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Vitajte!

Prešov je metropola Šariša. Je to tretie najväčšie mesto na Slovensku, a ako jediné, cez 

ktoré prechádza 49° rovnobežka. Má mnoho ďalších prívlastkov ako Atény nad Torysou, 

slovenský Seattle, Malá Viedeň, ale to, čo ho skutočne robí krásnym, sú jeho obyvatelia. 

Vitajte u nás!

Spoločne zablúďme do uličiek, na námestia či do parkov, nechajme na seba dýchať časy 

bohatej mestskej histórie a v myšlienkach sa vráťme k osudom a udalostiam dávnych 

storočí. Prejdime sa historickým centrom, v letných dňoch využime príjemné posedenie na 

kávičke priamo na námestí, alebo si vychutnajme horúcu medovinku na vianočných trhoch 

v romanticky vysvietených uliciach.

V ktoromkoľvek ročnom období nasajme atmosféru priateľskosti a pohody, pretože Prešov 

ponúka množstvo príležitostí na trávenie voľných chvíľ nielen priamo v centre, ale aj v jeho 

blízkom a širšom okolí.

Veríme, že si naše mesto získa Vaše srdcia, a tešíme sa na ďalšiu návštevu!

I   Presov
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StredoVek
VzniK MeSTA

Prvá písomná zmienka o Prešove pochádza z 

roku 1247. To však neznamená, že by územie 

mesta a jeho blízke okolie neobývalo už od 

praveku rôznorodé obyvateľstvo. Svedectvo 

o tom nám podávajú početné archeologické 

nálezy. Ale Prešov ako stredoveké mesto, 

hoci spočiatku išlo len o jednoduchú osadu, 

vstupuje do histórie až v súvislosti s rozvojom 

miestneho trhu. Ležal totiž na dôležitej 

obchodnej ceste, ktorá spájala Čierne more s 

morom Baltským. 

Po tatárskom vpáde v r. 1241-1242 začal 

panovník Belo iV. pozývať do Uhorského 

kráľovstva cudzincov s cieľom obnoviť 

zdevastovanú krajinu. Ako protihodnotu im 

poskytoval majetky, rôzne výhody a výsady. A 

tak sa do Prešova prisťahovali k pôvodnému 

slovenskému a maďarskému obyvateľstvu aj 

Sasi, ako bolo v tom čase nazývané nemecké 

obyvateľstvo. Mestské výsady potom Prešov 

získal 28. januára 1299 od uhorského kráľa 

Ondreja iii.

Kumšt



StredoVek
VzniK MeSTA
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Koncom 15. storočia bol Prešov už typickým 

stredovekým mestom, v ktorom žilo asi 

3000 obyvateľov. zdrojom jeho príjmov 

bol predovšetkým obchod. O jeho veľkom 

význame svedčí niekoľko kráľovských 

privilégií, ktoré oslobodzovali Prešovčanov 

od platenia mýtnych a colných poplatkov. 

V hospodárskom živote mesta však hrala 

dôležitú úlohu aj remeselná výroba 

sústredená v cechoch. neodmysliteľnou 

súčasťou stredovekého mesta boli mestské 

hradby. 

Prešovčania obdržali právo postaviť si 

kamenný múr s baštami, obohnaný 

vodnou priekopou už v roku 1374, no s jeho 

výstavbou skončili až o 60 rokov neskôr pod 

bezprostrednou hrozbou husitských výprav. 

Do mesta sa potom vchádzalo dvoma 

mohutnými bránami na severnej a južnej 

strane. Dôležitou udalosťou bolo aj získanie 

erbu, ktorý udeľoval panovník zvláštnym 

privilégiom za mimoriadne zásluhy. Prešov 

získal svoj prvý erb v roku 1453 od 

uhorského kráľa Ladislava V.

Floriánova brána

Kováčska bašta

MESTO PREŠOV
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raný noVoVek 
OBDOBie nAJVäČŠieHO 
ROzKVeTU

Po bitke pri Moháči roku 1526 a následnom 

období bojov o kráľovskú moc v Uhorsku, 

začlenil sa Prešov do sféry vplyvu nového 

panovníckeho rodu Habsburgovcov. Vzhľadom 

na okupáciu južných oblastí Uhorska Turkami, 

vzrástol význam mesta v rámci zvyšku krajiny. 

