 49.
23 TIŠLIAR, ref. 20, s. 50 – 51.
24 SEDLÁK, František (Ed.). Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave. Sprievodca 

po archívnych fondoch I. Oddelenie feudalizmu. Bratislava 1964, s. 47. 
25 SEDLÁK, ref. 24, s. 57.
26 SEDLÁK, ref. 24, s. 67.
27 SEDLÁK, ref. 24, s. 37.
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týchto konfiškátov sa nachádzali hospodárske a  rodové archív28. Samot-
ný Pôdohospodársky archív bol zriadený uznesením Zboru poverení-
kov č. 13016/1948-I  zo dňa 6. mája 1948. Vyhláškou č. 718/1948 bol 
uverejnený v  Úradnom vestníku Organizačný poriadok tejto inštitúcie. 
Nadriadeným orgánom bolo Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemko-
vej reformy, sekcia B. Pod tento archív spadali tieto archívy a registratúry: 
Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, Povereníctva lesov 
a drevárskeho priemyslu, Hlavnej správy Ministerstva štátnych majetkov 
pre Slovensko, bývalých riaditeľstiev Štátnych lesov a Štátnych majetkov 
ako súčasti Československých štátnych lesov a majetkov, písomnosti bý-
valých veľkostatkov z prvej pozemkovej reformy (1919 – 1938), kompo-
sesorátov včlenených do štátnych lesov, skonfiškovaných majetkov podľa 
nariadenia č. 104/1945 Zb. n. Slovenskej národnej rady (SNR) v znení 
nariadenia č. 1/1948 Zb. n., majetkov prevzatých podľa zákona o revízii 
prvej pozemkovej reformy č. 142/1947 Sb. z. a n. a majetkov prevzatých 
do správy štátu podľa zákona č. 46/1948 Sb. z. a n. o novej pozemkovej re-
forme. V prvých rokoch fungovania archívu museli jeho pracovníci najmä 
zbierať a zaistiť registratúry a archívy z konfiškátov, aby sa tak zabránilo ich 
zničeniu. Preberali sa postupne archívne dokumenty úradov I. pozemkovej 
reformy, ako aj písomnosti jednotných roľníckych družstiev a registratúry 
bývalých riaditeľstiev Štátnych lesov a Štátnych majetkov.

V čase vzniku archívu bolo na Slovensku skonfiškovaných asi 450 hra-
dov, zámkov a kaštieľov. Východiskom pre prehliadky archívov pracovník-
mi Pôdohospodárskeho archívu boli správy Zemědělského archivu z po-
lovice 30. rokov o prehliadkach veľkostatkov, ako aj hlásenia okresných 
a  miestnych národných výborov o  stave konfiškovaných registratúr. In-
špekcie mali zabrániť zničeniu kultúrnych pamiatok písomného charakte-
ru29. Pôdohospodársky archív sústredil vo svojich pobočkách od roku 1948 
do roku 1956 12 680 bežných metrov archívneho materiálu. Ústredie mal 

28 FUKASOVÁ, ref. 18, s. 38.
29 FUKASOVÁ, ref. 9, s. 55.
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v Bratislave, pobočky v Trenčíne, v Bojniciach, Radvani nad Hronom, Ri-
mavskej Sobote, Humennom, Košiciach, ďalej archívne strediská na hrade 
Červený Kameň, na Oravskom hrade, v Liptovskom Hrádku, v Archíve 
Slovenského národného múzea v  Martine, v  Jasove, Levoči, na  Krásnej 
Hôrke, v Betliari a v Hodkovciach30.

Július Barták ako riaditeľ sa zaslúžil o  jeho organizáciu podľa vzoru 
Zemědelského archívu ako vedeckého ústavu pre archívy šľachty a veľkostat-
kov pre ich ohrozenie po konfiškácii, lebo sa o písomnosti nikto nestaral31. 
Ako vedeckí archivári tu pôsobili Richard Marsina, František Sedlák, Ctibor 
Matulay, Albert Stránsky a Mária Opočenská-Jeršová. Riaditeľ Július Barták 
bol tiež vedeckou silou a menoval ho povereník32. Pôdohospodársky archív 
zanikol podľa vládneho nariadenia č. 29/1954 zo 7. 5. 1954 o archívnictve 
s platnosťou od 31. 12. 1955. Archívne fondy z ústredia prešli do Štátneho 
slovenského ústredného archívu (dnes Slovenský národný archív). Pobočky 
splynuli so štátnymi archívmi podľa krajov (dnes štátne regionálne archívy)33.

Pôdohospodársky archív vykonal so šiestimi pobočkami do svojho 
zlúčenia so Štátnym slovenským ústredným archívom v  roku 1956 veľa 
pozitívneho pri spracovaní písomností konfiškovaných bývalých šľachtic-
kých veľkostatkov a lesných správ. V roku 1950 vznikol v Banskej Štiav-
nici Ústredný banský archív (dnes Slovenský banský archív ako pracovis-
ko Slovenského národného archívu)34. 20. mája 1952 vznikol na základe 
uznesenia Zboru povereníkov centrálny archív na Slovensku ako Sloven-
ský ústredný archív. Od 1. októbra 1954 sa podľa vládneho nariadenia 
č. 29/1954 premenoval na Štátny slovenský ústredný archív. Od roku 1991 
je jeho názov Slovenský národný archív. Postupne prevzal fondy hodnover-

30 FUKASOVÁ, ref. 18, s. 40 – 41.
31 BIELIK, František (Ed.). Štátny slovenský ústredný archív v  Bratislave. Sprievodca 

po archívnych fondoch II. Oddelenie kapitalizmu. Bratislava 1965, s. 295. 
32 FUKASOVÁ, ref. 9, s. 52 – 53.
33 FUKASOVÁ, ref. 9, s. 60 – 61.
34 HAUTOVÁ, Júlia: Historický vývoj štátnych archívov na Slovensku. In: RAGAČOVÁ, 

Júlia. Dejiny archívov na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR – odbor archí-
vov a registratúr, 2008, s. 16.
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ných miest Leles, Jasov a Bratislavskej kapituly v  roku 1958 a v  rokoch 
1960 až 1963 prevzal registratúry zaniknutých povereníctiev35.

Archívnictvo patrilo od roku 1949 do kompetencie krajských národ-
ných výborov, ktoré sa vytvorili v  šiestich krajoch na Slovensku v  roku 
1949. Krajské archívy riadili aj archívnictvo v  okresoch, mestách a  ob-
ciach, aj rovnaký počet krajských archívov, fungujúcich do roku 1954, 
keď ich postupne nahradili štátne archívy. Vznikli v Bratislavskom kraji 
so sídlom v Bratislave s pobočkou v Trenčíne, v Nitrianskom kraji v Bojni-
ciach, v Žilinskom kraji v Bytči s pobočkou v Liptovskom Mikuláši, v Ban-
skobystrickom kraji v Radvani nad Hronom s pobočkou v Rimavskej So-
bote, v Košickom kraji v Košiciach s pobočkou v Levoči a v Prešovskom 
kraji v Prešove36. Tieto archívy fungovali v tejto podobe až do roku 1960, 
keď vznikli tri regionálne štátne archívy v Bratislave s pobočkou v Nitre, 
v Banskej Bystrici s pobočkou v Bytči a v Košiciach s pobočkami v Levoči 
a v Prešove. Existovali na území krajov Západoslovenského, Východoslo-
venského a Stredoslovenského. V rokoch 1945 až 1960 fungovali na Slo-
vensku ešte aj mestské archívy a archívy okresných národných výborov.

Slovenská archívna komisia vznikla v roku 1951 ako riadiaci orgán archív-
nictva na Slovensku a pôsobila v rokoch 1951 až 1954. Jej hlavnou zásluhou 
bolo založenie Slovenského ústredného archívu ako centrálnej inštitúcie toh-
to typu na území Slovenska v roku 1952. Kompetencie tejto komisie mali 
za  cieľ vytvoriť podmienky pre pripravovaný jednotný systém archívnictva 
na Slovensku ako súčasti systému v Československej republike, budovanie 
krajských archívov, archívov národných výborov, podnikových archívov, prí-
pravu právneho predpisu o archívnictve, sprístupňovanie archívnych doku-
mentov a spracovanie archívnych fondo37. Slovenská archívna správa vznikla 

35 VRABCOVÁ, ref. 18, s. 21.
36 PIVOLUSKA, Ján. Slovenská archívna správa a prvé roky činnosti štátnych archívov 

na Slovensku I. In: Slovenská archivistika, 1989, roč. 24, č. 1, s. 43.
37 KARTOUS, Peter. Dejiny archívnej správy na Slovensku. In: RAGAČOVÁ, Júlia. De-

jiny archívov na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR – odbor archívov a re-
gistratúr, 2008, s. 7.
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ako súčasť Povereníctva vnútra 1. júla 1954 na základe vládneho nariadenia 
č. 29/1954 Zb. o archívnictve. Slovenská archívna správa riadila archívnictvo 
na Slovensku v  tejto podobe do roku 1960. Archívna správa Ministerstva 
vnútra ČSR vznikla ešte 1.  novembra  1953 ako riadiaci orgán archívnic-
tva na území celej republiky a od roku 1954 jej podliehalo archívnictvo aj 
na Slovensku. Rok 1960 znamenal zánik Zboru povereníkov, a preto do roku 
1968 bola Slovenská archívna správa podriadená podpredsedovi Slovenskej 
národnej rady. Obdobie rokov 1969 až do  súčasnosti znamenalo prechod 
Slovenskej archívnej správy cez Archívnu správu Ministerstva vnútra SSR až 
po Odbor archívnictva a spisovej služby Sekcie verejnej správy Ministerstva 
vnútra SR. Dnešný názov odboru znie Odbor archívov a registratúr MV SR38.

Významnú úlohu pri budovaní systému štátnych archívov na Slovensku 
zohrala Vedecká archívna rada, ktorá vznikla ako poradný orgán Povere-
níctva vnútra pre vedecké a odborné otázky archívnictva 1. apríla 1955. 
Tento orgán funguje dodnes ako poradný orgán ministra vnútra SR pre ar-
chívnictvo. Jej predsedom je profesor Richard Marsina, ktorý v nej pôsobí 
od jej vzniku, najprv ešte ako pracovník Pôdohospodárskeho archívu. Naj-
významnejšími členmi Vedeckej archívnej rady boli: doktor Michal Kušík, 
dlhoročný riaditeľ Štátneho slovenského ústredného archívu a zakladateľ 
archívnej vedy na Slovensku, a  profesor Alexander Húščava, dlhoročný 
vedecký garant vysokoškolského štúdia archívnictva na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave39. 

Okresné archívy boli v období rokov 1951 až 1960 archívmi okresných 
národných výborov ako súčasť III. referátu pre veci vnútorné, kam patrilo 
kompetenčne aj archívnictvo na úrovni príslušného okresu. Tieto archívy 
riadili mestské a podnikové archívy na území okresu a kontrolovali spisovú 
službu na miestnych národných výboroch40. V roku 1960 sa zlučovaním 

38 KARTOUS, ref. 37, s. 9.
39 KARTOUS, ref. 37, s. 8.
40 MIŠOVIČ, Milan. Premeny štátnych okresných archívov. In: RAGAČOVÁ, Júlia. 

Dejiny archívov na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR – odbor archívov 
a registratúr, 2008, s. 90.
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menších okresov do väčších spojilo aj viacero okresných a mestských archí-
vov do veľkých štátnych okresných archívov. Ich metodické riadenie prešlo 
od roku 1966 na štátne archívy zrušením archívnych oddelení krajských 
správ Zboru národnej bezpečnosti. V roku 1969 existovalo na Slovensku 
7 oblastných archívov, a to v Bratislave, Nitre, Bytči, Banskej Bystrici, Ko-
šiciach, Prešove a Levoči41. Ďalej to bolo 34 okresných archívov, jeden ob-
lastný archív v Šali (pre okresy Galanta a Dunajská Streda) a dva mestské 
archívy v Košiciach a v Bratislave, pričom košický bol zriadený od roku 
1966 ako okresný42.

Archívnictvo na Slovensku sa v rokoch 1918 až 1954 vyvinulo z pôvod-
nej siete župných, mestských a šľachtických archívov na systém štátnej ar-
chívnej siete, ktorá spravuje, sprístupňuje a ochraňuje dokumenty, ktorých 
základom boli registratúry bývalých veľkostatkov veľkých šľachtických 
rodov. Zmenou vlastníckych vzťahov v  I. a v  II. pozemkovej reforme sa 
pôvodcovia archívov zmenili na štát, paradoxne, práve tento fakt umožnil 
ich sprístupnenie na vedecký výskum k dejinám územia Slovenska od 15. 
do 20. storočia.

Zákon o archívnictve č. 149/1975 Zb. definoval okresné archívy ako 
štátne okresné archívy v jednotnej archívnej sústave na Slovensku. Ich po-
čet bol 35. Archív mesta Bratislavy bol do roku 1977 štátnym oblastným 
archívom, kedy bol preradený ako ústav pod Národný výbor hl. m. SSR 
Bratislavy. Archív mesta Košice sa stal zariadením Mestského národného 
výboru v Košiciach43.

Najvýznamnejším špecializovaným archívom je Literárny archív Slo-
venskej národnej knižnice v Martine, ktorý nadväzuje na Maticu slovenskú 
a jej zberateľskú činnosť od roku 1863 po rok 1875, keď bola zakázaná. 
Na matičnú činnosť nadväzovala Muzeálna slovenská spoločnosť v Mar-
tine na čele s Andrejom Kmeťom, ktorú možno považovať za akýsi prvý 

41 HAUTOVÁ, ref. 34, s. 17.
42 MIŠOVIČ, ref. 40, s. 93.
43 MIŠOVIČ, ref. 40, s. 94.
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verejný archív na území Slovenska, ktorý po obnovení Matice v roku 1919 
spolu s ňou vykonával zbierkovú činnosť v oblasti literárnych, hudobných 
obrazových, zvukových a fotografických dokumentov k dejinám národné-
ho života Slovákov.

Do roku 1954 ukladali tieto písomnosti v Literárnohistorickom odbo-
re Matice Slovenskej a v Národnej knižnici Matice slovenskej. Zákonom 
SNR č. 4/1954 o Matici slovenskej sa Literárny archív stal samostatným 
oddelením v  jej štruktúre. Od roku 1982 mal názov Archív literatú-
ry a umenia a od roku 2000 na základe zákona o knižniciach sa vyčlenil 
z Matice slovenskej a stal sa súčasťou Slovenskej národnej knižnice. Me-
dzi najstaršie archívy patrí aj Archív mincovne v Kremnici, ktorý vznikol 
v roku 175244. Na Slovensku pôsobí celkovo 24 špecializovaných verejných 
archívov.

Významným archívom je aj Archív Slovenského národného múzea, 
ktorého počiatky sa spájajú s Muzeálnou slovenskou spoločnosťou v Mar-
tine, s Maticou slovenskou a so Slovenským národným domom, postave-
ným v roku 1907 v Martine. Jej zakladateľom bol Andrej Kmeť, ktorý si 
pri budovaní zbierok pozval na pomoc ako experta pre oblasť histórie aj 
Pavla Križku. Sprístupňovaním zbierok od roku 1908 sa začal proces, kto-
rý uzavrel vznik Slovenského národného múzea. Archív tvoril jeho integ-
rálnu súčasť už od začiatku45. V roku 1929 tu začala na pozícii archivárky 
pracovať absolventka Štátnej archívnej školy v Prahe Mária Jeršová-Opo-
čenská, ktorá sa stala priekopníčkou slovenského archívnictva. V Sborníku 
Muzeálnej slovenskej spoločnosti vydávala prílohu Slovenský diplomatár 
v rokoch 1931 až 1936 a v roku 1938 vydala prvý diel Inventára Archívu 
SNM v Martine. Druhý diel vyšiel v roku 195346. V roku 1957 bolo roz-
44 RAGAČOVÁ, Júlia: Z dejín špecializovaných verejných archívov na Slovensku. In: RA-

GAČOVÁ, Júlia. Dejiny archívov na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR – 
odbor archívov a registratúr, 2008, s. 120 – 121.

45 MACHAJDÍKOVÁ, Elena: PhDr. Mária Jeršová-Opočenská a  Archív Slovenského 
národného múzea. In: RAGAČOVÁ, Júlia. Dejiny archívov na Slovensku. Bratislava: 
Ministerstvo vnútra SR – odbor archívov a registratúr, 2008, s. 127 – 128.

46 MACHAJDÍKOVÁ, ref. 45, s. 129 a 131.



26

hodnuté o delimitácii väčšiny fondov z Archívu SNM do Štátneho sloven-
ského ústredného archívu v Bratislave. Uskutočnila sa na prelome rokov 
1959 a 1960.

Archívy na Slovensku prešli po roku 1989 viacerými zmenami. Vyba-
vuje sa v nich viac správnej agendy ako reštitúcie nehnuteľného majetku, 
genealogické rešerše pre domácich a zahraničných žiadateľov, výpisy z mat-
rík pre rodné, sobášne a úmrtné listy, žiadosti orgánov štátnej správy a sa-
mosprávy atď. Archivári pokračujú v spracovaní a sprístupňovaní fondov 
a dokumentov, vykonávajú štátny odborný dohľad pri správe registratú-
ry a propagujú archívne dedičstvo cez výstavy, digitalizáciu dokumentov, 
workshopy a konferencie pre odbornú a laickú verejnosť.

Prijatie zákona č. 395/2002 Zb. z. o archívoch a registratúrach zname-
nalo začlenenie 40 štátnych okresných archívov ako pobočiek do 7 štát-
nych archívov s  regionálnou územnou pôsobnosťou v Bratislave, Ivanke 
pri Nitre, Bytči, Banskej Bystrici, Levoči, Košiciach a Prešove. K verejným 
archívom patrili štátne ústredné archívy, teda Slovenský národný archív 
v  Bratislave a  Štátny ústredný banský archív v  Banskej Štiavnici, štátne 
archívy s  regionálnou územnou pôsobnosťou, archívy štátnych orgánov, 
štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, 
mestské archívy a archívy samosprávnych krajov, archívy právnických osôb 
zriadených zákonom, ako aj archívy právnických osôb a archívy fyzických 
osôb, ktoré sú orgánmi verejnej správy. K  súkromným archívom patria 
archívy právnických osôb a  archívy fyzických osôb. Jediným mestským 
archívom bol Archív mesta Košíc. Tento archív je najdlhšie existujúcim 
mestským archívom s neprerušenou kontinuitou na území Slovenskej re-
publiky, pretože ako jediný patril a stále patrí pod mesto Košice.

Archív hlavného mesta Bratislavy sa stal ôsmym štátnym archí-
vom s  regionálnou územnou pôsobnosťou pre jeho význam, ktorý pre-
sahoval hranice mesta. Toto postavenie si udržal do roku 2015, keď sa 
vrátil do  vlastníctva mesta Bratislava. Digitalizované listiny a  mestské 
knihy, ktoré sú v  ňom uložené, sú prístupné na webových stránkach  
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http://www.pammap.sk/, https://www.monasterium.net/mom/SK-AMB/
archive a https://www.crarc.findbuch.net/.

K ďalšej dôležitej zmene došlo v roku 2015, keď bola prijatá novelizácia 
zákona o archívoch a registratúrach zákonom č. 266/2015 Z. z.47, podľa 
ktorého vznikli nové štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou 
v Trnave a Trenčíne, Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici sa 
stal ako Slovenský banský archív súčasťou Slovenského národného archívu 
v  Bratislave. Vznikol tak jeden centrálny archív v  Slovenskej republike. 
Štátny archív v Levoči sa zlúčil ako Spišský archív so Štátnym archívom 
v  Prešove. Štátny archív v  Bytči sa premenoval na Štátny archív v  Žili-
ne so sídlom v Bytči. Archív mesta Bratislavy sa stal mestským archívom 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Zrušili sa pobočky štátnych 
archívov v Nitre, Banskej Bystrici, Levoči, Prešove, Žiline. Ostatné poboč-
ky štátnych archívov sa premenovali na pracoviská. Vyhláškou k tomuto 
zákonu je vyhláška č. 628/2002 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  archívoch 
a  registratúrach a o doplnení niektorých zákonov48. Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na úseku ar-
chívnictva podľa tohto zákona.

47 Zákon č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-395

48 Vyhláška č. 628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-
628
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2  Využitie archívov a archívnych 
dokumentov v školskej praxi

Výučba dejepisu si podobne ako pedagogický proces pri iných predmetoch 
vyžaduje od pedagóga zvládnutie informačno-komunikačných technoló-
gií. Ide o dôležitú kompetenciu pedagóga, pomocou ktorej môže vylepšiť 
a spestriť vyučovaciu hodinu histórie využitím rôznych webových stránok 
s digitalizovanými a elektronickými dokumentmi. Fakt, že internet ako sú-
časť celosvetovej webovej siete umožňuje využívať aj v pedagogickom pro-
cese rôzne archívne dokumenty, ktoré sú prístupné online, uľahčuje uči-
teľovi dejepisu doplniť preberané učivo archívnymi dokumentmi, ktoré sa 
týkajú rôznych období dejín Slovenska a Slovákov od 12. do 20. storočia. 
Sú to listiny, listy, matriky, mestské knihy, písomnosti šľachtických stolíc, 
žúp, firiem, fotografie, filmy, zvukové a obrazové záznamy atď. Pedagóg tak 
dopĺňa učivo, ktoré je okrem učebníc zhrnuté aj v Štátnom vzdelávacom 
programe pre oblasť Človek a spoločnosť s dôrazom na predmet dejepis49.

Ide napr. o databázu digitalizovaných dokumentov z  rôznych európ-
skych krajín od stredoveku po 19. storočie (www.monasterium.net), v kto-
rej sú zastúpené aj Slovenský národný archív a Archív mesta Bratislavy. 
Dokumenty z  týchto archívov sú prístupné aj na webovej adrese www.
crossborderarchives.eu. Učitelia dejepisu na základných a  stredných ško-
lách môžu využiť aj medzinárodnú databázu www.archivesportaleurope.net 
s informáciami o našich a európskych archívoch. Prehľad štátnych archí-
vov v Slovenskej republike a v nich uložených fondov je možné nájsť tiež 
na stránke Ministerstva vnútra SR (www.minv.sk) cez Elektronický archív 

49 Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy 
pre oblasť Človek a  spoločnosť – predmet dejepis [online]. Dostupné na internete: 
http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp- 
2.stupen-zs/. Tiež: Štátny vzdelávací program pre gymnáziá pre oblasť Človek a spoloč-
nosť – predmet dejepis [online]. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/files/
articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_g_8_r.pdf
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Slovenska na webovej stránke elektronických služieb (https://portal.minv.sk/, 
https://www.minv.sk/?elektronicky-archiv-slovenska-1). Výbornou databázou 
nielen archívnych dokumentov z obdobia po roku 1948 je portál Ústavu 
pamäti národa (www.upn.gov.sk), kde sa dá pomocou filmov, osobných 
svedectiev a  elektronických publikácií ilustrovať obdobie komunistickej 
totality do roku 1989. Inými významnými archívmi sú Literárny archív 
Slovenskej národnej knižnice (www.snk.sk), Archív Národnej banky Slo-
venska (https://archiv.nbs.sk/), Archív Divadelného ústavu (https://www.
theatre.sk/fondy-a-zbierky/archiv/verejny-specializovany-archiv), Archív Slo-
venskej televízie a Slovenského rozhlasu RTVS (https://www.rtvs.sk/archiv), 
Filmový archív Slovenského filmového ústavu (http://www.sfu.sk/
slovensky-film-zbierky-fondy/filmovy-archiv), Archív výtvarného umenia 
Slovenskej národnej galérie (https://www.sng.sk/sk/vyskum/archiv-umenia), 
Parlamentný archív a  knižnica NRSR (https://www.nrsr.sk/), Archív Slo-
venského národného múzea (https://www.snm.sk/), Archív Univerzity Ko-
menského (https://uniba.sk/)atď.

Učiteľ dejepisu/histórie môže služby archívov na Slovensku využiť aj 
tak, že sa skontaktuje s príslušnou inštitúciou vo svojom regióne osobne 
alebo emailom. Každý archív má pre svojich návštevníkov otváracie hodi-
ny v bádateľni, kde sa na štúdium predkladajú dokumenty. Archívy orga-
nizujú pre verejnosť rôzne podujatia ako dni otvorených dverí, exkurzie 
pre školy spojené s výstavami archívnych dokumentov k určitým výročiam 
a pod. Pedagóg má možnosť použiť v príprave svojej hodiny so žiakmi aj 
rôzne publikácie, kde sú vyobrazené jednotlivé typy archívnych dokumen-
tov od stredoveku po koniec 20. storočia. Učiteľ zapojí žiakov a študen-
tov na základnej alebo strednej škole na dejepisnej hodine napr. tým, že 
si pripravia svoju rodinnú genealógiu z rodinných fotografií, rozprávania 
rodičov a starých rodičov s využitím tabletov alebo inej výpočtovej tech-
niky. Takáto vyučovacia hodina sa dá spojiť aj s návštevou archívu, kde sú 
uložené cirkevné matriky do roku 1895. Matričné knihy sú k dispozícii 
aj na webovej stránke https://familysearch.org/. Ide len o jeden z príkladov 
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využitia archívov v školskej praxi. Iným typom dokumentov z archívneho 
dedičstva v školskej praxi môžu byť cechové artikuly, ktoré dokumentujú 
fungovanie remeselných cechov v mestách a obciach od stredoveku po rok 
1872, keď ich úradne zrušili. Dejepisnú hodinu pedagóg spojí s návštevou 
archívu, kde ukáže žiakom a študentom jednotlivé druhy remesiel v mes-
tách a v obciach na príklade vybraných dokumentov.

Archívy ako pamäťové a vedecko-kultúrne inštitúcie sú pre pedagógov 
najlepšie z hľadiska využitia dokumentov v nich uložených vo výučbe his-
tórie pre rôzne časové obdobia, pretože sú umiestnené v každom regióne 
a spravujú historické písomnosti a poskytujú odbornej a laickej verejnosti 
prístup k nim. Pracovníci archívov spolupracujú najmä pri propagácii regi-
onálnych dejín s učiteľmi dejepisu zo základných a stredných škôl zo svoj-
ho okolia, napr. využívaním matrík na výskum rodinnej histórie každého 
žiaka formou genealogických rešerší, prednáškami o vybraných historic-
kých obdobiach, kde sa dajú prepojiť ukážky jednotlivých dokumentov 
z miestnych a regionálnych dejín s európskou alebo svetovou históriou. Je 
možné prezentovať aj cechové remeslá, priemyselnú výrobu, poľnohospo-
dárstvo a významné priemyselné podniky. Archívy v Slovenskej republike 
spravujú bohaté kultúrne a vedecké dedičstvo, ktoré je historickou písanou 
pamäťou dejín územia Slovenska a Slovákov ako národa od 12. do 20. sto-
ročia.

Archívy a v nich uložené dokumenty nie sú také známe medzi odbor-
nou a laickou verejnosťou ako knižnice, múzeá a galérie. Ich využitie v pe-
dagogickom procese pri výučbe dejepisu/histórie, ale aj výchovy k občian-
stvu a iných príbuzných predmetov môže pomôcť pri zatraktívnení učiva 
dejepisu medzi žiakmi a študentmi na základných a stredných školách ako 
základu na budovanie ich historického povedomia a národnej hrdosti.
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3  Vzorová hodina dejepisu pre 7. ročník 
základnej školy

Ide o  vyučovaciu hodinu dejepisu v 7.  ročníku základnej školy. Výučba 
prebehne v  triede v dĺžke 45 minút. Odporúčaný počet žiakov v  triede 
je 20. Učiteľ dejepisu predstaví na vyučovacej hodine v siedmom ročníku 
základnej školy žiakom tému Mestá na území dnešného Slovenska v 14. 
až 16. storočí. Na zvládnutie učebnej látky učiteľ použije okrem učebnice 
aj obrázky s  tematikou radnice, mestskej rady, trhov a  jarmokov, života 
remeselníkov a  pod. Žiaci sa zapoja do hodiny tým, že každý z  nich si 
indivi duálne pripraví päťminútovú prezentáciu vybraného remesla, volieb 
do mestskej rady a pod. Pedagóg vychádza z Inovovaného štátneho vzde-
lávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie – predmet dejepis, 
zo vzdelávacej oblasti Človek a  spoločnosť, kde sú vo výkonovom a ob-
sahovom štandarde vedomostí žiaka na konci 7.  ročníka základnej ško-
ly zahrnuté aj mestá ako súčasť politického a  hospodárskeho rozmachu 
Uhorska v  14. až. 16.  storočí50. Pedagóg priblíži počas hodiny žiakom 
tému miest na území Slovenska ako súčasti bývalého Uhorska v prelomo-
vom 16. storočí, kde naše územie po roku 1526 tvorilo jadro zmenšeného 
Uhorska s väčšinou slobodných kráľovských miest, ako Bratislava, Trnava, 
Banská Bystrica, Kremnica, Košice, Levoča atď. Náročnosť preberaného 
učiva pedagóg spestrí príbehom zo života mestskej komunity, napr. o meš-
ťanovi, ktorý bol senátorom v mestskej rade a snažil sa riadiť a ovplyvňovať 
život svojich spoluobčanov pri obrane mesta počas obliehania nepriateľ-
skou armádou.

50 Inovovaný štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň ZŠ – 
predmet dejepis, vzdelávacie oblasti na druhom stupni základnej školy, Človek a spo-
ločnosť, Slováci v Uhorskom kráľovstve, s.  11. Dostupné na internete: http://www.
statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_
nsv_2014.pdf
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Učiteľ využije okrem učebnej látky z učebnice dejepisu pre 7. ročník zá-
kladnej školy51 aj internetové zdroje s obrázkami a opismi činnosti obyvate-
ľov mesta, napr. remeslá. Zapojí žiakov do vyučovacej hodiny napr. drama-
tickou hrou na členov mestskej rady, remeselníkov, na predajcov v stánkoch 
na výročnom jarmoku, prípadne spojí vyučovaciu hodinu s návštevou mú-
zea s expozíciou z dejín príslušného mesta. Názorné ukážky z dejín miest 
prezentuje pedagóg pomocou počítača s príslušným softvérom cez datapro-
jektor a interaktívnu tabuľu. Učiteľ sa snaží žiakom priblížiť úlohu miest 
v dejinách Slovenska ako súčasti Uhorska, aby boli schopní pochopiť vývoj 
mestských sídiel ako opory ekonomiky krajiny a miest, kde sa konali vý-
znamné politické stretnutia panovníkov, napr. rokovania českého kráľa Jána 
Luxemburského a uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou v Trnave v roku 
1327 a v Trenčíne v roku 1335. Žiaci dostanú za domácu úlohu pripraviť 
si v niekoľkočlenných skupinách formou krátkeho divadelného predstave-
nia zvolené témy zo života stredovekého mesta, ako napr. prijatie návštevy 
kráľa, voľby richtára a mestskej rady, výkon spravodlivosti, slávenie veľkých 
cirkevných sviatkov, napr. Vianoce, Veľká noc, sviatok Najsvätejšieho Kris-
tovho Tela a Krvi (Božie Telo), Turíce (Zoslanie Ducha Svätého) atď., určiť 
zamestnanie mešťanov, teda jednotlivé druhy remesiel (pekárstvo, kováčstvo, 
garbiarstvo, krajčírstvo, hrnčiarstvo, obuvníctvo, zlatníctvo, tkáčstvo atď.), ob-
chodovanie na trhu a jarmoku, výstavbu meštianskych domov a pod.

V danom prípade ide o kompetenciu učiteľa Ovládanie obsahu a didak-
tiky vyučovaných predmetov, ktorá v  tomto príklade obsahuje vyučovaciu 
hodinu dejepisu v 7. ročníku základnej školy s témou miest v dejinách úze-
mia Slovenska ako súčasti bývalého Uhorska v 14. až 16. storočí. Pedagóg 
môže využiť digitalizované a elektronické zdroje archívnych dokumentov 
na spestrenie dejepisnej hodiny podľa preberaného historického obdobia 
v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre oblasť Člo-

51 LUKAČKA, Ján – TONKOVÁ, Mária – KAČÍREK, Ľuboš – HANOVÁ, Soňa. De-
jepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Prvé 
vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2011, s. 87.
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vek a spoločnosť – predmet dejepis, v ktorom sa dajú využiť aj písomné 
pramene. Ak príslušný archív nemá zdigitalizované svoje fondy prístupné 
pre verejnosť na webovej stránke, tak učiteľ môže jeho pracovníkov požia-
dať o vyhotovenie digitálnej kópie zvoleného dokumentu prostredníctvom 
mailovej komunikácie alebo pri osobnej návšteve v  bádateľni archívu. 
Archívy na Slovensku bežne spolupracujú so školami vo svojom regióne 
aj organizovaním dní otvorených dverí 9.  júna pri príležitosti Medziná-
rodného dňa archívov, keďže 9. júna v roku 1948 organizácia UNESCO 
založila Medzinárodnú radu archívov (ICA). Rovnako sa archívy otvárajú 
pre verejnosť aj každoročne na jeseň počas Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva. Archivári organizujú počas týchto dní, ale aj mimo nich pre ško-
ly a verejnosť rôzne prednášky, konferencie, výstavy a workshopy. Viacerí 
pracovníci archívov sú spoluautormi učebníc dejepisu alebo spolupracujú 
so  školami vo svojom regióne pri výučbe dejepisu. Často sú zároveň aj 
učiteľmi dejepisu na základnej alebo strednej škole. Spolupráca pedagógov 
a pracovníkov archívov je obojstranne prospešná, pretože učitelia dejepisu 
môžu využiť v pedagogickom procese zaujímavé archívne dokumenty a ar-
chívy sa takouto spoluprácou spropagujú a zviditeľnia medzi verejnosťou.

Žiaci a  študenti základných a  stredných škôl môžu navštíviť archív aj 
sami, pretože najviac využívaným druhom dokumentov sú matriky, ktoré 
často obsahujú údaje o  ich rodinných predkoch. Môžu si vypracovať svoj 
rodostrom, ktorý im odkryje tajomstvá a zaujímavosti o členoch ich rodiny. 
Genealogická rešerš je najčastejším spôsobom využitia archívnych fondov 
v regionálnych archívoch. Trieda alebo škola môže usporiadať súťaž o najlep-
ší rodostrom. Ďalšou zaujímavou možnosťou využitia archívov je spoznáva-
nie regionálnych osobností z rôznych oblastí verejného života. Učiteľ a jeho 
trieda môžu spoznávať históriu cez fotografie, ktoré zachytávajú často už ne-
existujúce objekty priemyselnej či mestskej architektúry, ako aj osoby z mi-
nulosti obce, mesta a regiónu. Uvedené príklady využitia archívov a v nich 
uložených fondov a dokumentov v dejepisnom vyučovaní sú možnosťami 
využitia informačného potenciálu archívneho dedičstva v školskej praxi.
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4  Remeselnícke cechy v biskupskom 
privilegovanom meste Nitra 
v 16. – 18. storočí. Využitie archívnych 
dokumentov vo výučbe dejepisu 
na príklade cechov v Nitre

Stredoveké centrá remeselnej výroby, teda slobodné kráľovské mestá ako 
Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice, Prešov, Le-
voča, Kežmarok a Bardejov, ostali síce najdôležitejšími strediskami výroby 
remeselných produktov pre miestny a širší trh v druhej polovici 16. sto-
ročia, ale výkon remesla sa presunul viac do zemepanských mestečiek. 
Vzniklo asi päťdesiat nových centier remeselnej výroby na území dnešného 
Slovenska od polovice 16. do polovice 17. storočia. Oppidá získali viace-
ré hospodárske a  legislatívne privilégiá, zvýšil sa aj počet remeselníckych 
cechov. Na konci prvej štvrtiny 16.  storočia existovalo asi v 25 mestách 
na území dnešného Slovenska približne 65 až 70 cechových združení. Pri-
bližne o 150 rokov neskôr tu pôsobilo asi v 160 sídlach okolo 1 000 ce-
chov52. Slobodné kráľovské mestá mali hradby, ich obyvatelia si volili rich-
tára a radu mesta. Mešťania vlastnili nehnuteľný majetok a podliehali len 
svojej mestskej rade ako súdnemu orgánu. Panovník predstavoval pre tieto 
mestské sídla vrchnosť, a preto im udeľoval rôzne výsady ohľadom vlast-
nej samosprávy, organizovania trhov a jarmokov, oslobodenia od platenia 
mýta a tridsiatku a na vydávanie vlastných listín, napr. pre remeselné cechy 
v  meste formou štatútov. Uhorský kráľ sa opieral o  slobodné kráľovské 
mestá v nestabilných časoch najmä v boji proti šľachte. Obyvatelia týchto 

52 KAZIMÍR, Štefan. Hospodársky vývoj v období včasného novoveku (1526 – 1711). 
Mestská trhová výroba, remeslo, obchod, ceny a mzdy. In: KOHÚTOVÁ, Mária – VO-
ZÁR, Jozef (Eds.). Hospodárske dejiny Slovenska (1526 – 1848). Bratislava: VEDA, 
vydavateľstvo SAV, 2006, s. 36.
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miest podliehali len súdnej právomoci kráľa, a preto do ich práv nesmela 
zasahovať šľachta ako nositeľ politickej moci v bývalom Uhorsku.

Privilegované zemepanské mestečká alebo oppidá boli sídlami, ktoré 
patrili do vlastníctva svetského alebo cirkevného zemepána. Ich obyvate-
ľom udeľovali rôzne právne a ekonomické výsady ich vlastníci, väčšinou 
šľachta, vlastnými listinami. Mestečká slúžili ako centrá remeselnej výroby 
a miestneho obchodu na panstvách, pričom mohli byť aj sídlom panskej 
správy. Ich obyvatelia mohli vykonávať remeslo alebo sa venovať poľnohos-
podárstvu ako svojmu zamestnaniu. Každý zemepán vyžadoval od obyva-
teľov svojich mestečiek rôzny rozsah plnenia ich poddanských povinností. 
Častejším bolo odpúšťanie robotných povinností a ich nahradenie plate-
ním vyššej sumy peňažnej renty alebo rozsiahlejšie naturálne dávky. Mesto 
Nitra, ktorému sa venujeme v tejto práci, patrilo k privilegovaným oppi-
dám s rozsiahlymi právami, ktoré však nitriansky biskup ako jeho zeme-
pán často porušoval vyžadovaním neoprávnených robotných povinností. 
Zemepanské mestečká sa stávali dominantnejšími v období 16. až 18. sto-
ročia na území dnešného Slovenska, lebo tu bola prítomná osmanská hroz-
ba v podobe okupácie tretiny bývalého stredovekého Uhorska, stavovské 
povstania uhorskej šľachty, ekonomický úpadok, ako aj náboženská vojna 
katolíkov a protestantov.

Cechové písomnosti tvoria veľkú časť dokumentov vo fondoch histo-
rických archívov viacerých miest, napr. Bratislavy, Trnavy, Nitry, Banskej 
Bystrice, Žiliny, Banskej Štiavnice, Košíc, Prešova atď. Remeselníci tvorili 
významnú časť meštianskej spoločnosti mestských sídiel na území dnešné-
ho Slovenska ako súčasti bývalého Uhorska od stredoveku do 19. storočia. 
Cechové artikuly a  knihy sú uložené v  štátnych a  mestských archívoch 
v Slovenskej republike, pričom najstaršie z nich siahajú až do 15. storočia. 
Zvolil som problematiku remesiel v konkrétnom meste, keďže cechy pô-
sobili okrem slobodných kráľovských miest ako plnoprávnych sídiel s po-
stavením mesta aj v privilegovaných zemepanských mestečkách (oppidách) 
s obmedzenými právnymi a ekonomickými kompetenciami. Medzi tieto 
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sídla patrila aj Nitra. Okrem toho jednotlivých remeselníkov mimo cechov 
by sme našli aj na dedinách a v sídlach panstiev. Boli to základné remeslá 
pre miestnu potrebu obyvateľov, ako napr. kováč, hrnčiar, krajčír, obuvník, 
kolár, debnár, pekár atď. Okrem archívov miest sa cechové artikuly môžu 
nachádzať aj v archívoch múzeí a rôznych spolkov, napr. v Archíve Sloven-
ského národného múzea a Archíve Spolku svätého Vojtecha.

Cechy a remeslá sú vhodnou problematikou, na ktorej môže učiteľ de-
jepisu priblížiť žiakom a študentom nielen dejiny konkrétneho mesta, obce 
alebo regiónu, ale má možnosť využiť na doplnenie aj konkrétne doku-
menty z regionálneho archívu spolu s návštevou klasickej alebo virtuálnej 
expozície remesiel v múzeu. Cechové písomnosti obsahujú mená majstrov, 
ktorí predkladali artikuly na potvrdenie richtárovi a mestskej rade, panov-
níkovi alebo zemepánovi. Ďalej sa z nich môžu žiaci a študenti dozvedieť 
o  majstroch, spôsobe organizácie cechu, voľbe cechmajstrov, pravidlách 
výkonu remesla a  dodržiavania kresťanských povinností, teda povinnej 
účasti na procesiách, omšiach a pohreboch zosnulých členov cechu, živote 
a učňov a  tovarišov, pravidlách výkonu remesla a  chovania sa, vydávaní 
výučných listov a ďalších cechových dokumentov atď.

4.1  Cisár a kráľ Karol VI. (III.) a jeho reforma cechového systému 
v Uhorsku

Remeselnícke cechy tvorili vždy jednu z hlavných súčastí ekonomiky a spo-
ločnosti slobodných kráľovských miest, zemepanských mestečiek (oppíd) 
a panstiev. V týchto mestečkách a na panstvách existovali viaceré druhy re-
mesiel, ktorých majstri sa združovali do cechov ako záujmových združení. 
Každé mestské sídlo a panstvo zásobovali svojimi výrobkami, ktoré predá-
vali na týždenných trhoch a jarmokoch alebo ich predávali priamo zákaz-
níkom vo svojich dielňach. V  tomto kontexte je cieľom priblížiť zmeny 
v postavení a fungovaní remeselníckych záujmových združení, teda cechov 
v prvej štvrtine 18. storočia, na príklade murárskeho cechu v Nitre, ktorý 
vznikol vydaním jeho cechových artikúl v roku 1724.
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Územie dnešného Slovenska ako súčasť bývalého Uhorska bolo po skon-
čení posledného stavovského povstania Františka II. Rákociho v roku 1711 
spustošené a vydrancované. Obnova ekonomiky a spoločnosti musela byť 
spojená s mnohými reformami. Cisár a uhorský kráľ Karol VI. (III.) mu-
sel okrem riešenia zachovania nástupníctva Habsburgovcov v monarchii 
sfunkčniť a  zmodernizovať Uhorskú štátnu správu zriadením nových in-
štitúcií a zjednotením vydávania kráľovských listín iba panovníckym dvo-
rom. Privilégiá pre svojich obyvateľov mohli vydávať slobodné kráľovské 
mestá a  zemepáni pre svojich poddaných najmä v privilegovaných mes-
tečkách.

Cechy predstavovali organizované spoločenstvá majstrov a  tovarišov 
a ich dielní z jedného druhu remesla alebo obchodovania. Išlo o prvý stu-
peň samosprávy v mestách. Slúžili na podporu vlastných členov, chránili 
svoje dominantné postavenie v príslušnom výrobnom odvetví, kontrolo-
vali výrobky a poskytované služby. Mestské rady udeľovali týmto združe-
niam formou štatútov cechové poriadky (artikuly). Na čele cechu stál jeho 
členmi volený cechmajster. Jeho členovia museli dodržiavať kresťanské po-
vinnosti, napr. povinná účasť na bohoslužbách, na pohreboch člena cechu, 
život podľa kresťanských čností a v úcte k Pánu Bohu. Cechy ako stavov-
ské organizácie sa starali o hospodársku a sociálnu úroveň svojich členov 
a snažili sa o udržanie si postavenia na trhu. Nevystupovali ako politické 
orgány v opozícii voči mestskému patriciátu, ako to robili cechy v mestách 
v západnej Európe53.

Cechový systém v bývalom Uhorsku sa stal vďaka veľkému počtu re-
meselníckych združení ešte z konca 17. storočia ťažkopádnym. Cisár a kráľ 
Leopold I. udelil veľkému počtu cechov artikuly, a preto nebolo možné 
kontrolovať presnosť ich obsahu. Z uvedeného dôvodu sa panovnícky dvor 
snažil o zjednotenie vydávania cechových a  iných privilégií do Uhorskej 
kráľovskej kancelárie. Situácia, ktorá nastala po skončení povstania Fran-

53 ŠVECOVÁ, Adriana – GÁBRIŠ, Tomáš. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Sloven-
sku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 86.
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tiška  II. Rákociho v  roku 1711, ukázala potrebu zmodernizovať fungo-
vanie Uhorska ako štátu, pričom nový panovník Karol  III. (VI.) sa cez 
panovnícky dvor postupne snažil viacerými spôsobmi centralizovať správu 
kráľovstva. Vydávanie cechových privilégií radami slobodných kráľovských 
miest a zemepánmi pre remeselnícke združenia sa stávalo počas vlády ci-
sára a kráľa Karola VI.(III.) a jeho dcéry Márie Terézie prekážkou v snahe 
panovníckeho dvora o zavedenie systému do vydávania cechových artikúl 
ako súčasti snahy o jednotnú produkciu kráľovských listín len v kráľovskej 
kancelárii.

Uhorská kráľovská kancelária ostala aj na začiatku 18.  storočia naj-
významnejším krajinským úradom, hoci jej sídlom bola Viedeň. Podlieha-
la priamo panovníkovi a Tajnej rade. V roku 1690 sa oddelila od Dvorskej 
kancelárie a stala sa samostatným úradom. Mnohé mandáty, ktoré z nej 
vychádzali, boli len prekladom dokumentov, ktoré vydal cisár a kráľ pre 
rakúske a české krajiny. Členmi Uhorskej kráľovskej kancelárie boli šty-
ria uhorskí radcovia, ktorých vymenoval panovník a nachádzali sa priamo 
na dvore.