Vďaka kráľovským donáciám, novému rozvoju 

remesiel a obchodu prežíval Prešov obdobie 

svojho najväčšieho rozkvetu. Veľký podiel 

na tom malo aj udomácnenie reformácie. za 

pomerne krátky čas sa mesto stalo politickým 

a kultúrnym centrom evanjelikov v hornom 

Uhorsku. nemalým dôkazom je založenie 

evanjelického Kolégia hornouhorských 

protestantských stavov. najtragickou 

udalosťou tohto obdobia sú však prešovské 

jatky, známe aj ako Prešovský krvavý súd z 

roku 1687. Pod vedením cisárskeho generála 

Antonia Caraffu pôsobil v meste súd, ktorý 

odsúdil na trest smrti 24 mešťanov a zemanov 

z Prešova, blízkeho okolia i vzdialenejších 

častí Uhorska. Všetci boli krivo obvinení z 

prípravy sprisahania. Počas vypočúvania 

ich podrobili mučeniu a nakoniec krutým 

spôsobom popravili.

Caraffova socha

Caraffova väznica



HISTÓRIA PREŠOVA

raný noVoVek 
OBDOBie nAJVäČŠieHO 
ROzKVeTU

HISTÓRIA PREŠOVA

noVoVek 
úPADOK A OPäTOVný 
ROzVOJ

Začiatkom 18. storočia sa Prešov nachádzal v 

dezolátnom stave. Storočie protihabsburských 

povstaní zavŕšila v roku 1710 veľká morová 

epidémia. V meste v tom čase žilo, z pôvodných 

asi 5500 obyvateľov, len necelých 3000. Trvalo 

dvadsať rokov, kým sa v meste podarilo opäť 

naštartovať nový hospodársky a kultúrny 

rozvoj. A práve v tomto období sa  Prešov stal 

prvým mestom na území horného Uhorska, 

kde vznikla slobodomurárska lóža. Jej názov 

bol K cnostnému cestovateľovi a 24. júna 1769 

ju založili poľský emigranti, pričom jej členmi 

sa stala aj inteligencia z Prešova a okolia. V 

živote mesta začal hrať opäť dôležitú úlohu 

obchod, ale nemenej významnou bola aj 

remeselná výroba. Okrem tradičných odvetví 

sa v Prešove stretávame aj so vzácnejšími, 

ako bola napríklad výroba organov. V tomto 

období patrí Prešovu ďalšie prvenstvo, a to vo 

výrobe cukru z cukrovej repy roku 1803. Vďaka 

pretrvávajúcemu obdobiu mieru vzrástol 

počet obyvateľov mesta na 9000. V roku 1816 

sa Prešov stal sídlom gréckokatolíckeho 

biskupstva. Koncom 18. storočia sa v meste 

začali usádzať aj prví Židia.

Immaculata

gréckokatolícky kostol 
sv. Jána Krstiteľa

Neptúnova fontána
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20. storočIe
neDáVnA MinULOSť

V druhej polovici 19. a začiatkom 

20. storočia sa pre Prešov zaužívalo 

pomenovanie Atény nad Torysou, a to 

najmä vďaka vysokej úrovni kultúry, 

vzdelanosti a školstva. Počtom obyvateľov 

sa zaradil medzi menšie mestá, keď v 

roku 1900 tu žilo 14 447 ľudí. Koncom 19. 

storočia si mesto začalo budovať vlastnú 

kanalizáciu a telefónnu sieť. V roku 1907 

sa skončili práce na mestskom vodovode. V 

roku 1918 poznamenala Prešov ešte jedna 

tragická udalosť známa ako prešovská 

vzbura. Radosť z konca prvej svetovej 

vojny spôsobila rabovanie alkoholom 

povzbudených vojakov. Po ich odzbrojení 

a zatknutí boli štatariálnym súdom 

odsúdení na trest smrti. 41 vojakov a dvoch 

civilistov popravili priamo na námestí. 

Po skončení vojny a rozpade monarchie 

nedošlo k okamžitému pripojeniu mesta 

k Československu. V roku 1919 bol Prešov 

obsadený maďarskou Červenou armádou 

a 16. júna 1919 bola z balkóna mestskej 

radnice vyhlásená Slovenská republika rád. 

radnica

ortodoxná synagóga 



20. storočIe
neDáVnA MinULOSť

Tá však nemala dlhé trvanie. O mesiac nato bolo mesto obsadené československým vojskom a definitívne začlenené 

do Československej republiky. Počas medzivojnového obdobia bol Prešov stredne veľkým mestom, kde žilo 21 775 

obyvateľov. Udalosti druhej svetovej vojny tragicky poznačili aj životy Prešovčanov. z Prešova ako z prvého mesta 

na Slovensku smeroval v marci 1942 transport do koncentračných táborov. V rokoch 1942-1945 zahynulo v táboroch 

smrti viac ako 6400 židovských obyvateľov Prešova a blízkeho okolia.