Inštitúcia úzko spolupracovala s  Dvorskou a  Uhorskou komorou 
vo veci vydávaných privilégií, donácií, konfirmácií, imunít, exempcií, do-
hôd, zmlúv, menovaní a poverení54. Centralizačné úsilie Karola III. (VI.) 
znamenalo zvýšenie závislosti kancelárie na viedenských inštitúciach. Pri-
pravovala podklady pre Tajnú radu alebo ministerskú konferenciu, ale na-
priek tomu sa stala spolu s Miestodržiteľskou radou najdôležitejším úra-
dom pre správu Uhorska.55

Zákonný článok č. 79/1715 obsahoval povinnosť sledovať tvorbu cien 
cechov a výšku ich vstupných poplatkov. Texty vydávaných listín sa do vlá-
dy Karola III. (VI.) nekontrolovali a obsahovali tak aj vysoké vstupné po-
platky, výsadné postavenie nemeckých remeselníkov v cechoch alebo iné 

54 LEHOTSKÁ, Darina. Príručka diplomatiky. Bratislava: Slovenská archívna správa, 
1972, s. 241.

55 LEHOTSKÁ, ref. 54, s. 242.
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uhorským zákonom odporujúce pravidlá. Cieľom panovníckych reforiem 
sa stalo zavedenie poriadku do fungovania cechových organizácií. Vysoké 
zápisné v štatútoch sa považovalo za neprimerané, ale nachádzalo sa v nie-
ktorých z nich, ktoré boli vydané v kancelárii Karola III. (VI)., keď sa ich 
text nekontroloval pre pretrvávajúcu prax z konca 17. storočia56.

Uhorský snem prijal v  roku 1723 Pragmatickú sankciu a  kráľ Ka-
rol III. (VI.) obnovil podľa českého vzoru činnosť miestodržiteľskej rady. 
Vytvoril Uhorskú kráľovskú miestodržiteľskú radu (Consilium Regium Lo-
cumtenentiale Hungaricum) so sídlom v Bratislave57. Inštitúcia zastupovala 
panovníka v Uhorsku a viedol ju uhorský palatín. Ak funkcia palatína obsa-
dená nebola, stál na jej čele miestodržiteľ, ktorým bol po smrti palatína Mi-
kuláša Pálffyho v roku 1732 František Štefan Lotrinský. Zástupcom mohli 
byť aj krajinský sudca a hlavný taverník. Najznámejším miestodržiteľom, 
ktorý tento post zastával od roku 1766 do roku 1780, bol zať Márie Terézie 
knieža Albrecht Sasko-Tešínsky, manžel jej dcéry Márie Kristíny. Jej členmi 
bolo 22 panovníkom menovaných radcov a inšpektor. Jej stále výbory a od-
delenia riadili jednotlivé odvetvia uhorskej ekonomiky a spoločnosti. Išlo 
najprv o učtáreň a hospodársky výbor. Od roku 1724 pribudol základinový 
výbor. V roku 1759 sa rozšíril počet výborov o mýtny, zdravotný, výbor pre 
židovskú taxu, výbor pre skúmanie nobility, cirkevný výbor, výbor poklad-
nice duchovných a výbor spravujúci rábske biskupstvo58.

Každý z výborov tvorilo 7 až 8 radcov a tajomník. Členovia výborov 
zasadali dva razy za týždeň. Učtáreň fungovala každodenne. Rada prešla 
v  roku 1769 za vlády Márie Terézie ešte reformou, po ktorej ostali len 
štyri výbory: učtárenský, hospodársky (armáda, trhy, cesty a mosty, židovská 
taxa, obecné záležitosti), náboženský (pokladnica duchovných, študijné zále-
žitosti, základiny) a urbársky (urbáre, sťažnosti poddaných, hlásenia stolíc).59 

56 ŠPIESZ, Anton. Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava: Vydava-
teľstvo SAV, 1972, s. 179.

57 LEHOTSKÁ, ref. 54, s. 252
58 LEHOTSKÁ, ref. 54, s. 252.
59 LEHOTSKÁ, ref. 54, s. 252.
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Miestodržiteľská rada vydávala aj vlastné nariadenia – intimáty, v ktorých 
sprostredkovala mestám a stoliciam ako svojim podriadeným inštitúciám 
inštrukcie panovníka alebo im vydávala vlastné rozhodnutia. Tieto doku-
menty boli vydávané často aj v tlačenej forme. Cieľom kráľovského dvora 
vo Viedni sa stalo postupné zavedenie vydávania všetkých privilégií len cez 
Uhorskú kráľovskú kanceláriu. Toto opatrenie sa dotklo aj cechových pri-
vilégií, ktoré vydávali ako svoje štatúty rady slobodných kráľovských miest 
a ako privilégiá zemepáni pre remeselníkov vo svojich mestečkách.

V snahe najprv preskúmať už vydané dokumenty Uhorská kráľovská 
miestodržiteľská rada nariadila v roku 1730 slobodným kráľovským mes-
tám a zemepánom zaslať hodnoverné odpisy všetkých cechových privilégií. 
Prvým opatrením, ktoré sa snažilo o zosúladenie pravidiel činnosti cechov 
v bývalom Uhorsku, bolo nariadenie z roku 1733 o povinnosti tovarišov 
mať pri vandrovke mimo Uhorska cestovný pas s platnosťou tri roky60.

4.2  Pokus o zavedenie jednotných pravidiel pre cechy v Uhorsku 
za vlády cisárovnej Márie Terézie

Cisárovná a  kráľovná Mária Terézia pokračovala v  snahách svojho otca 
Karola III. (VI.) o zjednotenie pravidiel vydávania cechových artikúl len 
kráľovskou kanceláriou a  o  jednotný systém fungovania remeselníckych 
združení v Uhorsku. Spišská komora ako finančný a hospodársky orgán 
poverila svojho úradníka Štefana Goszthonyiho, aby vypracoval pre pa-
novníčku správu o stave cechov a ich činnosti v oblasti jej pôsobnosti. Sem 
patrili slobodné kráľovské mestá, napr. Košice, Prešov, Bardejov, Sabinov 
a Levoča, a stolice na severovýchode bývalého Uhorska ako napr. Spišská, 
Šarišská, Zemplínska, Abovská, Hajdu, Bihar, Szabolcs atď. Goszthonyi 
skontroloval v roku 1760 cechové privilégiá a výšku poplatkov pri vstupe 
do remeselníckeho bratstva v obvode Spišskej komory. Jeho správa pre pa-
novnícky dvor obsahovala návrh reformy vydávania cechových privilégií 
a jednotnej úpravy poplatkov a fungovania remeselníckych združení v kra-
60 ŠPIESZ, ref. 56, s. 180 – 181.
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jine. Vychádzal zo zistení, že poplatok za vstup nového majstra do cechu 
stál uchádzača 38 až 96 zlatých spolu s inými poplatkami. Cechové štatúty 
vydávali rady slobodných kráľovských miest pre svojich mešťanov a zeme-
páni pre obyvateľov vlastných mestečiek (oppíd) za sumu 80 až niekoľko 
sto zlatých. Počet cechov, ktoré mali kráľovskou kanceláriou vydané arti-
kuly, bol 40 zo 193 vo dvoch slobodných kráľovských mestách a piatich 
stoliciach v pôsobnosti Spišskej komory61.

Návrhy Gosztonyiho sa zamerali na odstránenie ťažkostí pri jednotnom 
fungovaní cechov, ale hlavne na vydávanie kráľovských privilégií len v pa-
novníckej kancelárii. Všetky cechy, ktoré nemali kráľovské privilégium, sa 
mali zrušiť a ich doklady sa mali zhabať. Ich členovia by vykonávali remeslo 
už len rok, ak by im neboli dovtedy vydané nové artikuly. Mestá by už nevy-
dávali žiadne privilégiá svojim a cudzím cechom formou štatútov. Remesel-
nícke bratstvá so staršími panovníckymi listinami sa mali venovať nábožen-
skej výchove svojich členov. Výška poplatkov mala byť pre cechy za vydanie 
nových kráľovských privilégií len mierna. Synovia majstrov, vidiecki maj-
stri a manželia dcéry majstra by platili len polovičné zápisné. Majstrovský 
výrobok by však museli zhotoviť. Suma výdavkov, ktorú mohol uchádzač 
o členstvo zaplatiť na slávnostnú hostinu pre cech, sa mohla pohybovať od 6 
do 10 zlatých. Nesmel sa stanoviť limit na počet majstrov v cechu. Mestské 
rady mali kontrolovať činnosť cechov. Vstupné poplatky nesmeli presiahnuť 
30 zlatých. Magistráty slobodných kráľovských miest a stolice mali určovať 
ceny remeselníckych výrobkov a  trestať ich predražovanie 62. Panovníčka 
vydala dňa 6. februára roku 1761 na základe uvedeného návrhu dekrét 
o zjednotení pravidiel v cechoch v Uhorsku a zaslaní starých panovníckych 
privilégií na opravu a doplnenie do kráľovskej kancelárie vo Viedni63.

Goszthonyiho poveril panovnícky dvor znovu v roku 1761, aby ana-
lyzoval cechové štatúty budínskych remeselníckych spoločenstiev. Jeho 

61 ŠPIESZ, ref. 56, s. 181.
62 ŠPIESZ, ref. 56, s. 182.
63 ŠPIESZ, ref. 56, s. 182.
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analýza poukázala na pozitíva a  negatíva uhorského cechového systému 
a načrtla možné riešenia. Rímskokatolícke náboženstvo bolo štátnym ná-
boženstvom. Cechová zástava každého cechu mala byť umiestnená vo far-
skom kostole a pod ňou sa povinne majstri, tovariši a učni museli zúčastniť 
procesie na sviatok Božieho tela (Corporis Christi) bez ohľadu na vierovy-
znanie a  priniesť určené množstvo vosku. Členovia cechu sa museli raz 
za štvrťrok a na deň svojho patróna zúčastniť na omši64.

Cechmajster by sa volil z  troch kandidátov na výročnej schôdzi pri 
príležitosti vydania artikúl za prítomnosti zástupcu mestskej rady. Kan-
didovať mal aj odstupujúci cechmajster. Mali sa konať štvrťročné schôdze 
cechu spolu s omšou a prečítaním artikúl. Na týchto rokovaniach, ako aj 
na výročnej schôdzi vo sviatok patróna remeselného cechu, sa mali pla-
tiť ročné poplatky a riešiť vnútorné záležitosti. Tovariši nemali hlasovacie 
právo na schôdzi. Mimoriadna schôdza sa mohla zvolať na žiadosť majstra 
alebo tovariša po zaplatení určenej sumy. Ak sa stal v cechu s viacerými 
vierovyznaniami cechmajstrom nekatolík, tak kľúč od truhlice mal mať 
v držbe najstarší katolícky majster65.

Učeň predložil pri prijímaní do učenia rodný list. Povinná doba učenia 
bola navrhnutá na tri roky. Ekonomická komisia Miestodržiteľskej rady 
rozhodla o rôznej dĺžke učenia podľa typu remesla. Majster sa musel k uč-
ňovi chovať slušne66. Tovariš musel vandrovať dva až tri roky podľa druhu 
remesla a mal nárok na potvrdenie o práci od majstra, od ktorého odchá-
dzal. Povolené malo byť aj zamestnávanie tovariša a učňa mladým maj-
strom. Kontrola výrobkov cudzincov na jarmokoch, voľné modré pondel-
ky, povinné ručenie dvomi ručiteľmi za učňa, predkupné právo na trhoch 
pre členov cechu a povinnosť oženiť sa do roka po vstupe do cechu sa mali 
ako zbytočné požiadavky zrušiť67.

64 ŠPIESZ, ref. 56, s. 183.
65 ŠPIESZ, ref. 56, s. 183.
66 ŠPIESZ, ref. 56, s. 183.
67 ŠPIESZ, ref. 56, s. 184.
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Zákaz pôsobenia cudzích remeselníkov (fušeri), práva vdov a  riešenie 
vzájomných sporov majstrov sa objavili v  Gosztonyiho analýze ako tie, 
ktoré sa mali cechom ponechať68. Tovariš mal pri uchádzaní sa o  štatút 
majstra predložiť rodný a  výučný list, zaplatiť 1 zlatý, odpracovať jeden 
rok u  staršieho majstra a  vyhotoviť majstrovský výrobok. Kvalitu tohto 
výrobku by kontrolovali zástupcovia cechu spolu s cechovým komisárom. 
Chyby na výrobku sa pokutovali 2 až 4 zlatými. Uchádzači, ktorí by túto 
skúšku nespravili, museli absolvovať ďalšiu vandrovku.

Vstupný poplatok 30 zlatých mohol uchádzač splatiť aj na dva razy. 
Suma na pohostenie nesmela prekročiť 6 až 10 zlatých podľa druhu re-
mesla, počtu majstrov a významu a veľkosti konkrétneho mesta69. Synovia 
majstrov mali platiť len polovičnú výšku vstupného poplatku a polovicu 
sumy za slávnostný obed, ale inak nemohli mať úľavy od dĺžky učenia sa 
remeslu, vandrovky, ročnej služby u majstra a od vyhotovenia majstrovské-
ho výrobku. Manželia majstrovej dcéry a vdovy po členovi cechu sa mohli 
vykúpiť od povinnej ročnej služby u iného majstra pred vstupom do cechu.

Komisia na čele s  grófom Pavlom Balašom, ktorá mala prehodnotiť 
obsah cechových štatútov v krajine, si osvojila tieto Goszthonyiho návrhy 
na základe analýzy budínskych cechových artikúl, ktoré sa stali pravidlom 
pre vydávanie cechových artikúl v Uhorskej kráľovskej kancelárii. Súčasne 
sa nimi riadil aj kráľovský dvor pri riešení problematiky cechov v Uhor-
sku. Snaha o úplné zrušenie starých cechových štatútov a  cechov, ktoré 
ich nemali v podobe kráľovských privilégií dekrétmi, sa nedala splniť, pre-
tože ich počet v Uhorsku bol vysoký70. Panovníčka zaviedla v roku 1766 
inštitút cechových komisárov s právom veta na schôdzach. Títo komisári 
mali kontrolovať činnosť cechov. Zrušila sa tak autonómia cechov v pro-
spech ich väčšej kontroly zo strany mestských rád a štátu71. Tovariš musel 
dostať pri odchode od každého majstra potvrdenie o dobrom správaní, čo 
68 ŠPIESZ, ref. 56, s. 184.
69 ŠPIESZ, ref. 56, s. 184.
70 ŠPIESZ, ref. 56, s. 184.
71 ŠPIESZ, ref. 56, s. 185.
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bolo podmienkou pre nástup k ďalšiemu majstrovi. Toto opatrenie pla-
tilo od roku 176672 . Vstupné podmienky, ktoré museli splniť uchádzači 
o členstvo v cechoch, sa od roku 1770 zjednodušili v tom, že sa odbúra-
la jeho tovarišská ročná služba u  staršieho majstra. Zápisné sa stanovilo 
na sumu 15 zlatých73.

4.3  Nitra – biskupské privilegované mestečko.  
Mesto a biskup ako zemepán  v 16. až 18. storočí

Mesto Nitra sa skladalo v období 16. a 17. storočia z viacerých častí. Tvo-
rilo ju okrem hradu niekoľko častí: zemepanské mestečko Dolné mesto 
s privilégiom kráľovského mesta od kráľa Bela IV. z roku 1248 v majetku 
nitrianskeho biskupa od roku 1288, Horné mesto ako štvrť kanonikov, 
biskupských úradníkov a šľachty, Podhradie, prímestské štvrte s vlastnou 
samosprávou – Mostná ulica, osada Ďurková a Kapitulská ulica ako reme-
selnícka poddanská osada Nitrianskej kapituly. Tieto časti mesta Nitry sa 
zlúčili v roku 1848 a vzniklo mesto so zriadeným magistrátom74. Mesto 
Nitra sa titulovalo v 16. a 17. storočí ako privilegované a slobodné mesto 
(libera civitas, libera ac privilegiata civitas) pre rozsah svojich výsad, čím sa 
máloktoré zemepanské mestečko na území dnešného Slovenska mohlo po-
chváliť. Okrem toho, že tu sídlila aj Nitrianska stolica a biskupstvo, mesto 
sa stalo významnou vojenskou pevnosťou na obrannej línii proti Osma-
nom75.

Nitriansky biskup predstavoval okrem svojej cirkevnej funkcie aj žu-
pana Nitrianskej stolice a zemepanskú vrchnosť pre mesto Nitra. Stoličná 
správa a mestské orgány mesta Nitra sa na biskupa obracali v rôznych práv-
nych a ekonomických záležitostiach. Predstavitelia stolice a mesta Nitry sa 
72 ŠPIESZ, ref. 56 , s. 185.
73 ŠPIESZ, ref. 56, s. 185. 
74 FOJTÍK, Juraj. Feudalizmus 1526 – 1848. In: FOJTÍK, Juraj (ed.). Nitra. Bratislava: 

Vydavateľstvo Obzor pre MsNV v Nitre, 1977, s. 45. Tiež: KERESTEŠ, Peter. Naj-
staršia kniha mesta Nitry (1671) 1681 – 1693 : pramenná edícia najstaršej zachovanej 
mestskej knihy so štúdiami k starším dejinám mesta. Nitra : Mesto Nitra, 2018, s. 82.

75 KERESTEŠ, ref. 74, s. 120. 
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zúčastňovali zasadnutí panského súdu Nitrianskeho biskupstva. Biskupskí 
úradníci sa stali prísediacimi nitrianskeho Mestského súdu76.

Nitrianski mešťania sa museli brániť voči častému porušovaniu svo-
jich práv zo strany ich zemepána biskupa, úradníkov panstva a Nitrianskej 
kapituly. Mala im v tom pomôcť aj konfirmácia cisára a uhorského kráľa 
Ferdinanda II. z 5. mája 1632, ktorou potvrdil okrem privilégia cisára Fer-
dinanda I. z roku 1557 s odpisom tranzumptu Nitrianskej kapituly z roku 
1554 s listinou kráľa Mateja Korvína z roku 1473 s textom základnej vý-
sadnej listiny pre mesto Nitra od kráľa Belu IV. z roku 1248 aj dohodu me-
dzi mestom Nitra a biskupom Jánom Telegdym (tzv. Telegdyho Konvencia) 
z roku 1632. Nitra sa podľa tohto dokumentu nazývala slobodné mesto 
(libera civitas). Slávnostné vyhotovenie privilégia sa našlo v znovuobjave-
nom nitrianskom mestskom archíve v Štátnom archíve v Nitre.77

Biskup Ján Telegdy, ktorý sa neskôr stal aj titulárnym kaločským arci-
biskupom, chcel ukončiť dlhotrvajúce spory Nitry a jej zemepána nitrian-
skeho biskupa, a preto dňa 23. apríla roku 1632 vydal svoju Konvenciu. 
V tejto dohode s obyvateľmi mesta im ponechal napr. príjem z mýta, po-
lovicu príjmov z jarmokov, slobodný predaj a kúpu nehnuteľností, právo 
sťahovania sa a ďalšie práva pre ich porušovanie jeho predchodcami a úrad-
níkmi panstva. Povinnosťou sa stalo napr. platenie ročného cenzu 100 zla-
tých namiesto kosenia biskupských lúk a vozenia ľadu na hrad. Toto privi-
légium potvrdili aj cisári Ferdinand II. (5. máj roku 1632) a Ferdinand III. 
(4. máj roku 1637). Dokument tvoril základ právneho postavenia Nitry 
a jej obyvateľov až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Obyvatelia mesta 
si bránili svoje práva proti biskupovi ako zemepánovi, pretože ich panstvo 
porušovalo78.

76 KERESTEŠ, ref. 74, s. 140. 
77 KERESTEŠ, ref. 74, s. 18 a 21.
78 FOJTÍK, ref. 74, s. 50. Tiež: MRVA, Ivan. Nitra vo včasnom novoveku (1526 – 1711). 

In: FUSEK, Gabriel – ZEMENE, Marián R. (Eds.). Dejiny Nitry. od najstarších čias 
po súčasnosť. Nitra: Mesto Nitra, 1998, s. 194. Tiež: KERESTEŠ, ref. 74 , s. 42 a 44. 
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Nitrania chceli u panovníka dosiahnuť, aby ich mesto povýšil na slo-
bodné kráľovské mesto. Práva Dolného mesta ako zemepanského mestečka 
podľa Telegdyho Konvencie potvrdil kráľovský súd v spore Nitry a biskupa 
Imricha Esterházyho v roku 1763. Rozsudok však potvrdil aj zemepanskú 
právomoc nitrianskeho biskupa nad Dolným mestom. Horné mesto sa 
s privilegovaným mestečkom nespojilo, pretože tamojšia šľachta a Nitrian-
ska kapitula s podporou Nitrianskej stolice odmietala opakovane takéto 
snahy79.

Horné a Dolné mesto volili spoločného richtára, pričom každý mešťan 
a šľachtic, kto bol do tohto úradu zvolený, musel túto voľbu pod hrozbou 
prísneho trestu prijať. Horné mesto obývali kanonici Nitrianskej kapituly, 
biskupskí úradníci a šľachta. Šľachtici odmietali odvádzať daň za nehnu-
teľnosť, za výkon remesla, ako aj ubytovať cisárskych vojakov. Podporovala 
ich aj Nitrianska stolica. Rada Dolného mesta a biskupstvo viedli s týmito 
obyvateľmi Nitry časté spory a tieto poplatky vymáhali. Horné mesto sa 
oddelilo od Dolného mesta v priebehu 17. storočia80.

Nitriansky richtár predsedal mestskej rade a mestskému súdu a repre-
zentoval mesto navonok. Vyberal si dvoch zástupcov spomedzi senátorov. 
Podliehali mu aj senátori, notár, mestský kapitán, dvaja jarmoční richtá-
ri, hôrny richtár, sirotský správca a komorník. Viedol Nitranov v zápase 
za ich práva ako obyvateľov Dolného mesta proti ich častému porušovaniu 
zo strany biskupa ako zemepána. Obyvateľstvo Nitry tvorili okrem mešťa-
nov z Dolného mesta aj šľachtici z Horného mesta. Richtár sa volil na je-
den rok z jednej časti Nitry a potom z druhej, aby sa predišlo prípadným 
sporom týchto dvoch skupín obyvateľstva81. 

Biskup a jeho úradníci zasahovali častejšie od 16. storočia do práv meš-
ťanov Nitry, ktoré ich oslobodzovali od viacerých poddanských povinnos-
tí. Išlo aj o kontrolu volieb do mestských orgánov a správy majetku mesta. 

79 FOJTÍK, ref. 74 , s. 51.
80 FOJTÍK, ref. 74, s. 54 – 55. Tiež: MRVA, ref. 78, s. 194. 
81 KERESTEŠ, ref. 74, s. 138. 
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Richtára volili zo štyroch kandidátov členovia volenej obce až do druhej 
polovice 18. storočia, odkedy toto právo prešlo do kompetencie biskupa. 
Richtárov dom bol miestom zasadnutí mestskej rady až do prvej polovice 
18. storočia, keď v Nitre postavili radnicu82.

Mešťania z Dolného a Horného mesta si volili spomedzi seba členov 
vonkajšej a užšej mestskej rady 24. apríla, t. j. na Deň svätého Juraja. Mest-
ské orgány sa volili každý rok. Vonkajšia alebo širšia rada mesta Nitry za-
stupovala štyri mestské desiatkové obvody Dolného mesta. Predstavovala 
volenú obec Nitry. Jej členmi boli mešťania, bohatí remeselníci a šľachtici 
s priznanými meštianskymi právami. Táto obec zastupovala mesto navo-
nok a volila richtára a ostatných funkcionárov mesta. Mohla mať 48 členov 
v 16. a 17. storočí tak, ako v nasledujúcom období. Z nej si nitrianski meš-
ťania vyberali 25 členov vonkajšej rady (senát), spomedzi nich si obyvatelia 
Nitry zvolili richtára a 12 senátorov83.