Bosákova Banka
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naVŠtÍVte

V Prešove sa nachádza  až 325 nehnuteľných 

historických pamiatok, samotné centrum 

je mestskou pamiatkovou rezerváciou, čo 

ho zaraďuje medzi najstaršie pamiatkové 

rezervácie na Slovensku. Centrum mesta 

tvorí Hlavná ulica a má tvar pretiahnutého 

šošovkovitého námestia.

rákociho palác - jedna z najvýznamnejších 

renesančných stavieb na Slovensku, v 

roku 1633 tu bol podpísaný „Prešovský 

mier“ medzi Jurajom i. Rákocim a 

cisárom Ferdinandom ii. Dnes expozitúra 

Krajského múzea, viac informácií na www.

muzeumpresov.sk

Bosákova Banka - secesná budova 

slúžiaca ako finančný ústav. Dostala 

meno po Michalovi Bosákovi- slovenskom 

vysťahovalcovi a úspešnom bankárovi. Žil 

v USA, kde vlastnil niekoľko bánk a jeho 

podpis sa nachádza na desaťdolárovej 

bankovke. V dnešnej dobe budova slúži 

bankovým účelom.

Palác  Klobušických -  vznik v polovici 

18. storočia. Dvojpodlažný palác v 

neskorobarokovom štýle patriaci rodine 

HISTÓRIA PREŠOVA

rákociho palác  

Bosákova Banka

Palác  Klobušických



HISTÓRIA PREŠOVA

barónov Klobušických. V lete 1770 palác 

navštívil následník trónu Jozef ii. V priebehu 

19.-20. storočia slúžil viacerým účelom, v 

súčasnosti  je sídlom Krajského súdu.

stará mestská škola - vznik 

pravdepodobne v prvých rokoch 15.storočia. 

Absolventi tejto školy študovali na rôznych 

zahraničných univerzitách, čo dokazuje 

jej kvalitnú úroveň. Po postavení kolégia 

škola zanikla, neskôr v nej bolo umiestnené 

jezuitské gymnázium. V dnešnej dobe je 

budova sídlom Knižnice P.O.Hviezdoslava.

Prešov je významným cirkevným 

administratívnym centrom - je hlavným 

sídlom gréckokatolíckej arcidiecézy na 

Slovensku, zároveň sídlom Biskupského 

úradu Východného dištriktu evanjelickej 

cirkvi a.v. na Slovensku. Takisto tu sídli jedna 

z pätnástich pravoslávnych cirkví na svete s 

pôsobnosťou pre Slovensko a Česko.

Konkatedrála sv. Mikuláša - najstaršia a 

jediná dochovaná gotická sakrálna stavba v 

Prešove. na jeho mieste stál pravdepodobne 

už v 13.storočí kostol nemeckej osady. 

niekoľkokrát vyhorel, naposledy v roku 

1887. Pôvodne okolo neho stál aj kamenný 

múr chrániaci cintorín. V 19.storočí bol však 

múr zbúraný. V závislosti od historického 

vývinu mesta sa kostol menil z evanjelického 

stará mestská škola

gréckokatolícky kostol 
sv. Jána Krstiteľa

Konkatedrála sv. Mikuláša
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na katolícky a opačne, po povstaní Františka ii. 

Rákociho až do súčasnosti je rímskokatolíckym 

farským kostolom.  z pôvodného gotického a 

renesančného zariadenia ostalo veľmi málo, 

väčšina zhorela pri požiaroch alebo bola 

zničená počas náboženských bojov. zachovali 

sa oltárne obrazy z 15.storočia a nástenné 

maľby na severnej stene, chór s organom je zo 

17.storočia.

evanjelický a.v. Chrám sv. trojice - renesančný 

chrám postavený v období reformácie. Slúžil 

maďarským mešťanom a stojí na mieste 

pôvodného nemeckého stredovekého kostola 

Sv. Ladislava. So susedným kolégiom tvorí 

kroniku dejín reformácie a protireformácie. 89 

rokov v ňom boli nasťahovaní jezuiti, po zrušení 

jezuitského rádu sa kostol spolu s kolégiom 

dostal do verejnej dražby a v 18. storočí sa ho 

evanjelikom podarilo získať /kúpiť/ späť.

ortodoxná synagóga - postavená bola v roku 

1898. Synagóga slúžila svojmu účelu až do roku 

1942, kedy sa stala miestom zhromaždenia 

a následnej deportácie prešovských Židov.  Je 

postavená v strohom neorománskom štýle s 

maurskými prvkami. Dnes slúži ako židovské 

múzeum /stála expozícia Barkányovej zbierky/ 

a je považovaná za najkrajšiu synagógu na 

Slovensku. 