Od druhej polovice 18. storočia si pre mocenskú rovnováhu 13  čle-
nov užšej alebo vlastnej mestskej rady vyberal nitriansky biskup ako zeme-
pán. Biskup vybral aj štyroch kandidátov na richtára. Členovia mestskej 
rady potom zvolili richtára, ktorého potvrdil zemepán. Kapitána, notára 
a ostatných funkcionárov volili členovia užšej mestskej rady sami. Ak bol 
richtár z Dolného mesta, tak kapitána zvolili z Horného mesta, a naopak. 
Užšia mestská rada alebo senát zasadali raz do týždňa, a to za účasti všet-
kých nitrianskych mešťanov. Biskupa zastupoval na voľbách najčastejšie 
prefekt panstva84.

Voľba vnútornej a  vonkajšej rady Dolného mesta Nitry, realizovaná 
24.  apríla roku 1763, sa uskutočnila tak, že odchádzajúci senát navrhol 
48 členov volenej obce. Z nich si vybrali Nitrania 25 členov širšej rady 
zo štyroch štvrtí, pričom z nich 13 vybral biskup do senátu. Nasledoval 

82 KERESTEŠ, ref. 74, s. 59. 
83 KERESTEŠ, ref. 74, s. 52.
84 FOJTÍK, ref. 74, s. 62. Tiež: ZEMENE, Marián R. Nitra v období reforiem stavovskej 

spoločnosti (1711 – 1848). In: FUSEK, Gabriel – ZEMENE, Marián, R (eds.). Dejiny 
Nitry: od najstarších čias po súčasnosť. Nitra: mesto Nitra, 1998, s. 219 – 220. 
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výber 4  kandidátov na richtára spomedzi týchto senátorov, z  ktorých si 
zemepán vybral nitrianskeho richtára. Smrťou biskupa Gustíniho (1764 – 
1777), ktorý bol zároveň ako posledný aj nitrianskym županom, sa tento 
spôsob volieb do orgánov mesta Nitra prestal používať85. Mestská alebo 
užšia rada zasadala raz za týždeň. Od roku 1771 sa jej schôdze konali len 
za prítomnosti vonkajšej mestskej rady. Nemci si síce nárokovali na časť se-
nátorských kresiel a požadovali rokovania v nemeckom jazyku, ale od roku 
1771 sa nakoniec používal na zasadnutiach rady namiesto latinčiny ma-
ďarský jazyk, a to na návrh biskupstva86.

Mestský súd, ktorý tvorili richtár a dvaja senátori, súdil menej závaž-
né trestné činy a  priestupky obyvateľov mesta, ako napr. urážka na cti, 
ublíženie na zdraví a pod., ako aj civilné a majetkové spory a testamenty. 
Trestalo sa finančnými sankciami, palicovaním, verejnou potupou na pra-
nieri a  skonfiškovaním majetku. Zasadnutí súdu sa zúčastňoval kastelán 
Nitrianskeho hradu ako zástupca biskupa, ako aj slúžny Nitrianskej stoli-
ce. Mesto Nitra zastupoval aj jeho právny zástupca87.

Násilné trestné delikty súdil zemepanský súd, ktorý bol aj odvolacou 
inštitúciou voči rozsudkom nitrianskeho Mestského súdu. Panská stoli-
ca súdila na Nitrianskom hrade, kde bolo aj stoličné väzenie. Okrem zá-
stupcov biskupa ako zemepána boli členmi tribunálu aj zástupcovia stolice 
a mesta Nitra. Tento súd smel udeliť aj najvyšší trest, vybrané vážne trestné 
činy súdil aj stoličný súd88.

Nitra mala ako každé privilegované mestské sídlo právo konania trhov 
a  jarmokov. Tamojší remeselníci predávali svoje výrobky na týždenných 
trhoch a výročných trhoch – jarmokoch na námestí pri farskom Kostole 
svätého Jakuba, kde sa predávali aj poľnohospodárske produkty. Trhy a jar-
moky s ponukou remeselníckych produktov sa konali na tomto námestí aj 
po roku 1788, keď mesto presunulo odtiaľ dobytčie trhy za Tureckú bránu. 
85 FOJTÍK, ref. 74, s. 62. 
86 FOJTÍK, ref. 74 , s. 63., Tiež: ZEMENE, ref. 84, s. 220.
87 KERESTEŠ, ref. 74 , s. 71-72. Tiež: ZEMENE, ref. 84, s. 219 – 220. 
88 KERESTEŠ, ref. 74, s. 73. Tiež: ZEMENE, ref. 84, s. 219 – 220. 
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Remeselnícke výročné jarmoky sa konali v  termínoch: mesiac pred Veľ-
kou Nocou, na Zelený štvrtok, na Sviatok svätého Urbana pápeža (25. 5.), 
na  Sviatok Navštívenia Panny Márie (2. 7.) a  Nanebovstúpenia Panny 
Márie (15. 8.), na sviatky svätého Lukáša Evanjelistu (18. 10.), svätého 
Tomáša apoštola (21. 12.) a svätého Pavla prvého pustovníka (10. 1.). Trhy 
a  jarmoky predstavovali nielen spoločenskú udalosť v  živote obyvateľov 
mesta Nitry a okolia, ale z nich získavali tamojší richtár, mestská rada a ich 
zemepanská vrchnosť, teda nitrianske biskupstvo, významný zdroj príjmov 
v podobe trhových poplatkov89.

4.4  Biskupské mesto Nitra a jeho remeselníci.  
Cechové spoločenstvá v meste v ranom novoveku

Historici, ktorí sa zaoberali dejinami Nitry, zahrnuli do svojich publikácií 
aj cechovú problematiku. Sú v nich uvedené jednotlivé druhy remesiel aj 
s rokmi, keď ich cechovým združeniam vydali artikuly ako základné pra-
vidlá výkonu príslušného remesla na území biskupského výsadného mes-
tečka Nitry a Nitrianskej stolice. Ide o diela Antona Špiesza, Juraja Fojtíka, 
Mariána R. Zemeneho, Ivana Mrvu a Petra Keresteša. Jednotlivé cechové 
artikuly nitrianskych cechov neboli publikované v plnom znení ako dôle-
žitý prameň na poznanie systému vnútorného fungovania týchto remesel-
níckych združení v Nitre ako výsadnom biskupskom oppide v období 16., 
17., 18. a 19. storočia. Prvým z týchto artikúl je osvedčený odpis cechového 
poriadku murárov z Nitry a Nitrianskej stolice zo dňa 24. júla roku 1724.

Nitra, ktorá získala kráľovské výsady v  roku 1248 od kráľa Bela  IV. 
a v  roku 1288 sa stala majetkom nitrianskeho biskupa, ostala zemepan-
ským mestečkom s  pomerne rozsiahlymi privilégiami. Jej jadro alebo 
výsadné suburbium, teda nitrianske Dolné mesto, dosiahlo významný 
rozmach remeselnej výroby aj vznikom cechových združení jednotlivých 
druhov remesiel v druhej polovici 16. a v priebehu 17. storočia. Nitra mala 
už v stredoveku hradby, a preto v nej musela už vtedy existovať remesel-
89 ZEMENE, ref. 84, s. 231. 
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ná výroba. Práve mestá s hradbami, najmä slobodné kráľovské, smeli mať 
remeselnícku výrobu podľa starých zvyklostí v bývalom Uhorsku. Žiadny 
písomný dôkaz o tom, že v Nitre existovali cechy ako záujmové združenia 
remeselníkov už v stredoveku, sa nezachoval pre požiar mestského archívu 
v roku 1553. Nepriamym dôkazom skutočnosti, že v nitrianskom Dolnom 
meste existovali združenia remeselníkov aj v  stredoveku, bolo pôsobenie 
11 obuvníkov na území v susedstve Dolného mesta na dnešnej Kapitulskej 
ulici, ktoré patrilo Nitrianskej kapitule, v roku 153690.

V  Nitre sa usadili aj remeselníci z  bližšieho a  vzdialenejšieho okolia 
mesta. Z radov remeselníkov sa sformovalo väčšie množstvo popredných 
meštianskych rodín. Používanie priezviska ako označenia povolania ich 
nositeľa bolo bežné pri nitrianskych remeselníkoch aj v 17. storočí. Nie-
ktorí mali aj dvojité priezvisko. Išlo hlavne o gombičkárov, kováčov a zá-
močníkov. Remeslo sa rozvíjalo v meste aj vďaka vojenskej konjunktúre 
v 16. a 17. storočí91.

Remeselníci sa združovali do cechov hlavne kvôli ochrane výkonu svoj-
ho povolania. Remeselníkmi, ktoré zrejme pôsobili v Nitre pred rokom 
1550, boli mlynári, krajčíri, čižmári, súkenníci, mäsiari, kováči, sitári, ko-
žušníci, rybári, kolári, zámočníci, zlatníci, barbieri a obchodníci. Cechy 
v Nitre sa zameriavali svojou produkciou na uspokojenie potrieb obyva-
teľov Nitry a okolia. Väčšina z nich vznikla v rokoch 1562/1580 až 1640, 
keď získali svoje cechové artikuly: mlynári (1550, 1651), mäsiari (1562, 
1697), obuvníci (1583), kováči a zámočníci (1585), krajčíri (1593, 1692), 
kožušníci (1630) a gombičkári (1599, 1635)92. Postupne vzniklo v Dol-
nom meste 11 cechov do konca 17. storočia. Nitra sa stala v tomto období 
mestom so stredným stupňom rozvoja remeselnej výroby. Celkovo tu pô-
sobilo asi 80 zástupcov jednotlivých remesiel v období 16. a 17. storočia 93. 

90 KERESTEŠ, ref. 74, s. 122. 
91 KERESTEŠ, ref. 74 , s. 125.
92 ŠPIESZ, ref. 56, s. 75 – 76. Tiež: MRVA, ref. 78, s. 204 – 205. Tiež: KERESTEŠ, 

ref. 74, s. 123. 
93 KERESTEŠ, ref. 74, s. 123.
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Nitrianski remeselníci preberali veľmi často cechové artikuly od  ce-
chov z Trnavy, pretože toto mesto malo v 16. storočí vytvorenú cechovú 
organizáciu na vysokej úrovni. Jeho richtár a rada smeli vydávať ako or-
gány slobodného kráľovského mesta hodnoverné konfirmácie cechových 
poriadkov svojich remeselníckych bratstiev (Contubernium) aj pre cechy 
z  iných miest. Nitrianski mäsiari si nechali potvrdiť cechový poriadok 
z Trnavy v roku 1562, v roku 1593 to boli krajčíri, v roku 1585 kováči 
a zámočníci a v roku 1599 si takéto artikuly nechali vyhotoviť gombičká-
ri. Privilégiá preberali nitrianske cechy najmä za pôsobenia biskupa Jána 
Telegdyho v prvej polovici 17. storočia. Počet remesiel, ktoré sa združili 
v Nitre do cechov, postupne narastal aj v priebehu 17. storočia. Remeslá 
ako klobučníci, čižmári a ďalšie, ktorých majstrov bolo málo, spájali svoje 
sily s inými príbuznými remeslami do spoločných cechov94.

Celouhorský daňový súpis z roku 1715 uvádzal pre Nitru 48 majstrov 
13  rôznych remesiel. Ročný príjem 10 zlatých dosiahli čižmári, murári, 
kováči, krajčíri, tkáči a povrazníci. Obuvníci mali príjem za rok 13,30 zla-
tého ako základ dane, stolári, medovnikári, remenári a kožušníci dosiahli 
za rok 16 zlatých a mäsiari 20 zlatých. Počet remeselníkov vzrástol v ro-
koch 1752 – 1753 na 222, resp. na 114 v 42 remeslách. V meste pôsobilo 
40 druhov remesiel. Najpočetnejšie z nich boli čižmári (20), halenári (17), 
zámočníci (10), obuvníci a krajčíri ( každé remeslo po 7 majstroch). Na-
rástol aj počet remeselníckych dielní, pričom v roku 1753 ich mali najviac 
čižmári (25), ševci (18), krajčíri (16), mäsiari (15), kováči, murári a tesári 
(každé remeslo po 11), kožušníci (10), klobučníci a hrnčiari (každé remes-
lo po 6) a súkenníci (5)95.

Nitrianske cechy vykonávali v meste okrem svojej profesie aj spoločen-
ské, náboženské a obranné funkcie. Remeslo smeli vykonávať okrem reme-
selníkov popri svojom hlavnom zamestnaní, teda poľnohospodárstve, aj 

94 FOJTÍK, ref. 74, s. 58.
95 FOJTÍK, ref. 74, s. 58 – 59. Tiež: ŠPIESZ, ref. 56, s. 124. Tiež: ZEMENE, ref. 84, 

s. 229. 
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sedliaci, želiari, podželiari a šľachtici z Horného mesta. Cechy sa už na za-
čiatku 18. storočia nezapájali priamo do obrany mesta, ale ich úloha bola 
nezastupiteľná pri poriadkovej službe v nočných hodinách a ochrane proti 
požiarom podľa jednotlivých ulíc96. 

4.5 Cechové privilégiá nitrianskych cechov v 16. – 18. storočí

Nitrianska užšia a širšia mestská rada prijímali mestské štatúty ako práv-
ne normy, upravujúce konkrétnu oblasť života v meste na spoločnom za-
sadnutí. Cechy boli kolektívnymi korporáciami. Cechové artikuly patrili 
tiež medzi takéto tzv. partikulárne štatúty, ktorých znenie musel pred ich 
uvedením do platnosti schváliť nitriansky biskup ako zemepán97. Rich-
tár a rada mesta Nitry vydávali tiež cechové artikuly, ktoré potom platili 
po schválení nitrianskym biskupom ako zemepánom. 

Osvedčené odpisy a  kópie cechových privilégií sú uložené v  Maďar-
skom národnom archíve – Krajinskom archíve v Budapešti vo fonde Acta 
mechanica, sekcia C-25, ktorý je súčasťou archívneho fondu Uhorskej 
kráľovskej miestodržiteľskej rady. Fond vznikol sústredením výťahov a od-
pisov cechových privilégií v rokoch 1724 až 1779 v registratúre Miestodr-
žiteľskej rady kvôli ich kontrole, pretože táto inštitúcia dozerala aj na ich 
dodržiavanie v bývalom Uhorsku. Ich texty pochádzali niekedy aj zo 16. 
alebo 17. storočia98. Ďalšie fondy, v ktorých sa nachádzajú odpisy cecho-
vých atikúl: Archív Uhorskej kráľovskej kancelárie, Archív Uhorskej ko-
mory a Zbierka cechových písomností po roku 1526.

Biskup Ján Telegdy potvrdil spoločnému cechu štítárov, sedlárov, gar-
biarov a mečiarov v Nitre ich artikuly dňa 1. februára roku 1623, ktoré 
v prechádzajúcom roku dňa 1. októbra vydal richtár a  rada slobodného 
kráľovského mesta Trnava na žiadosť Františka Szijartoa Novozámockého 

96 ZEMENE, ref. 84, s. 228.
97 KERESTEŠ, ref. 74, s. 55, 58 a 77.
98 TROSZTOVSZKY, Gabriella. Céhiratok a  Magyar Országos Levéltárban. I. kötét. 

Magyarországi kormányhatóságok. 1. rész. Céhprivilégiumok. Tematikus mutató. Ma-
gyar Országos Levéltár: Budapest, 1996, s. 5 a 7.
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(Ersék Ujvári), Jakuba Szijartoa Vimusa a Jána Chiszára Drahóciho obyva-
teľov biskupského mestečka Nitra (Episcopali Oppidi Nitriensi) ako konfir-
máciu kráľovskej listiny cisára Rudolfa II. zo 17. marca 1578 pre trnavský 
spoločný cech sedlárov, garbiarov, mečiarov a štítárov. Odpis pre Miestodr-
žiteľskú radu vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice František Szörényi a jej 
prísažný prísediaci Štefan Szily dňa 4. decembra roku 173099.

Richtár a rada mesta Trnavy vydala na žiadosť Štefana Ordoga, Michala 
Darnoviča a Mateja Tóta, krajčírskych majstrov z biskupského mestečka 
Nitra (Privilegiati Oppidi Nitria), dňa 17. júna roku 1711 hodnoverný 
odpis artikúl krajčírskeho cechu v Trnave zo dňa 23. januára roku 1593. 
Odpis potvrdil ako platný cechový poriadok pre nitrianskych krajčírov bis-
kup Ladislav Adam Erdődy dňa 3. apríla roku 1717. Odpis pre Miestodr-
žiteľskú radu vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice František Szörényi a jej 
prísažný prísediaci Štefan Szily dňa 7. decembra roku 1730100.

Nitriansky richtár Ondrej Čizmazia (Csizmazia) a  rada slobodného 
a  kráľovského mesta Nitra (Liberae ac Regiae Civitatis Nittriensis) vyda-
li nitrianskemu cechu kováčov a zámočníkov formou mestského štatútu 
na  žiadosť jeho členov Juraja Lakatgyartoa, Jána Lakatgyartoa Oroszto-
kaya, Štefana Lakatgyartoa, Mateja Lakatgyartoa a Tomáša Lakatgyartoa 
cechové artikuly dňa 9.  júla roku 1642. Artikuly okrem mestskej pečate 
potvrdil svojou aj kaločský arcibiskup a nitriansky administrátor Ján Te-
legdy 20. decembra roku 1642 ako zemepán. Odpis pre Miestodržiteľskú 
radu vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice František Szörényi a jej prísažný 
prísediaci Štefan Szily dňa 4. decembra roku 1730 v obci Cabaj101.

99 Maďarský národný archív – Krajinský archív (Magyar Nemzeti Levéltár - Országos 
Levéltára,), fond Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada (Helytartótanácsi Levéltár), 
Acta mechanica, C-25, Nitrianska stolica (Nyitra megye) (ďalej len MNL-OL, HL, 
Am, C-25, Nm), N.1/ 5 – odpis artikúl cechu štítárov, sedlárov, garbiarov, remenárov 
a mečiarov. 

100 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/24 – odpis artikúl cechu krajčírov v Nitre. 
101 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/2 a  N. 33 – odpis artikúl cechu kováčov a zá-

močníkov.
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Richtár a rada mesta Trnava vydali na žiadosť nitrianskych tkáčov Jána 
Nittraiho a Jána Bludovského, ako aj ďalších majstrov tohto remesla z Nit-
ry Andreja Andrašovského, Štefana Szabóa a Štefana Tóta cechové artikuly 
podľa tých, ktoré používali trnavskí tkáči, a to dňa 5. júna roku 1691. Nit-
riansky biskup Blažej Jaklin schválil toto privilégium 26. júna toho istého 
roku. Nitrianska stolica cechový poriadok tkáčom v Nitre schválila a pub-
likovala na svojej generálnej kongregácii v  Nitre 8. januára roku 1692. 
Potvrdil to notár stolice Štefan Trenčéni. Odpis pre Miestodržiteľskú radu 
vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice František Szörényi a jej prísažný príse-
diaci Štefan Szily dňa 8. decembra roku 1730 v obci Cabaj102.

Nitrianski tesári Jakub Fulek a Peter Genczstaler a stolár Tomáš Steger 
požiadali dňa 26. augusta roku 1757 Miestodržiteľskú radu o potvrdenie 
ich cechových artikúl pre spoločný cech kráľovským privilégiom. Išlo o ne-
mecky písaný návrh cechového poriadku103.

Novozámockí kožušníci potvrdili pre svojich nitrianskych kolegov svoj 
cechový poriadok, ktorý prevzali od majstrov rovnakého remesla z Rábu, 
16. januára roku 1638. Im ho vydala Rábska kapitula v roku 1513, po-
tvrdil kaločský titulárny arcibiskup a nitriansky administrátor Ján Telegdy 
ako zemepán v tom istom roku. Odpis pre Miestodržiteľskú radu vyhoto-
vili slúžny Nitrianskej stolice František Szörényi a  jej prísažný prísediaci 
Štefan Szily dňa 7. decembra roku 1730 v obci Cabaj104.

Nitrianski čižmári Martin Čizmazia (Csissmazia Szemeniensis), Mi-
chal Čizmazia Novozámocký (Csissmazia Uj Variensis), cechmajster Šte-
fan Čizmazia (Csissmazia), Ján Čizmazia (Csissmazia Győngyiosiensis), 
Michal Čizmazia Budínsky (Csissmazia Budiensis), Michal Čizmazia Jan-
kovič (Csissmazia Jankovics), Štefan Čizmazia (Csissmazia Marusiensis), 
Ján Čizmazia Novozámocký (Csissmazia Uj variensis), Ján Čizmazia Nit-
riansky (Csissmazia Nitriensis), Andrej Čizmazia Komjatický (Csissmazia 

102 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/27 – odpis artikúl cechu tkáčov v Nitre. 
103 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/20 – odpis artikúl cechu kožušníkov v Nitre.
104 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/20 – odpis artikúl cechu stolárov a tesárov v Nitre.
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Comjatiensis), Ján Čizmazia Varadínsky (Csissmazia Varadiensis), Štefan 
Čizmazia (Csissmazia Chyllagyiensis), Mikuláš Čizmazia Novozámocký 
(Csissmazia Uj Variensis), Benedikt Čizmazia Novozámocký (Csissmazia 
Ujvariensis) a Valentín Čizmazia Vacovský (Csissmazia Vaciensis) získali 
od trnavského richtára a mestkej rady cechové artikuly pre ich spoločen-
stvo. Požiadali o  ne trnavský magistrát trnavskí čižmári. Listinu vydalo 
mesto Trnava 20. februára roku 1618. Potvrdili ich viacerí nitrianski bis-
kupi za sebou: Valentín Lepeš v Turičný pondelok roku 1618 v Bratislave 
počas zasadnutia uhorského snemu, Ján Telegdy, Tomáš Pálffy z Erdődu 
dňa 5. januára roku 1672, Peter Korompay dňa 20. apríla roku 1688. Od-
pis pre Miestodržiteľskú radu vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice Fran-
tišek Szörényi a jej prísažný prísediaci Štefan Szily dňa 4. decembra roku 
1730 podľa potvrdenia biskupa Jána Telegdyho v obci Cabaj105.

Novozámockí gombičkári potvrdili pre svojich kolegov z Nitry Štefana 
Gombkőtőa Pápaia, Štefana Gombkőtőa Lévaia, Juraja Gombkőtőa Ko-
taica, Tomáša Gombkőtőa Pápaia, Juraja Gombkőtőa Lilija, Pavla Gomb-
kőtőa Novozámockého a  Jána Gombkőtőa Turaiho cechový poriadok, 
ktorý prevzali z Trnavy. Potvrdil ho kaločský arcibiskup Ján Telegdy dňa 
18. októbra roku 1635. Odpis pre Miestodržiteľskú radu vyhotovili slúžny 
Nitrianskej stolice František Szörényi a jej prísažný prísediaci Štefan Szily 
dňa 4. decembra roku 1730 v obci Cabaj106.

Nitrianskym mäsiarom, zastúpených cechmajstrom Jánom Sváčikom 
(Swáchik), starším majstrom Jánom Verebelim a  dekanom Jeremiášom 
Wollesom a majstrami Štefanom Petrocim a Andrejom Tekulom, potvr-
dil biskup Blažej Jaklin dňa 27. novembra roku 1693 vo Viedni ich ar-
tikuly, ktoré schválil ešte biskup Zachariáš Mošovský dňa 10. septembra 
roku 1586 pre majstrov Michala Sninku, Jána Kisa, Mateja Meszárosa, 
Pavla Meszárosa, Juraja Marciho a Andrása Michaeliho. Biskup sa odvolal 
na právnu autoritu richtára a  rady Trnavy ako slobodného kráľovského 

105 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/8 – odpis artikúl čižmárov v Nitre.
106 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/15 – odpis artikúl cechu gombičkárov v Nitre.
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mesta pri vydávaní artikúl ďalších nitrianskych remeselníckych združení, 
napr. krajčíri, mečiari, štitári, garbiari, obuvníci, kožušníci, debnári, ko-
váči a hrnčiari. Nitrianski mäsiari ich prevzali od svojich trnavských ko-
legov, pričom listinu vydal magistrát mesta Trnava 1. januára roku 1583 
na základe prevzatého cechového poriadku budínskych mäsiarov z  roku 
1516. Tieto artikuly ako štatút schválil richtár Juraj Demka a užšia a širšia 
rada mesta Nitra schválili tento cechový poriadok na svojom zasadnutí 
dňa 19. decembra roku 1693 za prítomnosti kastelána Nitrianskeho hra-
du Jána Schretla ako zástupcu nitrianskeho biskupa Jaklina, ktorý tieto 
artikuly už schválil predtým. Prítomný bol aj cechmajster a celý mäsiarsky 
cech z  Nitry. Potvrdili ich aj biskupi Ladislav Matiašovský dňa 17. ok-
tóbra v roku 1697 a František Esterházy dňa 12. júla roku 1745. Odpis 
pre Miestodržiteľskú radu vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice František 
Szörényi a jej prísažný prísediaci Štefan Szily dňa 3. decembra roku 1730 
v obci Cabaj107.

Nitrianskym hrnčiarom Jánovi Fazekasovi Podlužánimu, Jurajovi Faze-
kasovi Mračkovi a Michalovi Fazekasovi Matušekovi vydal nitriansky rich-
tár Peter Tajnaj a rada mesta ich artikuly dňa 22. októbra roku 1690. Bis-
kup Jakub Haško ich ako štatút mesta Nitra schválil v ten istý deň. Odpis 
pre Miestodržiteľskú radu vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice František 
Szörényi a jej prísažný prísediaci Štefan Szily dňa 2. decembra roku 1730 
v obci Cabaj108. 

Biskup Blažej Jaklin potvrdil nitrianskym obuvníkom cechové artikuly 
dňa 20. apríla roku 1692, ktoré prevzali za biskupa Zachariáša Mošov-
ského od trnavských obuvníkov. Nitrianskych obuvníkov zastupoval Ján 
Varga. Matej Varga senior, Juraj Blasii a Ambróz Varga požiadali v mene 
nitrianskych obuvníkov biskupa Mošovského o potvrdenie artikúl. Biskup 
ho vydal v Trnave dňa 1. januára roku 1583. Privilégium potvrdil aj biskup 
107 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/10, R 276 Zbierka cechových písomností 

po  roku 1526 (1526 utáni gyűjtemény – céhekkel), No. 77. – odpis artikúl cechu 
mäsiarov v Nitre.

108 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/4 – odpis artikúl cechu hrnčiarov v Nitre. 
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František Forgáč a jeho nástupca Valentín Lepeš dňa 5. januára roku 1609. 
Ján Telegdy konfirmoval znenie artikúl dňa 2. mája roku 1622 v Nitre. 
Mesto Nitra potvrdilo artikuly prvého septembra roku 1680. Richtárom 
bol Mikuláš Kozári. Artikuly potvrdil biskup Ján Gubašóci 3. mája roku 
1681 vo Viedni. Obuvníci z  Nitry a  Nitrianskej stolice predložili Nit-
rianskej stolici na vyhotovenie osvedčeného odpisu artikúl cechový po-
riadok prevzatý novozámockými obuvníkmi od ševcov z Komárna, ktorý 
vychádzal z privilégia vydaného cisárom Leopoldom I., pretože obuvní-
ci z  Nových Zámkov patrili do komárňanského cechu. Tento poriadok 
potvrdili obuvníci z Nových Zámkov dňa 23. januára roku 1714. Odpis 
pre Miestodržiteľskú radu vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice František 
Szörényi a jej prísažný prísediaci Štefan Szily dňa 4. decembra roku 1730 
v obci Cabaj109.

Mlynári prevádzkujúci vodné mlyny v Nitre a Nitrianskej stolici pred-
ložili aj jednoduché odpisy artikúl mlynárov z  roku 1693 a  cechového 
poriadku mlynárov na rieke Váh na panstve Šintava od cisára Karola VI. 
zo dňa 17. decembra roku 1728. Cechmajster Štefan Mikossik a mlynárski 
majstri z mesta Nitry Matej Molnár, Gábor Molnár, Peter Doboš, Pavol 
Molnár, Martin Molnár, Štefan Keresteš, Peter Matyas a Ondrej Pece vyda-
li cechové artikuly mlynárskeho cechu v Nitre v roku 1678, kam zahrnuli 
aj mlynárov z mestečka Vráble a na rieke Žitava Ladislava Molnára Blahu 
richtára a  cechmajstra, Dávida Molnára Vassa, Jána Nagya, Andreja Šo-
modiho, Františka Gimesiho, Mikuláša Rakasiho, Bálinta Sokolovského, 
Michala Jakaba, Jána Vanczóa a Juraja Baligu. Odpis pre Miestodržiteľskú 
radu vyhotovili dňa 10. decembra roku 1730 prísažní prísediaci Nitrian-
skej stolice Štefan Szily a Alexander Rudňanský Gutas v Hlohovci. Biskup 
gróf Imrich Esterházi vydal nitrianskym mlynárom Jánovi Molnárovi, Mi-
chalovi Ďurikovi, Jánovi Kutňimu, Jánovi Némovi, Jurajovi Ďurikovi, Já-
novi Felcpauerovi a Jánovi Ďurikovi artikuly pre ich cech 31. augusta roku 

109 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/26 – odpis artikúl cechu obuvníkov v Nitre.
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1745110. Nitrianski mlynári sa združili v spoločnom cechu mlynárov Nit-
rianskej a Tekovskej stolice už pred rokom 1550, pretože v roku 1530 im 
zhoreli cechové artikuly pri prepade cechmajstrovho domu Osmanmi111.

Mesto Nitra potvrdilo žiadosť tamojších povrazníkov o cechové arti-
kuly dňa 26. februára roku 1832. Richtárom bol Ján Emödy. Nitriansky 
biskup ako zemepán žiadal pre nitrianskych povrazníkov potvrdiť ich ce-
chové artikuly Nitrianskou stolicou, ktorá tak urobila už na generálnej 
kongregácii dňa 7. septembra roku 1829 v Nitre. Potvrdil to stoličný notár 
Ján Špáni. Cisár a kráľ František I. vydal dňa 17. mája roku 1832 úpra-
vu artikúl cechu povrazníkov v  Nitre a  Nitrianskej stolici. Odpis vydal 
Matej Stankovič, riaditeľ archívu a  registrátor Uhorskej kráľovskej kan-
celárie, dňa 20. augusta toho istého roku. Dokument menil výšku cecho-
vých poplatkov a dĺžku vandrovky tovariša a  zavádzal aj výročné zasad-
nutie cechu na deň vydania artikúl. Nitrianska stolica podporila žiadosť 
nitrianskych povrazníkov o úpravu ich cechového poriadku dňa 4.  júna 
roku 1830 na  generálnej kongregácii, ktorý tu aj schválila ako stoličný 
štatút (limitáciu). Jej list prišiel dňa 14. júla roku 1832 na Miestodržiteľskú 
radu. Uhorský palatín a radcovia Miestodržiteľskej rady rokovali o žiadosti 
nitrianskych povrazníkov dňa 17. apríla a 11. mája roku 1832 v Budíne. 
Sedemnásteho mája rovnakého roku privilégium pre cech schválil aj pa-
novník, čo potvrdila Uhorská kráľovská kancelária vo Viedni112.

Dôležitým ustanovením týchto cechových poriadkov bola príslušnosť 
k  rímskokatolíckej viere, pričom snaha remeselníkov o  jej zveľaďovanie 
mala podobu povinnej účasti na svätej omši. Mali tam prísť v určené dni 

110 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/12., MNL – OL, R 276 – Zbierka cechových pí-
somností po roku 1526 (1526 utáni gyűjtemény – céhekkel), No. 127 – odpisy artikúl 
cechu mlynárov z Nitry a Nitrianskej stolice.

111 KERESTEŠ, ref. 74, s. 123.
112 MNL-OL, Archív Uhorskej kráľovskej kancelárie, Všeobecné písomnosti A 39 (Kan-

celláriai levéltár-Acta generalia) 1832, N. 5763, Cechová kniha A 74 (Kancelláriai le-
véltár - Liber coehalium), 791. lap, Archív Uhorskej komory, cechové privilégiá E166 
(Magyar kamara levéltára - Privilegia cehalia), N. 7310 – odpis artikúl cechu povrazní-
kov v Nitre. 
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aj s  rodinami, tovarišmi a učňami, ako sa aj zúčastniť na svätej spovedi 
a prijať sviatosť oltárnu. Významnou súčasťou vyznávania katolíckeho ná-
boženstva v období novoveku v každom slobodnom kráľovskom a privile-
govanom meste, teda aj v Nitre, sa stala účasť na slávnostných procesiách 
s cechovou zástavou, a to najmä na sviatok Božieho Tela. Majstri kontrolo-
vali aj mravný život svojich tovarišov a učňov113. 

Farský Kostol svätého Jakuba mohol existovať už v polovici 13. storočia, 
keď prišli hostia do nitrianskeho výsadného suburbia, teda Dolného mesta. 
Nitrianske cechy tu mali sochy svojich patrónov a svoje oltáre. Túto sakrál-
nu stavbu uvádza až súpis pápežských desiatkov v rokoch 1334 – 1337 ako 
najbohatší farský kostol. Existoval pri ňom aj cintorín a v jeho krypte sa 
pochovávali najvýznamnejší mešťania z Nitry. Kostol sa stal najdôležitejším 
nitrianskym kostolom. Zasadali v ňom aj generálne kongregácie Nitrian-
skej stolice v  16. storočí. Kostol zbúrali v  roku 1789. Stál na dnešnom 
Svätoplukovom námestí. Jeho veža bola zbúraná v roku 1880114.

Nitra zostala ako zemepanské biskupské mestečko čisto katolícka, pre-
tože tu platil zákaz usadzovania sa pre protestantov pod hrozbou straty meš-
tianskeho práva. Takéto pravidlo platilo v meste vďaka nariadeniu biskupa 
Telegdyho ako cirkevnej vrchnosti. Každý, kto chcel v Nitre bývať, musel 
konvertovať na katolícku vieru. V prípade, ak sa tak nestalo, tak tí, ktorí 
nevyznávali katolícku vieru, museli do troch dní opustiť mesto. Smeli tu 
bývať len katolíci. Toto pravidlo zapísal aj pri vizitácii farského Kostola svä-
tého Jakuba kanonik Žigmund Szörényi v roku 1688. Mesto patrilo medzi 
málo mestských sídiel s touto charakteristikou v danom období na území 
bývalého Uhorska. Obyvateľstvo tvorili väčšinovo Maďari pre polohu mes-
ta na okraji územia so zmiešaným slovensko-maďarským obyvateľstvom. 
Slováci, najmä remeselníci, sem začali prichádzať na konci 17. storočia ako 
noví obyvatelia vo väčšom počte do vyľudneného mesta115. Prišlo sem aj 
nemecké obyvateľstvo, a to v priebehu prvej štvrtiny 18. storočia.
113 FOJTÍK, ref. 74, s. 58. 
114 KERESTEŠ, ref. 74, s. 105. Tiež: ZEMENE, ref. 84 s. 223.
115 KERESTEŠ, ref. 74, s. 120. Tiež: FOJTÍK, ref. 74, s. 62. Tiež: MRVA, ref. 78, s. 194. 
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4.6 Murári v Nitre a ich cechové artikuly z roku 1724

Prednostne sa zameriavame na nitriansky cech murárov a  jeho artikuly, 
a preto je potrebné priblížiť aj postavenie a úlohu murárov ako remesla 
na území dnešného Slovenska a  Uhorska v  ranom novoveku. Murárske 
remeslo bolo dôležité pri budovaní rôznych stavieb. Kvalifikovaných maj-
strov pôsobilo nielen v Nitre a Nitrianskej stolici, ale aj na území celého 
bývalého Uhorska, veľmi málo. Ich cechové združenia vznikali nielen v slo-
bodných kráľovských mestách, ale tvorili sa aj v zemepanských mestečkách 
a na dedinách. Išlo o najdôležitejšie stavebné remeslo. Murári pracovali 
viac s kameňom a menej s tehlou. Príbuzným remeslom pre nich boli ka-
menári, ktorí sa s nimi spájali do spoločných cechov116.

Spoločné remeselné bratstvá alebo cechy murárov a kamenárov pôsobili 
v Bratislave (r. 1552), Banskej Bystrici (r. 1602), Banskej Štiavnici (r. 1707, 
možný skorší vznik), Kežmarku (r. 1521), Komárne (r.  1686), Košiciach 
(r. 1573), Kremnici (r. 1648), Levoči (r. 1576), Pezinku (od 17. stor.), Prešove 
(r. 1615), Sabinove (r. 1590), Skalici (r. 1654), Spišskej Novej Vsi (r. 1746), 
Spišských Vlachoch (r. 1626) a Trnave (r. 1653). Samostatné cechy murárov 
existovali v Modre (r. 1643), Nitre (r. 1724), Prievidzi (r. 1710), Stupave 
(r. 1660) a v Žiline (r. 1656). Levický cech spájal murárov a tesárov117.

Zemepanské mestečko Stropkov malo cech, kde sa združili príslušníci 
viacerých remesiel. Väčší počet murárskych majstrov pracovalo v Budatí-
ne (18.  stor.), vo Veľkom Šariši a  Pukanci (1828). Niektorí murári za-
mestnávali veľa tovarišov, napr. v Bratislave siedmi majstri 203 tovarišov 
a v Košiciach rovnaký počet majstrov mal 124 tovarišov. Murári mali právo 
na vykonávanie kamenárskych prác, ale museli sa vyučiť tomuto remeslu 
za tri roky. Kamenári sa mohli vyučiť za päť rokov 118.

Kamenárstvo predstavovalo pre murárov príbuzné remeslo, ktorého 
úlohou bolo dávať v domoch na miesta okien, dverí, schodov a výklenkov 

116 ŠPIESZ, ref. 56, s. 284. 
117 ŠPIESZ, ref. 56, s. 284.
118 ŠPIESZ, ref. 56, s. 284.



64

kamenné bloky. Murári a kamenári patrili k samostatným druhom remes-
la, ale často sa ich majstri združovali v spoločných cechoch. Bolo ich celko-
vo pätnásť. Kamenárski majstri mali v 18. storočí nízke zastúpenie medzi 
predstaviteľmi remesiel, ale napriek tomu bol o ich služby veľký záujem119. 

Cisár a uhorský kráľ Karol VI. (III.) vydal na žiadosť štyroch nitrian-
skych murárskych majstrov Václava Stankoviča, Kristiána Nováka, Mateja 
Kašpareka a Jána Raitha dňa 24. júla roku 1724 v arcivojvodskom meste 
Viedeň ich prvé cechové artikuly, ktoré predtým nemali, lebo ich počet 
v biskupskom meste Nitra a Nitrianskej stolici bol malý. Ich skutočný po-
čet nie je možné určiť pre neexistenciu cechových kníh. Úvod a záver textu 
listiny je písaný v latinskom jazyku a jadro dokumentu, teda 30 článkov 
cechového poriadku, je písané v nemeckom jazyku. Mesto Nitra sa nazý-
valo v listine Bischőfliches Statt Naytra/Neytra (Episcopali Oppido Nittriensi). 
Murári sa označovali ako Magistri Murarii a Maurer Maister. Dokument 
vydal panovník v čase, keď sa v Uhorsku pripravovalo vydávanie cechových 
artikúl a ďalších panovníckych listín iba kráľovským dvorom. Osvedčený 
odpis kráľovského privilégia vyhotovili slúžny Nitrianskej stolice František 
Szőrényi a jej prísažný prísediaci Štefan Szily dňa 8. decembra roku 1730120.

Privilegované biskupské mestečko Nitra bolo v  roku 1724 regionál-
nym centrom remeselnej výroby na území historickej Nitrianskej stolice, 
pričom v tomto období pôsobilo v Nitre 13 remeselníckych cechov, ako 
uvádza schvaľovacia doložka richtára Juraja Lubika a mestskej rady Nit-
ry v závere dokumentu. Juraj Lubik vykonával úrad nitrianskeho richtára 
v rokoch 1725 – 1726 a 1729 – 1730121 a získal ako posledný nitriansky 
mešťan spolu so svojimi tromi synmi šľachtický titul v roku 1741122.

119 ŠPIESZ, ref. 56, s. 273. 
120 Maďarský národný archív – Krajinský archív (Magyar Nemzeti Levéltár - Országos 

Levéltára,), fond Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada (Helytartótanácsi Levéltár), 
Acta mechanica, C-25, Nitrianska stolica (Nyitra megye), N. 1/13. a Extraserialia Sz. a. 
(fol. 111-118.) (ďalej len MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm) - odpisy artikúl murárskeho 
cechu v Nitre a Nitrianskej stolici zo dňa 24. júla roku 1724.

121 ZEMENE, ref. 84, s. 220.
122 KERESTEŠ, ref. 74 s. 136.
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Súpis z roku 1715 obsahuje údaj o jednom murárovi, Václavovi Stan-
kovičovi, ktorý platil daň 10 zlatých a v roku 1724 predložil spolu s tromi 
kolegami žiadosť o cechové artikuly panovníkovi. Hospodáril na výmere 
tri gbely (cubulus)123. Súpis z roku 1720 uvádza pri tom istom murárovi 
výmeru 6 gbelov ornej pôdy. Daň z príjmu neuvádza124.

Uhorským kancelárom bol tradične nitriansky sídelný biskup, ktorý 
vlastnil ako zemepán mesto Nitra a jeho podpis je uvedený za panovníko-
vým v závere listiny. Biskupom a uhorským kancelárom bol v čase vydania 
artikúl gróf Ladislav Erdődy de Moniorokerek, ktorý vykonával aj funkciu 
uhorského kancelára. Nitrianskym biskupom bol od roku 1706 do svo-
jej smrti v roku 1736. Uhorským kancelárom bol do roku 1725, keď sa 
funkcie vzdal zo zdravotných dôvodov. Nitra utrpela značné škody počas 
kuruckej okupácie (1704 – 1708) a v požiaroch v rokoch 1717 a 1725. La-
dislav Erdődy dal postaviť pri katedrále na hrade dnešný palác aj s vežou. 
Obnovil tak spustošený areál Nitrianskeho hradu ako biskupského sídla125. 
Vznik murárskeho cechu v Nitre súvisel zrejme aj s týmito staviteľskými 
aktivitami na hrade a s obnovou Dolného mesta.
123 123 Maďarský národný archív – Krajinský archív (Magyar Nemzeti Levéltár - Országos 

levéltára), portálny súpis z roku 1715 (az 1715. évi országos összeírás). Dostupné na in-
ternete: https://kep.adatbazisokonline.hu/ords/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_FILE_
NAME,P17_FILE_NAMES:N78_19_062.jpg,N78_19_061.jpg;N78_19_062.
jpg;N78_19_063.jpg;N78_19_064.jpg;N78_19_065.jpg;N78_19_066.
jpg;N78_19_067.jpg;N78_19_068.jpg;N78_19_545.jpg

124 Maďarský národný archív – Krajinský archív (Magyar Nemzeti Levéltár - Országos 
levéltára), portálny súpis z  roku 1720 (az 1720. évi országos összeírás). Dostup-
né na internete: https://kep.adatbazisokonline.hu/ords/f?p=100:17:0:::17:P17_
IMGP_FILE_NAME,P17_FILE_NAMES:N79_19_0070.JPG,N79_19_0002.
JPG;N79_19_0069.JPG;N79_19_0070.JPG;N79_19_0071.JPG;N79_19_0072.
JPG;N79_19_0073.JPG;N79_19_0074.JPG;N79_19_0075.JPG. Gbel (lat. cubulus, 
kubulus, nem. Kübel) – je to historická dutá miera, miera na tekutiny a miera na obil-
niny. Jej obsah bol v 13. stor. asi 159 l (liptovský a turčiansky kubulus). V 16. stor. sa 
nazýval aj lukno (156 – 159 l). Podľa prepočtu mier a váh v zákone z 1848 mal obsah 
2 meríc (106,665 088 l). Stará plošná miera, ktorá predstavovala rozlohu pôdy osiatej 
jedným gbelom zrna. Citované podľa: Gbel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 
978-80-89524-30-3. [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/
heslo/gbel

125 FOJTÍK, ref. 74, s. 44.
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Jeho vznik sa vzťahoval aj na skutočnosť, že Nitra, ktorá mala až do za-
čiatku 18. storočia palánkové, teda drevozemné hradby s dvomi bránami, 
už tento druh ochrany nepotrebovala po skončení vojny s  Osmanskou 
ríšou, ako aj stavovských povstaní. Zbúraniu mestských hradieb napo-
mohla aj potreba rozširovania mesta a náročná údržba pre ich častému po-
škodenie pri vojenských útokoch a požiaroch. Nitra sa v priebehu 18. sto-
ročia rozrastala budovaním nových kamenných a murovaných domov, čo 
tiež umožnilo vznik cechu murárov v Nitre, pretože týchto remeselníkov 
bol nielen v meste, ale na celom území Nitrianskej stolice v prvej štvrti-
ne 18. storočia nedostatok. Murári boli podľa súpisu remeselníkov z roku 
1752 len traja, ale už v roku 1828 narástol ich počet na číslo 49. Najväčšie 
dielne z  nich mali v  tomto období Matúš Častka a  Jozef Vitting, ktorí 
zamestnávali po 20 tovarišov. Išlo už o skoro manufaktúrnu výrobu, pri-
čom tieto murárske dielne prispeli k stavebnému rozmachu Nitry v danom 
období126.

Nitrianski murári sa pre svoj malý počet postupne spojili s ďalšími ta-
mojšími remeselníkmi do spoločného cechu. Nitrianska stolica rozhodla 
na svojej generálnej kongregácii dňa 9. septembra 1760 v Nitre o podpo-
re žiadosti nitrianskych murárov Martina Stira, Juraja Handlera, Mateja 
Welschela a Imricha Jabloniczkeho, nitrianskych a mojmírovských tesárov 
Jakuba Fűleka a Petra Gänstallera, nitrianskeho stolára Tomáša Stechera, 
ako aj hlohoveckého kamenára Jozefa Fischera zo dňa 24. júla roku 1760 
o  rozšírenie a  konfirmáciu pôvodného kráľovského privilégia pre cech 
murárov v  Nitre a  Nitrianskej stolici od cisára a  kráľa Karola VI. (III.) 
zo dňa 24. júla roku 1724 na základe návrhu Miestodržiteľskej rady zo dňa 
24. júla roku 1760127. 

Išlo najmä o ôsmy článok cechového poriadku, podľa ktorého všetci, 
ktorí chceli vykonávať svoje remeslo na území tejto stolice, museli povinne 

126 ZEMENE, ref. 84, s. 229.
127 MNL-OL, HL, Am, C-25, Nm, N. 1/13 – žiadosť o artikuly spoločného cechu murá-

rov, kamenárov, tesárov a stolárov z Nitry a Nitrianskej stolice z roku 1760 s prílohami.
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vstúpiť do vtedajšieho spoločného cechu majstrov štyroch remesiel. List 
šľachty Nitrianskej stolice Miestodržiteľskej rade prišiel dňa 14. septembra 
roku 1760. Predtým navrhol Miestodržiteľskej rade jej radca Jozef Timon 
dňa 22. septembra roku 1760 upraviť v  ich prvom bode výšku pokuty 
za neúčasť na procesii na sviatok Božieho Tela na dve libry vosku pre maj-
stra a na libru vosku pre tovariša oproti 10 librám vosku vo väčšine vtedy 
platných cechových štatútov.