Viac informácií na www.synagoga-presov.sk
ortodoxná synagóga 

evanjelický a.v. Chrám 
sv. trojice 
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PreŠoVSká 
KALVárIA
Na západnom okraji Prešova, na miernom 

vŕšku, stojí Kalvária. Krížová cesta ako 

spomienka na Ježišovo umučenie. Prvú krížovú 

cestu vykonal sám Kristus. Mnoho veriacich 

chcelo túto strastiplnú púť prežiť rovnako ako 

Ježiš, preto si krížové cesty budovali doma. 

A jedna taká stojí aj v Prešove. Svojho času 

bola považovaná za druhú najkrajšiu v celom 

Uhorsku /víťazstvo patrilo Kalvárii v Banskej 

Štiavnici/.

Prešovská Kalvária je barokový komplex 

postavený v 18. storočí /stavalo sa od 1721 

do 1893/. Jej vznik je spätý s rekatolizáciou 

a pôsobením jezuitov.  Bola realizovaná v 

priebehu niekoľkých desaťročí z prostriedkov 

mesta a darcov spomedzi mešťanov /každá 

kaplnka obsahuje erb toho, kto ju sponzoroval/. 

Celý cyklus krížovej cesty pozostáva zo štrnástich 

kaplniek. Spolu s kostolom na samom vrchu a 

s kaplnkami bol založený aj cintorín, kam boli 

pochovávaní donátori Kalvárie. 

Pod kostolom, vytvárajúce ilúziu hradieb, stoja 

katakomby - hrobka na pochovávanie kňazov. 

Od 80-tych rokov minulého storočia až po 

súčasnosť neustále prebiehajú rekonštrukcie 

jednotlivých kaplniek a malieb.

Prešovská kalvária
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soLIVAry

Dnes miestna časť mesta Prešov. Miesto 

sa viazalo na slané pramene, z ktorých sa 

odparovaním získavala soľ- to bol prvotný 

spôsob získavania tejto dôležitej suroviny. Od 

16.storočia sa začalo aj s ťažbou kamennej soli 

v prvej soľnej bani na území Slovenska. neskôr 

sa však opäť prešlo k „vareniu soli“ /používali sa 

na to veľké železné panvice/. Táto technológia 

sa stále zlepšovala a zdokonaľovala. Do 

19.storočia boli postavené ďalšie varne soli, 

sklad i kostol a kaplnka. Pribudli aj objekty 

administratívneho charakteru.

V roku 1970 bol Solivar vyhlásený za národnú 

kultúrnu pamiatku a patrí tak medzi 

najvýznamnejšie technické pamiatky na 

Slovensku.

na čerpanie Soľanky spod zeme sa v roku 

1571 vyhĺbila šachta Leopold. Bola hlboká 155 

metrov. nad šachtou neskôr postavili budovu 

gápľa - dômyselného mechanizmu na čerpanie 

soľanky zo šachty, ktorý bol poháňaný štyrmi 

pármi koní alebo volov. Solivarský gápeľ je 

najväčším gápľom svojho druhu v strednej 

európe.

Soľanka sa čerpala v koženom mechu o 

objeme 5-7 hektolitrov, potom sa odvádzala 

do zásobníkov a do odparovacej panvy, neskôr 

HISTÓRIA PREŠOVA

Gapeľ

četerne
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sa sušila a prenášala do skladu. Budova skladu 

vyhorela v roku 1986 a dnes nie je prístupná.

Komplex Solivaru obsahuje aj ďalšie budovy, 

napríklad klopačku, ktorá zamestnancom 

oznamovala začiatok pracovnej doby alebo iné 

významné, či mimoriadne udalosti. 

Dnes sa v areáli nachádza expozícia Slovenského 

technického múzea „Dejiny ťažby a výroby soli 

v Solivare.“

Klopačka



PreŠoVSká 
hrAdNá CestA
Prešovská hradná cesta je cesta spájajúca šesť 

hradov s mestom Prešov. 

Šarišský hrad - jeden z najväčších slovenských 

hradov a sídlo kráľov v čase ich pobytu v Šariši. 