Ôsmy článok artikúl navrhol radca formulovať tak, aby smelo biskup-
ské panstvo zadržať a vyhnať remeselníkov, ktorí neboli členmi cechu a vy-
konávali tak prácu v Nitre nelegálne. Ostatných, ktorí nelegálne vykonávali 
remeslo na ostatnom území Nitrianskej stolice, spadali pod jurisdikciu sto-
ličných orgánov. Desiaty bod cechového poriadku pre spoločný cech chcel 
príslušný radca upraviť tak, aby suma na slávnostný obed od novoprijatého 
majstra bez nitrianskeho meštianskeho práva bola stanovená z 12 zlatých 
na 45 denárov a pre nitrianskeho mešťana zo 6 zlatých na 40 denárov ako 
primeraná. Návrh artikúl s 25 bodmi cechového poriadku v nemeckom 
jazyku vyhotovil radca Miestodržiteľskej rady dňa 24. novembra toho is-
tého roku.

Najdôležitejšou povinnosťou členov murárskeho cechu mala byť úcta 
k Pánu Bohu, cez ktorú sa neustále obnovoval všetok poriadok a priká-
zania. Majstri murári v  tomto cechu mali preto za povinnosť nechať si 
zhotoviť zástavu s obrazom svätého Rocha (patrón napr. chorých, lekárov, či 
lekárnikov atď.) na jednej a cechovej pečate na druhej strane. Svätý Rochus 
(fúzatý pútnik s klobúkom, krabicou, psom, palicou, fľašou, mečom a taškou; 
ochranca napr. proti moru, cholere, či nešťastiu atď.) mal ako patrón nit-
rianskeho cechu murárov svoju sochu v zaniknutom mestskom farskom 
Kostole svätého Jakuba Staršieho (Väčšieho, patrón kupcov a obchodníkov) 
pri hlavnom oltári128.

Pod touto zástavou sa každoročne členovia cechu zúčastnili povin-
ne so svojimi tovarišmi a učňami v biskupskom meste Nitra na procesii 

128 ZEMENE, ref. 84, s. 223.
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na sviatok Božieho Tela kvôli ucteniu Všemohúceho Boha. Neospravedl-
nená neúčasť bez vážneho dôvodu sa trestala pokutou dva funty vosku. 
Murársky cech bol povinný dať odslúžiť každý rok dve slávnostné sväté 
omše za účasti všetkých jeho členov. Prvá mala byť odslúžená ako výraz 
úcty k svätému Rochovi ako cechovému patrónovi na jeho sviatok. Dru-
há omša mala byť zasvätená pamiatke zosnulých majstrov, ich manželiek 
a ďalších členov tohto cechu. Každý majster mal povinnosť týchto omší sa 
zúčastniť a zložiť milodar v rovnakej výške.

Úcta k  členom cechu sa prejavovala aj tak, že ak majster, majstrova 
manželka alebo tovariš v tomto bratstve zomreli, tak sa museli všetci maj-
stri s rodinami a tovariši zúčastniť pohrebu. Ospravedlniť sa neúčasť mohla 
len kvôli chorobe alebo inej vážnej príčine, inak bol trest za neúčasť určený 
na jeden funt vosku pre majstra a tovariša. Žiaden murár, ak nevyznával 
rímskokatolícke náboženstvo, nesmel sa stať členom cechu, inak bol po-
trestaný vrchnosťou. 

Výrazom kresťanskej úcty k blížnemu a dobročinnosti bola skutočnosť, 
že ak majster, vdova po majstrovi alebo tovariš v  tomto cechu, ktorí sa 
vždy správali slušne a poctivo, schudobneli alebo sa dostali do inej ťažkej 
situácie v dôsledku požiaru, krádeže alebo dlhoročnej choroby, mohli si 
z cechovej truhlice požičať peniaze kvôli núdzi z kresťanského milosrden-
stva. Ak Všemohúci Boh takémuto majstrovi, majstrovej manželke alebo 
tovarišovi prinavrátil zdravie, tak túto pôžičku mali vrátiť. Ak niekto z nich 
zomrel bez prostriedkov, a tak nemal peniaze na vrátenie pôžičky, mali ho 
dôstojne kresťansky pochovať za prostriedky z celého bratstva v pokladni-
ci. Pôžička sa mala v tomto prípade ako prejav kresťanskej lásky odpustiť.

Mala byť zhotovená cechová truhlica, pri ktorej sa každý štvrťrok maj-
stri a  tovariši mali zísť na cechovom zhromaždení. Platili tu majster 12 
a  tovariš 6 grajciarov ako vložné do pokladnice. Voľba dvoch cechmaj-
strov ako predstavených cechu sa mala konať každé dva roky na cechovom 
zhromaždení. Starší z nich mal na starosti cechovú truhlicu, ktorá ostávala 
v Nitre. Každý z dvoch cechmajstrov smel mať iba jeden z dvoch kľúčov 
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od cechovej pokladnice. Z tohto dôvodu mala byť cechová truhlica vyba-
vená dvoma rôznymi visiacimi zámkami, aby mohli obidvaja predstavení 
cechu mať prístup k  cechovej pečati, k dokumentom a  iným cechovým 
veciam, len spoločne.

Úradujúci cechmajstri mali prečítať na všeobecnom zhromaždení, ale 
aspoň raz do roka, tento poriadok tým, ktorí sa poctivo a podľa pravidiel 
zapísali do tohto cechu a bratstva. Všetky cechové dokumenty ako výučné 
listy, rôzne potvrdenia a ďalšie listiny, ktoré sa týkali cechu a remesla, vy-
hotovili a cechovou pečaťou potvrdzovali obidvaja cechmajstri. Malo sa tak 
zabrániť akémukoľvek zneužitiu a falšovaniu týchto písomností. Truhlica 
nesmela opustiť Nitru. Namiesto toho si mohli zvoliť majstri, ktorí boli 
členmi cechu a bývali na území Nitrianskej stolice mimo Nitry, ďalšieho 
cechmajstra.

Majstri a tovariši mali prísne zakázané prísť s puškou k cechovej truh-
lici. Rovnako sa mali zdržať hádok, urážok a zranení, inak zaplatili pokutu 
dva funty vosku. Všetci majstri, ktorí patrili k cechovej truhlici v Nitre, si 
boli rovní vo všetkom ako ostatní mešťania a v ostatných cechoch. Mali za-
mestnávať tovarišov, prijímať, učiť a prepustiť učňov. Tieto ich práva platili 
aj na iných miestach. Každý majster, ktorý bol členom tohto cechu, mal 
mať voľný prístup na všetky miesta v Nitrianskej stolici, ako boli kláštory, 
hrady a mestečká a vidiek. Tam mohli zobrať akúkoľvek zákazku na stavbe 
podľa ich uváženia, ale museli dodržiavať postup na stavbe podľa plánu, 
aby nespôsobili vážne škody. Majster musel pri práci na stavbe postupovať 
podľa plánov, inak ho potrestal cech podľa spôsobenej škody. Ak sa takýto 
vinník zdráhal prijať určený trest alebo sa mu nepodrobil, tak ho mala po-
trestať aj vrchnosť. Okrem toho musel cechu zaplatiť odškodné.

Ak majster nepomohol svojmu kolegovi pri práci alebo ho inak podvie-
dol, potrestal ho cech podľa svojho uváženia. Staviteľ mohol takéhoto maj-
stra prepustiť a po riadnom vzájomnom vyrovnaní sa s ním prijal do práce 
na stavbe iného majstra. Rôzni podvodníci a fušeri sa opakovane pokúšali 
sem dostať, a potom sa vydávali u zemepánov na ich panstvách a majet-
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koch za poctivých murárov, ale odviedli nekvalitnú prácu, čím spôsobili 
panstvu škodu. Aby takíto podvodníci a fušeri nemohli pôsobiť v Nitrian-
skej stolici, tak ich mali majstri z cechu panskej vrchnosti udať, aby ich 
zadržala a poslala preč. Ak chceli takíto ľudia pracovať ako murári, museli 
by požiadať cech o prijatie podľa zvyku a potom slúžiť ako tovariši.

Ak chcela vdova po majstrovi vykonávať remeslo a požiadala cech o ši-
kovného tovariša pre paliera, boli cechmajstri povinní tovariša vdove po-
skytnúť. Ak tovariš nechcel takúto prácu z nejakých vážnych dôvodov, mali 
ho cechmajstri vypočuť. Ak by uznali tieto jeho výhrady ako opodstatnené, 
tak ho nikto nemal nútiť do takejto práce. Ak majster alebo tovariš urazil 
nadávkami niekoho iného v cechu, tak vinník mal byť predvedený pred 
členov cechu kvôli trestu. Ak by vinník neposlúchol rozhodnutie cechu 
o  treste, tak ho mal cech oznámiť vrchnosti tam, odkiaľ previnilec po-
chádzal. Zemepanská alebo stoličná vrchnosť ho mala potrestať, aby už 
nikoho neurazil.

Ak tovariš odpracoval u niektorého majstra 14 dní, mal za povinnosť 
predložiť cechu výučný list a zaplatiť zápisné 27 grajciarov a vložné za štvrť-
rok vo výške 6 grajciarov. Ak tovariš nepredložil tento dokument z neja-
kého dôvodu, mohol mu cech stanoviť nový termín na jeho predloženie 
za poplatok jeden ríšsky toliar. Tovariš, ktorý chcel odísť od svojho majstra, 
dostal od cechu potvrdenie o  zamestnaní. Tovariš, na ktorého boli sťaž-
nosti a obvinenia, musel sa vrátiť do práce, kde sa musel dobre správať, až 
potom dostal toto cechové potvrdenie. 

Ak tovariš umrel prirodzenou smrťou, a niečo po sebe zanechal, tak 
tieto veci sa dali po odpočítaní nutných nákladov na jeho pohreb jeho prí-
buzným a najbližším priateľom. Cech odovzdal toto dedičstvo tovarišovým 
pozostalým, ktorí mu dali o tom potvrdenie. Ak sa nijaký priateľ nepri-
hlásil o dedičstvo po zosnulom tovarišovi do jedného roka a dňa po jeho 
smrti, tak cech predal jeho veci. Peniaze cechmajstri uložili do cechovej 
truhlice. To, čo ostalo po zaplatení pohrebu, sa malo použiť na uctenie si 
Pána Boha. 
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Každý majster bol povinný zaplatiť tovarišovi mzdu podľa kvality jeho 
práce, jeho usilovnosti a  schopností. Tovariš, ktorý nebol s  vyplateným 
platom spokojný, to mal oznámiť cechmajstrom a cechu. Žiaden tovariš 
si nesmel pýtať prácu od niekoho iného ako od svojho majstra alebo ním 
určeného paliera, ktorý prideľoval robotu tovarišom počas majstrovej ne-
prítomnosti. Tovariš mal zakázané spraviť si voľný deň po sviatku počas 
týždňa, pretože tak by bránil v práci staviteľovi a svojmu majstrovi. V prí-
pade porušenia tohto zákazu mal o  treste rozhodnúť cechmajster spolu 
s  celým cechom. Tovariš, ktorý by vedel, že jeho majster vykonal niečo 
nečestné alebo podvodné, musel to oznámiť tajne cechmajstrom (nesmel 
to nikde prezradiť). Tí potrestali vinníka podľa cechového zvyku. 

Jeden tovariš nesmel druhému nič zlé spôsobiť alebo mu prekážať pri 
práci. V opačnom prípade mal poškodený tovariš vinníka oznámiť maj-
strovi najbližšiu nedeľu, ktorý ho potrestal. Ďalší trest mu určili cechmaj-
stri. Ak sa chcel tovariš stať majstrom, mal ísť k cechovej truhlici za starším 
cechmajstrom, ktorý mu zadal spôsob vykonania majstrovskej skúšky. To-
variš predložil svoj dôveryhodný rodný a výučný list. Povinná vandrovka 
murárskeho tovariša trvala tri roky, ktorý sa potom mohol uchádzať o po-
zíciu murárskeho majstra po jej absolvovaní. Uchádzač o majstrovstvo vy-
konal majstrovskú skúšku pred celým cechom, ak uspel, tak ho cechmajstri 
predstavili vrchnosti.

Nový majster získal meštianske právo, zaplatil vstupný poplatok do ce-
chu a 12 zlatých za majstrovský obed. Počestný tovariš, ktorý pracoval as-
poň jeden rok v Nitrianskej stolici a chcel sa oženiť s vdovou po majstrovi 
alebo majstrovou dcérou, mal sa prihlásiť do cechu, cechmajstrov požiadať 
o prijatie a zaplatiť šesť zlatých do cechovej pokladnice. Ak úspešne vyko-
nal majstrovskú skúšku, stal sa majstrom a členom cechu. Boli to pravidlá, 
ktoré mali aj deti majstrov pri vstupe do cechu.

Chlapec, ktorý sa chcel vyučiť za murára, odslúžil najprv dva týždne 
u niektorého majstra na skúšku. Ak obidvaja boli spokojní s touto službou, 
tak budúci učeň odovzdal rodný list alebo iný dôveryhodný doklad o svo-
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jom pôvode. Okrem toho sa museli za chlapca zaručiť aj dvaja ctihodní 
muži, a  to pred jeho majstrom a  cechmajstrami pri otvorenej cechovej 
truhlici, aby mohol byť prijatý za učňa. Rovnako sa museli títo ručitelia 
prihovoriť za murárskeho učňa po vyučení sa pri odovzdávaní výučného 
listu, teda prepustení od jeho majstra. Učeň zaplatil zápisné 30 grajciarov 
pri nástupe do učenia svojmu majstrovi. Tú istú sumu mu zložil učeň aj 
na konci svojho učenia. Učenie za murára trvalo tri roky. Jeden majster 
smel mať naraz najviac dvoch učňov, ktorým musela uplynúť doba učenia 
sa tri roky. Nového učňa mohol prijať majster až po oficiálnom prepustení 
vyučených murárskych učňov na skúšku na dva, ale maximálne na štyri 
týždne.

Majstri smeli hocikedy svoje deti prijať do učenia sa remeslu a  zapí-
sať ich do cechu bez vstupného poplatku. Títo učni museli zložiť sumu 
30 grajciarov po vyučení sa do cechovej pokladnice. Synovia majstrov, kto-
rí vykonali trojročnú vandrovku, sa mohli uchádzať o majstrovstvo. Maj-
strami sa stali, ak po ohlásení u cechmajstrov vykonali úspešne majstrov-
skú skúšku pred celým cechom. Zaplatili do cechovej truhlice jeden zlatý 
a funt vosku a usporiadali aj obed pre členov cechu.

Generálna kongregácia Nitrianskej stolice schválila murárske artiku-
ly majstrov remesla na svojom zasadnutí v Hlohovci dňa 21. marca roku 
1725 ako svoju limitáciu formou štatútu. Murári, ktorí sa stali členmi 
cechu, smeli na území biskupského mestečka Nitry a  rovnomennej sto-
lice vykonávať svoje remeslo so všetkými právami a povinnosťami podľa 
schváleného cechového poriadku129. Hodnoverný odpis vyhotovili slúžny 
František Szőrényi a prísažný prísediaci tejto stolice Štefan Szily dňa 8. de-
cembra roku 1730 na príkaz Miestodržiteľskej rady. Richtár Juraj Lubik 
a mestská rada biskupského mestečka Nitra schválila a zverejnila tieto arti-

129 Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, fond Nitrianska župa I. kongregačná 
zápisnica NŽ 1712 – 1726, inv. č. 7. – zápis z generálnej kongregácie v kongregačnom 
protokole Nitrianskej stolice o  schválení artikúl nitrianskych murárov z  roku 1724 
ako stoličnej limitácie a štatútu s celostoličnou platnosťou dňa 21. marca roku 1725 
v Hlohovci.
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kuly ako mestský štatút za prítomnosti trinástich cechmajstrov a všetkých 
nitrianskych remeselníkov v richtárovom dome dňa 13. mája roku 1725.

Cechové artikuly nitrianskych murárov zo dňa 24. júla roku 1724 
od cisára a uhorského kráľa Karola VI. (III.) sú zaujímavým prameňom, 
ktorý približuje vznik jedného z  remeselníckych združení v meste Nitra 
v prechodnom období prvej štvrtiny 18. storočia počas vlády Karola III. 
(VI.) a umožňuje tak cez tento prameň lepšie poznať fungovanie ekono-
miky a  spoločenské pomery jedného z  najväčších privilegovaných mes-
tečiek na území Slovenska v období po stavovských povstaniach a vojne 
s Osmanskou ríšou. Artikuly alebo cechový poriadok sú prameňom, ktorý 
ukazuje, ako sa v čase jeho vzniku zmenili vnútorné pomery nielen v reme-
selníckom bratstve alebo cechu, ale ide aj o sondu do zmien spoločenskej 
štruktúry a hospodárskych pomerov v príslušnom mestskom sídle. 
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Záver

Archívy sú súčasťou slovenského a európskeho kultúrneho dedičstva rov-
nako ako ostatné pamäťové inštitúcie, teda múzeá, knižnice a galérie. Sprí-
stupňovanie, spracovanie, využívanie a ochrana dokumentov, ktoré sú zá-
kladnými činnosťami archívu ako vedeckej inštitúcie, slúžia na zachovanie 
historickej pamäti dejín Slovákov ako národa od Veľkej Moravy cez stre-
doveké a novoveké Uhorsko až po Československú republiku a samostat-
nú Slovenskú republiku. Archívne dokumenty, fondy a zbierky v štátnych 
a verejných archívoch v SR, ako aj v krajinách Európskej únie a vo svete, 
slúžia nielen ako zdroj poznania histórie ľudskej spoločnosti, ale digitalizá-
ciou do webových databáz a internetových portálov umožňujú sprístupniť 
ich obsah širokej verejnosti. 

Cechová problematika je veľmi vhodnou témou na hodiny dejepisu, 
pretože remeslo vo všetkých jeho druhoch bolo prítomné v každom regió-
ne, meste a obci. História remeselných cechov poskytuje pohľad na fun-
govanie ekonomiky miest, mestečiek a obcí v danej historickej dobe cez 
osudy záujmových spoločenstiev majstrov určitej výroby od stredoveku 
až po 19. storočie. Vzrast významu zemepanských mestečiek popri slo-
bodných kráľovských mestách ako tradičných centrách remeselnej výro-
by v  ranom novoveku počas osmanskej hrozby v  kráľovskom Uhorsku, 
ktorého územie tvorilo väčšinou dnešné teritórium Slovenska, znamenal 
nárast počtu remeselníkov a ich cechov. Reformy cisára a kráľa Karola VI. 
a jeho dcéry Márie Terézie v priebehu 18. storočia mali za cieľ zaviesť po-
riadok do cechovej organizácie v bývalom Uhorsku. Zjednotili sa pravidlá 
vydávania cechových artikúl len kráľovskými privilégiami a Mária Terézia 
tu zaviedla do praxe viaceré jednotné postupy, ako napr. pri prijímaní no-
vých majstrov, výške cechových poplatkov, dĺžke vandrovky tovarišov atď. 
Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada nariadila stoliciam a slobodným 
kráľovským mestám v roku 1730, aby vyhotovili osvedčené odpisy všet-
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kých cechových privilégií od rôznych vydavateľov. Išlo o prípravu na vydá-
vanie týchto cechových poriadkov iba panovníkom cez Uhorskú kráľovskú 
kanceláriu. Takto vznikol archívny fond Acta mechanica v Maďarskom ná-
rodnom archíve – Krajinskom archíve v Budapešti, kde sú uložené odpisy 
mnohých cechových artikúl aj z územia dnešného Slovenska. Tieto doku-
menty sa často v našich archívoch už nezachovali, ale je možné spojiť ich 
pri historickom výskume a pri využití tohto druhu písomných prameňov 
vo výučbe dejepisu s cechovými poriadkami a knihami z našich verejných 
archívov, múzeí a knižníc. Príkladom privilegovaného mestečka je v tom-
to období aj Nitra, ktorá však disponovala viacerými výsadami typickými 
skôr pre slobodné kráľovské mesto. Jej cechová výroba vzrástla v priebehu 
druhej polovice 16. a  v  17. storočí. Osemnáste storočie znamenalo pre 
mesto obdobie ekonomického rozvoja. Toto mestské sídlo a  jeho cechy 
a remeselníci v nich združení sú výborným modelovým príkladom pre po-
znanie ekonomického a sociálneho prostredia v meste v tomto historickom 
období. Výstupom mnou vedeného projektu KEGA č. 022UKF-4/2019 
s názvom „Učebnica Archívy v školskej praxi. Možnosti využitia písomných 
prameňov vo výučbe histórie na základnej a strednej škole.“ je aj webová strán-
ka https://archivyvskolskejpraxi8.webnode.sk/, kde sa nachádzajú informácie 
o archívnictve a dejinách archívov v Slovenskej republike, o cechoch a pí-
somných prameňoch k nim v dejinách Slovenska a mnou zvolenom meste 
Nitra v období 16. až 18. storočia. Ďalšie dokumenty a webové stránky 
k spomenutej problematike cechov a využitia archívov v školskej praxi plá-
nujem sprístupňovať aj po skončení tohto projektu.

Výučba dejepisu pomocou týchto informačných zdrojov môže obohatiť 
pedagogickú prax nielen tohto predmetu, ale aj iných predmetov, napr. 
výchovy k občianstvu. Pamäť ľudstva v archívnych dokumentoch dostáva 
presnejšiu podobu a môže priniesť zvýšenie záujmu o dejepis ako predmet, 
ale aj pomôcť v snahe o učenie sa kriticky myslieť pre žiakov a študentov 
v dnešnej spoločnosti, ktorá je plná protichodných informácií. 
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Summary

Achives, as well as other memorial institutions, including museums, li-
braries and galleries, have been parts of the Slovak and European cultural 
heritage. The elaboration, usage, accesibility and protection of the docu-
ments, which belong among key archive activities, are there to protect the 
historical memory of the Slovaks as a nation from the Great Moravian Em-
pire throughout Medieval and Modern Hungary up to the Czechoslovak 
Republic and current independent Slovak Republic. Archive documents, 
funds and collections in state and public archives of the Slovak Republic, 
as well as those in the countries of the European union and the rest of the 
world, serve not only as the resources of understanding historical devel-
opment of human society, but also, being digitalized into websites and 
databases, become accessile for general public.

This topic has become suitable for its use in history classes because 
crafts in all their forms have been part and parcel in every region, town or 
village. The history of craft guilds offers a picture of the economy func-
tioning in towns, small towns and villages in the given historical periods 
through actitivies of foremen’s interest groups from the Middle Ages up to 
the 19th century.

Increased significance of sovereign towns along with royal towns, being 
traditional centres of crafts in Early Modern Age during the Osman threat 
in Royal Hungary, including the majority of today Slovak territory, result-
ed in the increase of craftsmen and guilds. The reforms of Charles VI., the 
Emperor and King, and those of his daughter Maria Theresa during the 
18th century, aimed at the introduction of stricked regulations into the 
guilds‘ organization in the former Hungary. The regulations on issuing 
guild articles by royal privilages only were unified. Maria Theresa put into 
practice several unified procedures, e.g. those on the acceptance of new 
foremen, the amount of guild payments, or the journeyman‘s  length of 
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wandering, etc. In the year 1730 the Hungarian Royal Governor’s Council 
instructed the counties and free royal towns to make an analysis of certified 
depriciations of all guilds’ privileges from various editors. That was nec-
essary to be done before those guild regulations were to be issued by the 
Hungarian royal office. Archive fund, kown as Acta mechanica, came into 
being in the Hungarian national archive – Regional archive in Budapest 
where all the depriciations of many guild articles, even from today’s Slovak 
territory, were deposited. In majority of cases those documents have not 
been preserved in our archives, but there is possible cooperation in their re-
search. These written documents can also be used in teaching and learning 
history about guild regulations together with the books from our public 
archives, resources and libraries. 

Nitra is an example of such a  privileged town of that period event-
hough Nitra had also many other privilages typical for free royal towns. 
The guilds’ production in Nitra increased during the second half of the 
16th and in the 17th centuries. The 18th century Nitra is characterized by 
its economic growth. This town and its guilds and their craftsmen repre-
sent a good example for understanding Nitra’s economic and social envi-
ronment.

This book “Archívy v  školskej praxi. Možnosti využitia písomných 
prameňov vo výučbe histórie na základnej a  strednej škole” (Archives 
in school practice. The use of archive documents in teaching history at 
primary and secondary schools) is the first output of my project KEGA 
No.022UKF-4/2019. Webpage: https://archivyvskolskejpraxi8.webnode.sk/ 
is the second output of my educational project, where you can find infor-
mation on archive science and the history of archives in the Slovak Repub-
lic. There is a lot of information about the guilds and written documents 
on their history in Slovakia, as well as on Nitra from the 16th up to the 
18th centuries, the town I have chosen for investigation. There are other 
documents and webpages on the above mentioned issue and the use of 
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archive documents in teaching which I would like to deal with and make 
my research results accessible even after the project is closed.

The use of these information documents can improve not only teaching 
history but also other school subjects, e.g. civic education. Human mem-
ory saved in archive documents, if opened to be understood, can not only 
increase students’ interest in history as the school subject, but also improve 
their critical thinking in dealing with the current influx of information.
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Odpis artikúl murárskeho cechu z roku 1724.
Zdroj: Maďarský národný archív – Krajinský archív (Magyar Nemzeti Le-
véltár - Országos Levéltára).
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Zápis o schválení artikúl Nitrianskou stolicou 1725.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Nitre
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Prepis a  preklad cechových artikúl nitrianskych murárov zo dňa 
24. júla roku 1724

NOS CAROLUS SEXTUS Dei Gratia Electus Romanorum Imperator 
Semper Augustus, ac Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, 
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae que Rex, Archidux Austriae, Dux 
Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Luxemburgi, 
Wierthembergae et Thekae, Superioris et Inferioris Silesiae, Princeps 
Sveviae, Marchio Moraviae, Comes Habspurgi, Tirolis, Ferretis, Kyburgi 
et Goritiae etc. 

Memoriae Commendamus tenori praesentium Significantes, quibus 
expedit universis. Quod fideles nostri Prudentes ac Circumspecti 
Wenceslaus Stankovics, Christianus Novak, Matthias Casparek, Joannes 
Raith, in Episcopali Oppido Nittriensi Comitatuque Nominis eiusdem 
degentes et commorantes Magistri Murarii, exhibuerint et praesentaverint 
Nobis certos quosdam Cehales Articulos in Simplici papyro germanico 
Idiomate conscriptos, ac pro meliori inter Eosdem servando ordine 
concinnatos, tenoris infrascripti, Supplicando Majestati nostrae debita 
cum Instantia humillime quatenus Nos Eosdem Articulos omniaque et 
Singula in eisdem contenta, ratos, gratos et accepta habentem Literisque 
nostris Privilegialibus inseri et inscribi facientes Authoritate nostra Caesareo 
Regia benigne acceptare, approbare, roborare et ratificare, ac pro suprafatis 
Magistris Murariis Nitriensibus, ipsorumque Posteris et Successoribus 
universis perpetuo valituros Gratiose confirmare dignaremur. Quorum 
quidem Articulorum tenor sequitur in hunc modum:

Erstlichen. Und vor allen Dingen die Ehre Gottes zu Befőrdern, durch 
welche alle guette Ordnung und Satzungen ihr beständiges aufnehmen 
űberkommen und erholten, sollen sie gesambten in dieser Zunfft ein Lehr-
leibte Maurer Maister Gott dem Allmächtigen zu ehren einen Fahn auff 
dessen einen Saiten den Heyligen Rochum als diesen Zunfft Patron und 
auff der anderen das gewőhnliche Zech Sigill machen und mahlen lassen 
und mit diesen ihren Fahn Jährlich der Procession an Corporis Christi Tag 
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sambt allen ihren Gesellen und Jungen in der Bischőfflichen Statt Naytra 
an dechtig bewohnen und deren keiner bey Straff Zway Pfundt Wax ausser 
erhebliche Ursachen ausbleiben.

Űber dieses und Andertens. Sollen zu Aufnehmung und Wohlfahrt 
diesen Handt=Wercks Zunfft Jährlichen Zwey Heyl Messen gelessen wer-
den, eine dem Heyligen Rocho zu ehren, die andert aber vor die verstorbe-
ne Maister, Maisterinnen und incorporirte Handwercks genossen, won zu 
ordentlich angesagt, ein jeder ein verleibten Maister darbey zu erscheűnen 
und sein Opfer zu gleich Stűcken schuldig sein sollen. 

Drittens. Solle eine ordentliche laad aufgerichtet, dan zu alle zwey Jahr 
Zwey ZechMeister erwőhlet und dem Ältesten davon die Laad alda zu 
Nayttra zu versorgen an vertrauet werden, bey welchen die Maister und 
Gesellen Quatemberlich zu sammen zu kommen und ihr Leg oder Laad-
geldt abzustatten haben; Nemblich ein Meister Zwőlff Kreutzer und ein 
Gesell Sechs Kreutzer. Und Wann ein Gesell nach Handtwercks gebrauch 
Bey dem Maister Viertzehen Tag georbeitet hat, so ist er nach diesen Zeit 
bey dem gantzen Handwercks seinen ehrlichen Lehrbrieff aufzuweissen 
und darbey ein Schreibgeldt 27 Kreutzer und Quatembergeldt 6 Kreutzer 
zu erlegen schuldig und wann ein Gesell mit seinem Lehr Brieff wegen 
verhinderlichen Ursachen nicht aufkhommen kőnte, so ist er schuldig auf 
einem bestimbten Termin einen R(eichs)Thaller einzusetzen, innen sol-
chen Zeit aber sich zu beflaissen den Lehr Brieff zu verschaffen.

Viertens. Sollen zu diesen Zeit Laad zwey ungleiche Anleg Schlősser 
gebraucht und einen jeden von denen Zechmeistern ein Schlussel einge-
andworthet werden, damit keinen ohne des anderen Vorwissen aufsperren 
und nach eigenen Belieben mit denen Zech Sachen umbgehen und hand-
len mőge.

Wie dann Funfftens. Gedachte Laad niemahls aus Naytra anders wohin 
transportirt werden, sondern allzeit daselbst verbleiben solle, wie wohlen 
von denen in dem Neytra District incorporirten Maistern auch ein Mit 
Zech Maister erwehlet werden kann. 



94

Sechstens. Solle hiermit ernstlich eingesagt und verbothen sein, das 
werden Maister nach Gesell mit einigen Gewähr bey den Laad erscheűnt, 
auch sich alles Zanck=Handels, Scheltens und injurirens bey Straff Zwey 
Pfundt Wax enthalte.

Siebentens. Sollen gedachte bey der Zőch Laad zu Naytra incorporirte 
Meister gleich anderen burgerlich und Privilegirten Handt=Werckhern in 
allen gleich gehalten werden, nemblichen; das sie Gesellen befőrdern, Jun-
gen aufdingen, lernen und freysprechen kőnnen und mőgen, solchen auch 
allen Orthen und andern fűr recht gelehret und frey gesprochen gehalten 
und erkhennet werden. 

Achtens. Weillen sich auch zu Mehrmahlen unterschidliche Stőhrer 
und Fretter einschleichen, welche sich bey deren Herrschaften und in 
deren Freygrűndten fűr rechtschaftene Maurer voregeben und hernach 
ihr Arbeith freterisch verrichten und so dann die Herrschaften betrogen 
und schaden leiden műssen, welches zu werhűtten solle in dem Neyträer 
Disctrict keinen solchen Stőhrer oder Fretter erlaubt sein zu arbeiten, als 
solchen, welche in dieser Zunfft einverleibt, so fern als ein der gleichen 
Fretter oder Stőhrer betretten wurde, solle er bey der Herrschafft ange-
zeűgt und durch die selbe /: das solchen etweder sich in dieser Zunfft nach 
Brauch einverleibt und als Gesell dienne und arbeite:/ dahin angehalten 
oder aber abgeschafft werden.

Neűndtens. Solle kein Meister bey diesser Zunfft angenomhben wer-
den der nicht der allein Seeligmachenden Rőmisch Catholischen Religion 
zugethan bey Straff der Hochen Obrigkeit.

Zehendtens. In Fall ein Gesell willens wäre Maister werden der selbe 
solle sich zu der Laad in Neytra stellen und bey dem ältesten ZechMaister 
anmelden und ihme die Stucks aufzugeben ordentlich begehren, welche 
ihme so dann /: da er anderst darumb genuegsamb gediennet und wer al-
len Dingen seines ehrlichen Herkhommens Geburths und Lehrnens solber 
glaubwűrdige Attestata vorgebracht:/ vor dem gantzn Handtwercks aufge-
geben werden sollen und da er nun mit der Maisterschafft bestanden, soll 
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er sich durch die ZechMaister der Obrigkeit vorstellen lassen und da selbst 
daz Burgerrecht Empfang auch die Gebűhr in die Laad erlegen und fűr das 
Meister Mahl Zwőlff Gulden zugeben verbundten sein. 

Ailfftens. Solle denen in diesser Zunfft ein verleibten Maister zu gelas-
sen und unverwerth sein allen Orthen in den Naytraer District in Klőstern, 
Schlőssern und Märckhten und sonsten hin und wieder auf dem Land, da 
mann ihren Begehren wurde allerley gebau anzunehmen und zu dingen 
dach solle keinen ein gebau zumachen sich unterstehen anzunehmen, wo 
fern er nicht einen Grund verstunde, damit der Jenige, so Bauen Last nicht 
schädlichen unkosten khome. Ittem solle ein Meister den gedingten Bau 
oder Werckh, wie er die Visirung gezeigt und dan zugegeben, nicht abbre-
chen, widrigen fals er nach erkandtnus des Handtwercks zu bestraffen. Im 
fall auch einer so in dieser Straff erkhendt werden, hier wieder sich setzen 
und nicht gehosamben wolte, den solle der Obrigkeit angezeigt und von 
den selben nach Befundt der sachen neben gebűhren den abfindung mit 
dem Handt Wercks absonderlich gestrafft werden.

Zwőlfftens. Solle auch ein Meister dem andern nicht in seinen arbeith 
stehen oder den selben Verachten und verkleinern nach sonsten heimb-
lich untergraben bey Straff nach erkhendtnus des Handtwercks, da aber 
ein Bauherr selbst den vorigen Maister freywillig entlassen und sich mit 
ihn ordentlich verraithen wurde so mag dem selben Bauherren ein andere 
Maister auf sein verlang wohl einstehen und arbeithen.

Drey Zehenden. Solle ebenfalls ein Maister dem andern sein Gesind 
heimblich oder offentlich abreden, aufwickeln oder abwendig machen. 
Der dieses Thäte und űberwissen wurde solle nach erkhandtnus des 
Handtwercks unnachlässlich bestrafft werden.

Vier Zehens. Welcher Maister einen Pallier an statt seiner das Handt-
werckh zu verrichten gestelt und das Vertrauen zu ihm hat, dass er dass 
Werckh verstehet und in den Arbeith főrden samb und fleissig seye auch 
das ihme untergebene Gesind zu treűen Fleiss und Arbeith hält kein un-
gebähr gestattet, den selben ist, dass andere Gesind in ihres Maisters ab-
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wesseheit allen gebűhrenden gehorsamb bey Straff des Handt=Wercks zu 
leisten schuldig.

Fűnff Zehendtens. Soll ein Jeder Meister den Gesellen besolden nach 
seiner Arbeith, Kunst und Fleiss, da er nit darmit zu frieden, solle es zu des 
Handt Wercks oder Zech Maisters erkhandtnus werden. 

Sechs Zehendtens. Soll kein Gesell umb fűrderumb jemand andern 
ansprechen als allein seinen Meister oder in Abwesenheit des selben seinen 
Pallier, den in dann bies auf des Maisters ankhunfft zu fordern und arbeith 
zu geben hat. Es solle auch keinem Gesell erlaubt sein in der Wochen 
ihme, seinem Belieben nach einer Feyertag zumachen und hierdurch der 
Bau Herrn und Maister an der Arbeith zu hindern bey gewissen unauss-
bleiblicher Straff welche die ZechMaister undt das HandtWerckh aus zu-
sprechen haben.

Und da Sieben Zehendtens. Ein Gesell űber einen Meister was unehr-
bahres und unerdliches wuste, solle er es denen ZechMaistern in geheimb 
anbringen /: sonsten aber ihn niergendts ausschreűen :/ die als dann sol-
ches nach HandtWercks Brauch zu richten haben. In gleichen.

Acht Zehendtens. Solle auch ein Gesell dem andern an der Arbeith 
nichts verhinterliches oder ungebűhrendes zu fűgen selben verlumbden 
oder verkleinern da es aber bestehete solle ein solches den nächsten Sand-
tag dem Meister angezeűgt undt von ZechMaisters der unterliegende 
Theill bestrafft werden. 

Neun Zehendtens. Solle alle ehrbahre und redliche Gesellen, so diesser 
Zech und Bruderschafft zu gethann sein, bey ihren Abzug und Urlaub von 
ihren Maistern und Maniglichen ehrbahr und redlich Abschreiben und 
Jedermann ohne Klag und Beschwer halten wo nit sollen sie nicht, fűr 
guett erkhendt oder befűrderdt und er nicht als bies sie alles zur Richtig-
keit gebracht haben wider aufgenommen und fűr redlich gehalten werden.

Zwain Zigstens. Da ein Gesell aus diesser Bruderschafft zeitlichen 
Todes verbliehe und was verlassen thätte, soll daselbe, was űber die nach 
Nothurfft auf ihn angewendete Unkosten űbrig verbliebe seinen Nächs-
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ten Befreindten zu kommen und gegen einen Schein ausgehändiget und 
zugestellet werden, da aber einer von weithen her undt kein Freind in 
Jahr undt Tag fűrkamme sollen die Zech Maister solche Verlassenschafft zu 
handten der Bruderschafft nehmen was fährnus ist zu geldt machen und in 
die Laad legen und zu Gottes Ehre. Was von der Begräbnus űbergebliebn 
anwenden.

Ein undt Zwantzigstens. Wann ein Jung auf das Handtwercks nach 
beiderseiths probirten viertzehen Täg aufgedingt wirdt soll er vor seinen 
Geburths Brieff oder sonsten seines ehrlichen Herkhommens glaubwűrdi-
ge Zeűgnus vor und beybringen und neben diessen zwey ehrlichen Män-
ner zu bűrgen stellen, welche von den Jungen einzusprechen und sambten 
Lehrmeister bey offener Laad vor denen Zechmaistern zu erscheinen ha-
ben und dieses zu dem Ende, damit die beym Aufdingen vorgestandene 
zwey Bűrger dem LehrBrieff, so der Jűng beym freysprechen zu nehmen 
verbundten ist, inseriret und ein verleibt werden kőnnen. Und solle ein 
Mauer Jung auf nichtweniges, as drey Jahr aufgedingt werden, da dann 
gleich bey dem aufdingden lehrmaister das ein Schreibgeldt mit 30 Kreu-
zer zu entrichten und dann von dem ausgelehrnten.

Zway und Zwandtzigstens. Solle keinem Maister auf einmahl mehr, 
dann zwey Lehr Jungen aufzudingen und zu halten erlaubt sein und wann 
solche Lehr Jungen ihre Zeit der drey Jahren erstreckhet, so solle der mais-
ter macht haben, wiederumb ander Jedoch das sie zu von 14 Tag oder 
langst 4 Wochen mit ein ander versucht undt probirt haben ordentlich wie 
oben gemeldet auf zu dingen und ledig zu sprechen.

Drey undt Zwantzigstens. Stehet allen in diese Zunfft einverleibten 
Maister frey und ist ihnen erlaubt ihre Kinder nachgefallen zum Handt-
werckh aufzudingen und bey der Laad einschreűben lassen, wegen des 
Freysprechens aber solle von einen dreyszig Kreuzer in die Laad erlegt 
werden; Und wann der gleichen freygesprochene Maister Kűnder, nach 
voll fűhrten drey Wander Jahren, wor zu sie verbundten sein, Maister 
zu werden verlangen, sollen selbige bey des Handtwercks Vorgesetzten 
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ZechMaistern hierumben sich gebűhrend dann melden und wann sie hir 
zu tauglich vor dem Handtwerckh erkhent werden die Stűckh zu machen 
und in die Zech Laadt guelden neben ein Pfundt Wax zu erlegen Schuldig 
sein, Nachmahlen fűr Maister in allem gleich anderen gehalten werden. 

Im fall auch. Vier undt Zwantdtzigstens sich begebete, das ehrlicher 
Gesell so eine zeit Lang, wenigst ein Jahr in diesser Nayträer District gear-
beithet hätte und sich umb eine verwittibte Mauer Maisterin oder Maisters 
Tochter zu Heűerathen bewerben Thätte, solle solche sich, wie gebrauchig, 
bey der Zech Laad anmelden, sein Vorhaben den Zech Maister erwőss-
nen, hiermit gehőrt und angenohmben werden, so dann in die Laad Sechs 
Guelden zu erlegen auch ebner massen die Maister Stuckh zu machen. 
Gleich wie die Meister Kinder obligirt sein.

Fűnff und Zwantzigstens. Wann eine verwittibte Maisterin das Handt-
werckh zu treiben einen Verständigen Gesellen fűr einen Pallier verlanget, 
so werden die Zechmeister verbundten sein, sollchen Gesellen der verwit-
tibte Maisterin erfolgen zu lassen, es seye dann, das der Gesell bey ihn zu 
arbeithen bedencken tauge und hierwieder gewiesse Ursachen einzuwen-
den hätte welche also gehőrt und dasolche erhőblich wären er weiter nicht 
dar zu getreiben oder gezwungen werden solle.

Sechs und Zwantzigstens. Wann es sich begeben mőchte, das ein Mais-
ter oder Gesell den andern mit ungebűhrlich oder ehren ehrenrűhrigen 
worten angreiffen mőchte, so solle der unrecht befurder nach dem Verbre-
chen vonn Handtwerckh abgestrafft werden, wo er aber nicht pariren oder 
gehorsamben wurde, hat ein Handtwerckh solches selbigen orths obrig-
keit, wo der verbrechen sesshafftig ist, ohne Verzug an zu deűten, auf das 
er hier zu ernstlich angehalten werde.

Sieben und Zwantzigstens. Wann ein Maister, Maisterin oder Gesell 
von diesser Bruderschafft mit Todt abgienge, soll ein Jeder ausser Leibs 
Schwachheit oder sonsten erheblicher entschuldigung, Der Leich Begräb-
nus bey Straff gahr ein Pfundt Wax bey zuwohnen schuldig sei, welches so 
wohl auf die Gesellen, als Maister zu verstehen ist.
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Acht undt Zwantzigstens. Da ein Maister Verwittibte Maisterin oder 
Gesell in dieser Zunfft der, oder die sich jedesmahl ehrbahr und wohl ver-
halten durch Feűerbrunst, Diebstall, Langiőerige Kranckheit oder andere 
zu fäll in Armuth oder Verderben gerathen mächte dem selben solle aus 
Christlichen Mitleyden aus den Zech Laad der Nothdurfft nach vor ge-
streckht und geliehen werde und da der Allmächtige Gott solchen Maister, 
Maisterin oder Gesellen diese Gesundheit ertheilte, seye er das Darleihen 
zuerstatten schuldig, zum fall aber eines aus diesen ohne Mittel hinsturbe 
und die Conduct Unkosten nicht hätte, der selbe soll erbahr und christlich 
aus des gesambten Bruderschaffts Laad zur erden bestattet und solches 
darleihen aus Christlichen Lieb nachgesehen werden.

Neűn undt Zwantzigstens. Sollen die geordneten Zech Maister alle, 
welche in diese Bruderschafft und Zech Begehren und der Ehrbarkheit ge-
mäss seindt fleissig einschreűben und diesse Ordnung zur Besserer Richt, 
bey einer allgemeinen Zusammenkhunfft, wenigst einmahl im Jahr abge-
lessen werden.

Schliesslichen. Sollen alle Zech und Handtwercks Sachen als Lehr 
Brieff, Attestata, Abschied und den gleichen, wos etwa bey der Laad fűr-
fallen mächte, von denen zwey Zech Maistern geferttigett und mit einem 
hier zu eigendts gemachten Zech Sigill begräfftiget werden in űbrigen aber 
aller aller Missbrauch verfűrttet werden.

Nos itaque praemissa memoratorum Magistrorum Murariorum 
in annotato Episcopali Oppido Nittriensi commorantium humillima 
Supplicatione, nostrae modo quo supra facta Maiestati, Regia benignitate 
exaudita, clementer et admissa; cum et alias etiam nihil magis in Votis 
Habeamus quam ut inter Populos Regni nostri Divinitus concreditos et 
consequenter etiam Mechanicos praeprimis ut Cultus Divinus ac tandem 
bonus ordo et disciplina. Vitaequue probitas et honestas promoveatur, 
stabilaturque praeinsertos ipsorum Cehales Articulos praesentibus Literis 
nostris Privilegialibus insertos et inscriptos, quoad omnes eorundem 
Continentias et Clausulas ratos, gratos et accepta habentem, benigne 
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approbavimus, roboravimus et ratificavimus, ac pro antelatis Magistris 
Murariis Nitriensibus ipsorumque Posteris et Successoribus universis 
perpetuo valituros gratiose confirmavimus, Imo acceptamus, approbamus, 
roboramus, ratificamusque et confirmamus. Salvo Iure alieno. Harum 
vestrarum Secreto Sigillo nostro, quo ut Rex Hungariae utimur, impendenti 
communitarum Vigore et Testimonio Literarum Datum per manus fidelis 
nostri Nobis sincere dilecti Reverendi Spectubilisque ac Magnifici Comitis 
Ladislai Adami Erdődy de Monyorokerek Episcopi Nittriensis Locique 
et Ejusdem Nominis pro ut et Varatdiensis Comitatuum Montisque 
Claudij Perpetui ac Supremi Comitis Praepositi Sanctae Margarethae 
Virginis et Martyris de Dőmős Actualis intimi Consiliarij nostri et per 
Regnum Hungariae Aulae nostrae ViceCancellarij in Archiducali Civitate 
nostra Vienna Austriae, die Vigesima quarta Mensis Julij Anno Domini 
Millesimo septingentesimo Vigesimo quarto. Regnorum Romani XIIIo, 
Hispanias XXo, Hungariae vero, Bohemiae et reliquorum Anno XIIIIo.

L.S.
Carollus m. p.

Ladislaus Adamus Erdődy 
Episcopus Nitriensis, m. p. 