Do 17.storočia sa striedali vlastníci- veľmoži, 

kniežatá alebo kráľ. Poslední majitelia boli 

Rákociovci. Koncom 17.storočia hrad vyhorel, 

odvtedy už nie je obývaný. V posledných rokoch 

na ňom prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné 

práce.  

Kapušiansky hrad - nachádza sa na mieste 

starého slovanského hradiska v obci Kapušany. 
Chránil kráľovskú cestu vedúcu z Prešova 

na sever. V 15.storočí bol využívaný aj ako 

vojenská väznica. Rovnako ako Šarišský hrad, 

aj Kapušiansky vystriedal niekoľko majiteľov, 

a v roku 1715 ho definitívne zbúrali. na hrade 

prebiehajú rekonštrukčné práce.

soľnohrad /Zbojnícky hrad/ - ruiny hradu 

stoja nad obcou Ruská nová Ves. Je najstarší zo 

všetkých „prešovských“ hradov. Má strategickú 

polohu a bol postavený, aby ochraňoval Soľné 

bane.  

hrad Šebeš - 

stojí nad obcou 

P o d h r a d í k . V 

15.storočí ho pre 

zlé vzťahy s majiteľmi 

hradu Sebesiovcami 

obyvatelia Prešova 

podpálili a hradného 

pána spolu s kastelánom 

obesili. Momentálne na ňom 

prebiehajú archeologické a 

rekonštrukčné práce.

hrad Lipovce - nachádza sa západne od obce 

Lipovce, v pohorí Branisko nad prekrásnym 

Lačnovským kaňonom. Bol postavený rodom 

Merše v 13.storočí, o jeho zániku nie sú 

dochované žiadne záznamy.

hrad obišovce - plnil funkciu strážneho 

hradu, jeho úlohou bolo chrániť obchodnú 

cestu vedúcu okolo rieky Svinky. V okolí obce 

Obišovce sa zdržiaval ja kráľ Matej Korvín, 

nevie sa však, či hrad navštívil. 
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oPáLoVé bane

Situované v Slanských vrchoch, v osade Dubník, 

ktorá je súčasťou obce Červenica. 

Bane sú výnimočným fenoménom z celosvetového 

hľadiska. Je to najväčšie a najstaršie ložisko 

drahého /veľmi zriedkavého/ opálu na svete. 

Prvá zmienka je zo 16. storočia, ale je možné, 

že opál tu bol ťažený už v rímskej dobe. Do 

19.storočia boli opálové bane Dubník jedinou 

ťaženou lokalitou opálov na svete. S ťažbou sa 

prestalo v roku 1922.

na dne potoka sa v roku 1775 našiel najväčší 

opál na svete. Volá sa Harlekýn a váži 600 

gramov. Vystavený je v prírodovedeckom múzeu 

vo Viedni.

Opály sa nachádzajú aj v centre Prešova, na 

Hlavnej ulici č.107, kde sú vsadené do ciferníka 

hodín na priečelí budovy.  

Okrem týchto nádherných drahých kameňov sa v 

oblasti Dubníka nachádza aj najväčšie zimovisko 

netopierov na Slovensku. Je ich tu 16 druhov v 

zastúpení okolo 3000 kusov. Práve kvôli tomu je 

oblasť vyhlásená za chránený areál s európskym 

významom.



HISTÓRIA PREŠOVA

         Mapa
PREŠOVA

ZOZNAM PAMIATOK

Kumšt
Bašta
Ortodoxná synagóga
Kolégium
Stará mestská škola
Kostol sv. Mikuláša
Rákocziho palác
Floriánova brána Kolégium
Caraffova väznica
Radnica
Neptúnova fontána
Františkánsky kostol
Evanjelický a. v. chrám sv. Trojice
Divadlo Jonáša Záborského

Smer
SABINOV

Smer
KOŠICE

1
2

4

5

6

11

7

10

8
12

13

14

3

9

H
lavná

Slovenská

Slovenská

Metodova

H
lavná

H
lavná

H
urbanistov

H
la

vn
á

Ja
rk

ov
á

Jarková

Jarková

Jarková

Floriánova

Svätoplukova1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



HISTÓRIA PREŠOVA

Všetky dôležité informácie a aktuálne akcie nájdete v:

MestsKé INForMAčNé CeNtruM

Hlavná 67, 080 01 Prešov

Slovakia

Telefón: 051 3100 125, 051 3100 126

e-mail: mic.info@presov.sk

Otváracie hodiny: 

Po-Pia 9:00-17:00

Sob 9:00-13:00

www.presov.com

Free Wi-Fi v centre mesta Mestské Informačné Centrum Prešov, slovakia