Elias Wanijeczy, Meister, m. p.
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Anno 1725 Feria Quarta proxima post Dominicam Passionis in diem 
21 Mensis Martij incidentes Generali Inclity Comitatus Nyttriensis 
Congregatione in Oppido Galgocz celebrata Praesentes benignae 
Suae Sacratissimae Caesaro Regiae Maiestatis: Domini Domini nostri 
clementissimi, ad humilimam Intronotatorum Opificum Magistrorum 
Murariorum in Oppido Nittriensi hocceque Comitatu nominis ejusdem 
degentium de et super ijsdem clementer impertito Cehae Privilegio et 
humullimae per eos Praesentatorum Articulorum Confirmatione factam 
Supplicationem Emanatae Literae Privilegiales, huic Inc: Comitati 
Nyttriensi exhibitae et praesentatae, ibidemque lectae et suo modo 
publicatae sunt ac debito perpetuae homagialis fidelitates et humilitatis 
cultu adque obsequio acceptatae, itta tamen at ex nono et omnibus 
successivis quibusvis temporibus respectu diurnae eorum dem Murariorum 
Laborum mercedis Inclyti hujus Committatus Limitationi Lege quoque 
novissimae Dietae et Sua Sacratissimo Maiestate per Excelsum Suum 
Consilium Locumtenentiale Regium ita jubente subesse et semet eidem 
Promtissime accommodare debeant.

Signatum per Gabriellem Bossany
antelati Inclyti Comitatus Nittriensis Juratus Notarius
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Anno 1725. Die 13 Mensis May in Privilegiata Civitate Nittriensi 
Consequenter domo Domini Georgij Lubik Pratactae Civitatis Judicis 
Primarij ibidem exstructa praesente eodem Domino Judice et toto Senatu, 
nec non Convocatis universis et in praesentiam Civitatis oppificibus ac 
Tredecim Ceharum Magistris praesentes benigne Suae Sacratissimae 
Maiestatis Caesaro Regie Domini Domini nostri Clementissimi 
oppificum Murariorum Privilegiales ut pote in hacce Civitate Nittriensi 
Comitate Nominis ejusdem de Gentium ad Instantiam Memoratae 
Cehae Murariorum Sunt Publicatae et humillime Acceptatae; Cuius 
Benignissimis Tenorimus et continentis in omnibus Punctis et Clausulis 
omni Debito ac perpetuae homagialis fidelitatis et humilitatis cultu et 
obsequio accomodare nec intermittere. Anno Die et Loco quibus Supra.

Signatum per Nicollaum Bokross
Antelate Civitatis Juratum Notarium

Quod praesens Copia Literarum Privilegialium et Articulorum Caehae 
Murariorum Nittriensium cum suo vero originali in omnibus Punctis et 
articulis hic? Conformis praesentibus attestorum Czabaj Die 8o Decembris 
Anno 1730.

Franciscus Szőrény Inclyti Comitatus Nittriensis Iudlium m.p.
Stephanus Szily ejusdem Inclyti Comitatus Iurati Assessor m.p.
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My, Karol Šiesty, z Božej Milosti zvolený cisár rímsky vždy víťazný, ako aj 
kráľ nemecký, španielsky, uhorský, český, dalmátsky, chorvátsky a slavón-
sky, arcivojvoda rakúsky, vojvoda burgundský, brabantský, štajerský, koru-
tánsky, kraňský, luxemburský, wűrttemberský a Theky, Dolnej a Hornej 
Lužice, knieža švábske, markgróf moravský, gróf habsburský, tirolský, fer-
retský, kyburský a gorický atď.

Na večnú pamäť dávame na všeobecnú známosť, že naši verní, ctihodní 
a vážení Václav Stankovič, Kristián Novák, Matej Kašparek a Ján Raith, 
majstri murári žijúci a pracujúci v biskupskom mestečku Nitre v rovno-
mennej stolici, Nám ukázali a prezentovali tieto cechové artikuly na jed-
noduchom papieri napísané v nemeckom jazyku, ktoré majú slúžiť ako 
poriadok pre menovaných. Ako je nižšie uvedené, že sme obsah tejto po-
níženej prosby Nášmu majestátu predloženej v podobe artikúl celkovo aj 
jednotlivo posúdili, prijali a  akceptovali. Našu privilegiálnu listinu sme 
zostavili a spísali a z našej cisársko-kráľovskej moci a autority sme ju prijali, 
potvrdili a ratifikovali. Potvrdili sme ju aj pre večnú platnosť za našich po-
tomkov a nástupcov. Artikuly nasledujú týmto spôsobom:

Po prvé: Prednosť pred inými vecami má podpora úcty k Pánu Bohu, 
cez ktorú sa neustále obnovuje všetok poriadok a prikázania. Majstri mu-
rári v  tomto cechu majú preto za povinnosť nechať si zhotoviť zástavu 
s obrazom svätého Rocha na jednej a cechovej pečate na druhej strane. Pod 
touto zástavou sa každoročne členovia cechu zúčastnia povinne so svojimi 
tovarišmi a učňami v biskupskom meste Nitra na procesii na sviatok Bo-
žieho Tela kvôli ucteniu Všemohúceho Boha. Neospravedlnená neúčasť 
bez vážneho dôvodu sa trestala pokutou dva funty vosku.

Po druhé: Tento remeselnícky cech bol povinný kvôli všeobecnému bla-
hu dať odslúžiť každý rok dve sväté omše za účasti všetkých jeho členov. 
Prvá mala byť odslúžená ako výraz úcty k svätému Rochovi ako cechovému 
patrónovi na jeho sviatok. Druhá omša mala byť zasvätená pamiatke zosnu-
lých majstrov, ich manželiek a ďalších členov tohto cechu. Každý majster 
mal povinnosť týchto omší sa zúčastniť a zložiť milodar v rovnakej výške.
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Po tretie: Mala byť zhotovená cechová truhlica a potom sa mali každé 
dva roky volili dvoch cechmajstrov. Starší z nich mal na starosti cechovú 
truhlicu, ktorá ostávala v Nitre. Každý štvrťrok sa majstri a tovariši mali 
zísť na cechovom zhromaždení. Zaplatili tu majster 12 a tovariš 6 grajcia-
rov ako vložné do pokladnice. Ak tovariš odpracoval u niektorého majstra 
14  dní, mal za povinnosť predložiť cechu výučný list a  zaplatiť zápisné 
27 grajciarov a vložné za štvrťrok vo výške 6 grajciarov. Ak tovariš nepred-
ložil tento dokument z nejakého dôvodu, mohol mu cech stanoviť nový 
termín na jeho predloženie za poplatok jeden ríšsky toliar.

Po štvrté: Každý z dvoch cechmajstrov smel mať iba jeden z dvoch kľú-
čov od cechovej pokladnice. Z tohto dôvodu mala byť cechová truhlica vy-
bavená dvoma rôznymi visiacimi zámkami, aby smeli obidvaja predstavení 
cechu mať prístup k  cechovej pečati, k dokumentom a  iným cechovým 
veciam, len spoločne.

Po piate: Truhlica sa nesmela opustiť Nitru. Namiesto toho si mohli 
zvoliť majstri, ktorí boli členmi cechu a bývali na území Nitrianskej stolice 
mimo Nitry, ďalšieho cechmajstra. 

Po šieste: Majstri a tovariši mali prísne zakázané prísť s puškou k cecho-
vej truhlici. Rovnako sa mali zdržať hádok, urážok a zranení, inak zaplatili 
pokutu dva funty vosku.

 Po siedme: Všetci majstri, ktorí patrili k cechovej truhlici v Nitre, si 
boli rovní vo všetkom ako ostatní mešťania a v ostatných cechoch. Mali 
zamestnávať tovarišov, prijímať, učiť a prepustiť učňov. Tieto ich práva pla-
tili aj na iných miestach.

Po ôsme: Pretože sa opakovane pokúšali rôzni nepoctivci a fušeri do-
stať sem, a potom sa vydávali za poctivých murárov u zemepánov na ich 
panstvách a majetkoch. Odviedli nekvalitnú prácu, čím spôsobili panstvu 
škodu. Aby sa takíto podvodníci a  fušeri nemohli pôsobiť v Nitrianskej 
stolici, tak ich treba zemepanskej vrchnosti udať, zadržať a poslať preč. Ak 
chceli takíto ľudia pracovať ako murári, museli by požiadať cech o prijatie 
podľa zvyku, a potom slúžiť ako tovariši. 
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Po deviate: Žiaden murár, ak nevyznával rímskokatolícke náboženstvo, 
nesmel sa stať členom cechu, inak bol potrestaný vrchnosťou.

Po desiate: Ak tovariš sa chcel stať majstrom, mal ísť k cechovej truhlici 
za starším cechmajstrom, ktorý mu zadal spôsob vykonania majstrovskej 
skúšky. Tovariš predložil svoj dôveryhodný rodný a výučný list. Uchádzač 
o majstrovstvo vykonal majstrovskú skúšku pred celým cechom a ak us-
pel, tak ho cechmajstri predstavili vrchnosti. Nový majster získal meštian-
ske právo, zaplatil vstupný poplatok do cechu a 12 zlatých za majstrovský 
obed.

Po jedenáste: Každý majster, ktorý je členom tohto cechu, mal mať voľ-
ný prístup na všetky miesta v Nitrianskej stolici, ako boli kláštory, hrady 
a mestečká a vidiek. Tam mohli zobrať akúkoľvek zákazku na stavbe podľa 
ich uváženia, ale museli dodržiavať postup na stavbe podľa plánu, aby ne-
spôsobili vážne škody. Majster musel pri práci na stavbe postupovať podľa 
plánov, inak ho potrestal cech podľa spôsobenej škody. Ak sa takýto vinník 
zdráhal prijať určený trest, alebo sa mu nepodrobil, tak ho mala potrestať 
aj vrchnosť. Okrem toho musel cechu zaplatiť odškodné.

Po dvanáste: Ak majster nepomohol svojmu kolegovi pri práci alebo ho 
inak podviedol, potrestal ho cech podľa svojho uváženia. Staviteľ mohol 
takéhoto majstra prepustiť a po riadnom vzájomnom vyrovnaní sa s ním 
prijal do práce na stavbe iného majstra. 

Po trináste: Ak majster druhému majstrovi odlákal alebo odviedol tajne 
alebo verejne čeľaď, tak ho mal cech podľa svojho uváženia neodkladne 
potrestať.

Po štrnáste: Majster smel poveriť šikovného a usilovného paliera (do-
zorca na stavbe), ktorému dôveroval, vedením prác na stavbe počas jeho 
neprítomnosti. Okrem palierových podriadených musela poslúchať maj-
strovho zástupcu aj jeho čeľaď vo všetkom.

Po pätnáste: Každý majster bol povinný zaplatiť tovarišovi mzdu podľa 
kvality jeho práce, jeho usilovnosti a schopností. Tovariš, ktorý nebol s vy-
plateným platom spokojný, to mal oznámiť cechmajstrom a cechu.
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Po šestnáste: Žiaden tovariš si nesmel pýtať prácu od niekoho iného 
ako od svojho majstra alebo ním určeného paliera, ktorý prideľoval robotu 
tovarišom počas majstrovej neprítomnosti. Tovariš mal zakázané spraviť si 
voľný deň po sviatku počas týždňa, pretože tak by bránil v práci staviteľovi 
a svojmu majstrovi. V prípade porušenia tohto zákazu mal o treste rozhod-
núť cechmajster spolu s celým cechom. 

Po sedemnáste: Tovariš, ktorý by vedel, že jeho majster vykonal niečo 
nečestné alebo podvodné, musel to oznámiť tajne cechmajstrom (nesmel 
to nikde prezradiť). Tí potrestali vinníka podľa cechového zvyku.

Po osemnáste: Jeden tovariš nesmel druhému nič zlé spôsobiť alebo 
mu prekážať pri práci. V opačnom prípade mal poškodený tovariš vinníka 
oznámiť majstrovi najbližšiu nedeľu, ktorý ho potrestal. Ďalší trest mu 
určili cechmajstri.

Po devätnáste: Tovariš, ktorý chcel odísť od svojho majstra, dostal 
od cechu potvrdenie o zamestnaní. Tovariš, na ktorého boli sťažnosti a ob-
vinenia, musel sa vrátiť do práce, kde sa musel dobre správať, až potom 
dostal toto cechové potvrdenie.

Po dvadsiate: Ak tovariš z tohto cechu umrel prirodzenou smrťou a nie-
čo po sebe zanechal, tak tieto veci sa dali po odpočítaní nutných nákladov 
na jeho pohreb jeho príbuzným a najbližším priateľom. Keď cech odovzdal 
toto dedičstvo tovarišovým pozostalým, títo mu dali o tom potvrdenie. Ak 
sa nijaký priateľ neprihlásil o dedičstvo po zosnulom tovarišovi do jedného 
roka a dňa po jeho smrti, tak cech predal jeho veci. Peniaze cechmajstri 
uložili do cechovej truhlice. To, čo ostalo po zaplatení pohrebu, sa malo 
použiť na uctenie si Pána Boha. 

Po dvadsiate prvé: Ak chlapec odslúžil dva týždne u niektorého majstra 
na skúšku a obidvaja boli spokojní s touto službou, tak budúci učeň odo-
vzdal rodný list alebo iný dôveryhodný doklad o svojom pôvode. Okrem 
toho sa museli za chlapca zaručiť aj dvaja ctihodní muži, a to pred jeho 
majstrom a cechmajstrami pri otvorenej cechovej truhlici, aby mohol byť 
prijatý za učňa. Rovnako sa museli títo ručitelia prihovoriť za murárske-
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ho učňa po vyučení sa pri odovzdávaní výučného listu, teda prepustení 
od jeho majstra. Učeň zaplatil zápisné 30 grajciarov pri nástupe do učenia 
svojmu majstrovi. Tú istú sumu mu zložil učeň aj na konci svojho učenia 
sa. Učenie za murára trvalo tri roky. 

Po dvadsiate druhé: Každý majster smel mať naraz najviac dvoch uč-
ňov, ktorým musela uplynúť doba učenia sa tri roky. Nového učňa mohol 
prijať majster až po oficiálnom prepustení vyučených murárskych učňov 
na skúšku na dva, ale maximálne na štyri týždne. 

Po dvadsiate tretie: Majstri smeli hocikedy svoje deti prijať do učenia sa 
remeslu a zapísať ich do cechu bez vstupného poplatku. Títo učni museli 
zložiť sumu 30 grajciarov po vyučení sa do cechovej pokladnice. Deti maj-
strov, ktoré vykonali trojročnú vandrovku, sa mohli uchádzať o majstrov-
stvo. Majstrami sa stali, ak po ohlásení u cechmajstrov vykonali úspešne 
majstrovskú skúšku pred celým cechom. Zaplatili do cechovej truhlice je-
den zlatý a funt vosku. Usporiadali aj obed pre členov cechu.

Po dvadsiate štvrté: Počestný tovariš, ktorý pracoval aspoň jeden rok 
v  tejto Nitrianskej stolici a  chcel sa oženiť s  vdovou po majstrovi alebo 
majstrovou dcérou, sa mal prihlásiť do cechu. Mal cechmajstrov požiadať 
o prijatie, zaplatiť šesť zlatých do cechovej pokladnice. Ak úspešne vykonal 
majstrovskú skúšku, stal sa majstrom a  členom cechu. Boli to pravidlá, 
ktoré mali aj deti majstrov pri vstupe do cechu. 

Po dvadsiate piate: Ak chcela vdova po majstrovi vykonávať remeslo 
a požiadala cech o šikovného tovariša pre paliera, boli cechmajstri povinní 
tovariša vdove poskytnúť. Ak tovariš nechcel takúto prácu z nejakých váž-
nych dôvodov, mali ho cechmajstri vypočuť. Ak uznali tieto jeho výhrady 
ako opodstatnené, tak ho nikto nemal nútiť do takejto práce. 

Po dvadsiate šieste: Ak majster alebo tovariš urážal nadávkami niekoho 
iného v  cechu, tak vinník mal byť predvedený pred členov cechu kvôli 
potrestaniu. Ak by vinník neposlúchol rozhodnutie cechu o treste, tak ho 
mal cech oznámiť vrchnosti tam, odkiaľ previnilec pochádzal. Zemepanská 
alebo iná vrchnosť ho mala potrestať, aby už nikoho neurazil.
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Po dvadsiate siedme: Ak majster, majstrova manželka alebo tovariš 
v tomto bratstve zomreli, tak sa museli všetci majstri s rodinami a tovariši 
zúčastniť pohrebu. Ospravedlniť sa neúčasť mohla len pre chorobu alebo 
inú vážnu príčinu, inak bol trest za neúčasť určený na jeden funt vosku pre 
majstra a tovariša. 

Po dvadsiate ôsme: Ak majster, vdova po majstrovi alebo tovariš v tom-
to cechu, ktorí sa vždy správali slušne a poctivo, schudobneli alebo sa do-
stali do inej ťažkej situácie v dôsledku požiaru, krádeže alebo dlhoročnej 
choroby, mohli si z cechovej truhlice požičať peniaze kvôli núdzi z kresťan-
ského milosrdenstva. Ak Všemohúci Boh takémuto majstrovi, majstrovej 
manželke alebo tovarišovi prinavrátil zdravie, tak túto pôžičku mali vrátiť. 
Ak niekto z nich zomrel bez prostriedkov, a tak nemal peniaze na vráte-
nie pôžičky, mali ho dôstojne kresťansky pochovať za prostriedky z celého 
bratstva v pokladnici. Pôžička sa mala v tomto prípade ako prejav kresťan-
skej lásky odpustiť.

Po dvadsiate deviate: Úradujúci cechmajstri mali prečítať na všeobec-
nom zhromaždení, ale aspoň raz do roka, tento poriadok tým, ktorí sa 
poctivo a podľa pravidiel zapísali do tohto cechu a bratstva.

Posledné: Všetky cechové dokumenty, ako výučné listy, rôzne potvrde-
nia a ďalšie listiny, ktoré sa týkali cechu a remesla, vyhotovili a cechovou 
pečaťou potvrdzovali obidvaja cechmajstri. Malo sa tak zabrániť akému-
koľvek zneužitiu a falšovaniu týchto písomností.

My sme podľa uváženia vypočuli a prijali Nášmu kráľovskému majestá-
tu predloženú poníženú prosbu spomenutých majstrov murárov pôsobia-
cich v uvedenom biskupskom mestečku Nitra. Urobili sme tak aj kvôli po-
riadku a disciplíne medzi ľudom kráľovstva nášho, ktorej zdrojom je úcta 
k Bohu, a to aj medzi remeselníkmi. Tieto cechové artikuly sme zostavili 
a spísali v podobe Našej privilegiálnej listiny, aby sa podľa nich riadil život 
stabilne a  čestne. Celý ich obsah a  jednotlivé články sme tak potvrdili, 
ratifikovali a prijali, aby boli platné na večnosť pre uvedených majstrov 
murárov, a aj za našich potomkov a nástupcov. 
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Všetko sme potvrdili, akceptovali a konfirmovali Našou tajnou pečaťou, 
ktorú používame ako uhorský kráľ, sme silu a svedectvo tejto listiny potvr-
dili a datovali rukou nášho verného ctihodného a cteného grófa Ladislava 
Erdődyho z Monyorokereku, biskupa nitrianskeho, ako aj tamojšieho več-
ného župana, ďalej večného župana varadínskeho a Montis Claudij, ako aj 
hlavného župana a prepošta svätej Margaréty panny a mučenice, tiež nášho 
tajného radcu a vicekancelára našej uhorskej kráľovskej kancelárie. 

Dané v našom arcivojvodskom meste Viedni 24. dňa mesiaca júl Roku 
Pána Tisíc Sedemsto Dvadsať Štyri, v  trinástom roku kraľovania nášho 
rímskeho, španielskeho dvadsiateho a uhorského, českého a v ostatných 
štrnásteho. 

Miesto s pečaťou
Karol vlastnou rukou

gróf Ladislav Adam Erdődy, nitriansky biskup vlastnou rukou
Eliáš Wanijeczy, Meister vlastnou rukou

Rok 1725, v stredu po Smrtnej nedeli, teda 21. marca na generálnej kon-
gregácii ctihodnej Nitrianskej stolice, ktorá sa konala v mestečku Hloho-
vec, predložili svoje cisársko-kráľovské cechové privilégium nášho najjas-
nejšieho panovníka majstri murári z mestečka Nitra, ako aj z rovnomennej 
stolice, na potvrdenie. Nitrianska stolica prijala na tomto najnovšom 
zhromaždení ich poníženú prosbu, ktorou predložili svoju privilegiálnu 
listinu. Stolica ju publikovala, prezentovala a prijala ako svoju limitáciu, 
teda štatút na ochranu výkonu murárskej práce, a to kvôli večnej platnosti 
a v dobrej viere a poníženej úcte k tejto listine Nášho najsvätejšieho Ma-
jestátu. Potvrdila ju aj Kráľovská miestodržiteľská rada.

Podpísané Gabrielom Bošánim, tejto stolice Nitrianskej
prísažným a notárom
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Dňa 13. mája roku 1725 v privilegovanom meste Nitra boli v dome úra-
dujúceho richtára Juraja Lubika prezentované pred ním a celou radou, ako 
aj v prítomnosti všetkých remeselníkov v meste a trinástich cechmajstrov 
artikuly majstrov murárov z nášho mesta Nitry a rovnomennej stolice ako 
privilégium nášho Najjasnejšieho a  Najsvätejšieho Cisársko-kráľovského 
Veličenstva panovníka. Tento dokument spomenutého cechu murárov bol 
publikovaný a úctivo akceptovaný. Oznamujeme jeho celý obsah vo všet-
kých jeho článkoch a odsekoch kvôli povinnej a trvalej úcte, viere ako aj 
pokornej poslušnosti k nemu a zabezpečiť a neprerušiť jeho trvalú platnosť.

Podpísané Mikulášom Bokrošom, horeuvedeného
mesta prísažným notárom

Osvedčujeme a potvrdzujeme, že predložená kópia privilégia alebo artikúl 
murárskeho cechu v  Nitre sa zhoduje a  je totožná vo všetkých bodoch 
a článkoch s jej originálom. V obci Cabaj dňa 8. decembra roku 1730. 

František Szőrényi, slúžny Nitrianskej stolice vlastnou rukou
Štefan Szily, prísažný prísediaci tej istej stolice vlastnou rukou 
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Maďarský národný archív – Krajinský archív (Magyar Nemzeti Levéltár - Országos Levél-
tára), portálny súpis z roku 1715 (az 1715. évi országos összeírás). Dostupné na  in-
ternete: https://kep.adatbazisokonline.hu/ords/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_FILE_
NAME,P17_FILE_NAMES:N78_19_062.jpg,N78_19_061.jpg;N78_19_062.
jpg;N78_19_063.jpg;N78_19_064.jpg;N78_19_065.jpg;N78_19_066.
jpg;N78_19_067.jpg;N78_19_068.jpg;N78_19_545.jpg

Maďarský národný archív – Krajinský archív (Magyar Nemzeti Levéltár - Országos Levéltá-
ra), portálny súpis z roku 1720 (az 1720. évi országos összeírás). Dostupné na internete: 
https://kep.adatbazisokonline.hu/ords/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_FILE_NAME, 
P17_FILE_NAMES:N79_19_0070.JPG,N79_19_0002.JPG;N79_19_0069.
JPG;N79_19_0070.JPG;N79_19_0071.JPG;N79_19_0072.JPG;N79_19_0073.
JPG;N79_19_0074.JPG;N79_19_0075.JPG

Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, fond Nitrianska župa I. 
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