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KANONICKÉ VIZITÁCIE  NA SPIŠI V 17. A PRVEJ POLOVICI 

18.STOROČIA AKO HISTORICKÝ PRAMEŇ 

 

Monika BIZOŇOVÁ 

 

1 KANONICKÉ VIZITÁCIE, POJEM  ICH VÝZNAM 

 

Kanonické vizitácie sú nielen jedným z najstarších prameňov, ale sú aj prameňom 

s veľmi veľkou historicko – poznávacou hodnotou. Môžeme ich charakterizovať ako viac-

menej pravidelné kontroly kapitúl, fár, kláštorov a iných cirkevných ustanovizní, prevádzané 

cirkevnou vrchnosťou spravidla biskupom (prepoštom) alebo arcibiskupom. Ich účelom bolo 

zistiť skutočný stav cirkevných ustanovizní (fár a pod.) a to z hľadiska hospodárskeho, 

právneho a náboženského. Zisťoval sa fyzický stav budov, vyhotovovali sa inventáre 

zariadení kostolov, bohoslužobných predmetov, knižníc a pod. Zisťovala sa majetková 

podstata inštitúcie, jej príjmy výdavky ako aj vzťahy k patrónovi (svetskému). Pozornosť sa 

venovala aj životu a činnosti zamestnancov inštitúcie (farár, učiteľ, zvonár,..) a tiež 

náboženskej, vzdelanostnej a mravnej úrovni obyvateľstva.1  

Právnym podkladom pre kanonické vizitácie rímsko – katolíckej proveniencie je Codex 

iuris canonici, ktorého kánony 301 § 2, 343 § 1 – 3, 344 § 1 - 2, 345, 347, 420, 512 

a v súvislosti s nimi aj ďalšie sa zaoberajú kanonickými vizitáciami. Objasňujú práva 

a povinnosti vizitátora, ako aj ich vykonávanie.2 Ako príklad uvádzam kánon 301 § 2 

o apoštolských vikároch a prefektoch: „ Musia kedykoľvek je to potrebné, vizitovať územie im 

zverené sami osobne alebo pri právoplatnom zaneprázdnení prostredníctvom zástupcu a pri 

vizitácii skúmať všetky veci, ktoré sa vzťahujú na vieru, dobré mravy, vysluhovanie sviatostí, 

hlásanie Božieho slova, svätenie sviatkov, boží kult, výchovu mládeže a cirkevnú kázeň.“ 3 

Ďalším kánonom, zaoberajúcim sa vizitáciami je kánon 343 § 1 o biskupskej moci a jej 

účastníkoch: „K zachovaniu zdravej a pravovernej náuky, k ochrane dobrých a náprave zlých 

mravov, k prehĺbeniu mieru, nevinnosti, zbožnosti a kázne v ľude a duchovenstve 

                                                 
1 KAMENICKÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň. Diplomová práca. Bratislava, 1972, 
s. 8.  
2 LOPATKOVÁ, Zuzana: Kanonické vizitácie v slovenských dejinách. In: Studia Historica Tyrnaviensia VII. 
Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2008, s. 96.  
3 Can. 301 § 2.: „Regionem sibi concreditam, quandocumque sit opus, debent ipsi per se vel, si legitime impediti 
fuerint, per alium visitare eaque omnia in visitatione expendere, quae ad fidem, bonos mores, Sacramentorum 
administrationem, praedicationem verbi Dei, festorum observantiam, cultum divinum, iuventutis institutionem, 
disciplinam ecclesiasticam referuntur.“ Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi. Freiburg im Breisgau : 
Herderianis, 1918, s. 76 – 77.  
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a k zariadeniu ostatných vecí pre blaho náboženstva so zreteľom k dotyčným pomerom sú 

biskupi viazaní povinnosťou vizitovať každoročne diecézu celú alebo len z časti tak, aby 

prehliadli celú diecézu aspoň v jednotlivých päťročiach buď sami osobne, alebo ak sú 

právoplatne zaneprázdnení, prostredníctvom generálneho vikára alebo niekoho iného.“4 

Ďalším z kánonov je kánon 344: „§ 1. Riadnej biskupskej vizitácii sú podrobené osoby, veci 

a posvätné miesta, trebárs vyňaté, ktoré sú v okruhu diecézy, iba ak by sa dalo preukázať, že 

im Apoštolský stolec udelil zvláštne vyňatie z vizitácie. § 2. Vyňatých rehoľníkov však biskup 

môže vizitovať iba v prípadoch výslovne stanovených v práve.“ 5  

Kanonické vizitácie môžeme považovať za vierohodný prameň a azda najväčší význam 

majú práve pre dejiny umenia, pretože sú nevyčerpateľným zdrojom informácií. Častokrát sa 

zameriavajú na vnútornú a vonkajšiu štruktúru kostola, na stav kostola, sakristie, fary, zvoníc 

a kaplniek, čím poskytujú informácie dôležité pre sledovanie vývoja týchto objektov. Okrem 

toho sú vizitácie dôležité aj pre dejiny výtvarného umenia, v niektorých paragrafoch sa 

stretávame s informáciami o oltároch a ich počte, o krížoch, sochách, relikviároch, obrazoch, 

teda celkovo o kostolnom inventári v danom období. Sú aj prameňom pre dejiny umeleckých 

remesiel vzhľadom na to, že sa v nich stretávame so súpismi monštrancií, cibórií, kalichov, 

svietnikov, relikviárov, kadidelníc, bohoslužobných rúch, atď.    

Ďalšou dôležitou oblasťou, do ktorej kanonické vizitácie zasahujú, sú hospodárske 

dejiny, pretože zaznamenávajú údaje o majetku fary, kostola, príjmoch a dlhoch. Tiež sa 

z nich dozvedáme o výške a spôsobe vyberania desiatku, fundáciách kostolov a kaplniek. 

Okrem informácií z oblasti hospodárskej tu nájdeme aj mnohé záležitosti týkajúce sa školstva, 

nakoľko vizitácie uvádzajú, čí daná obec má školu, v akom je stave, zaznamenávajú mená 

učiteľov a organistov, ich vzdelanie a jazyky, ktoré ovládajú.  

No prvoradý význam majú kanonické vizitácie pre cirkevné dejiny, pretože ilustrujú 

náboženské a politické pomery v danom období. Sú základným prameňom pre dejiny 

reformácie a rekatolizácie aj vzhľadom na to, že sú v nich presné údaje o počte obyvateľstva 

podľa náboženstva, na základe čoho môžeme určiť konfesionálnu štruktúru obyvateľstva. 

                                                 
4 Can. 343 § 1.: „Ad sanam et orthodoxam doctrinam conservandam, bonos mores tuendos, pravos corrigendos, 
pacem, innocentiam, pietatem et disciplinam in populo et clero promovendam ceteraque pro ratione 
adiunctorum ad bonum religionis constituenda, tenentur Episcopi obligatione visitandae quotannis dioecesis vel 
ex toto vel ex parte, ita ut saltem singulis quinquenniis universam vel ipsi per se vel, si fuerint legitime impediti, 
per Vicarium Generalem aliumve lustrent.“ Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi. Freiburg im Breisgau 
: Herderianis, 1918, s. 88.  
5 Can 344 § 1.: „Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, res ac loca pia, quamvis exempta, 
quae intra dioecesis ambitum continentur, nisi probari possit specialem a visitatione exemptionem fuisse ipsis ab 
Apostolica Sede concessam. § 2. Religiosos autem exemptos Episcopus visitare potest in casibus tantum in iure 
expressis.“ Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi. Freiburg im Breisgau : Herderianis, 1918, s. 89.  
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Teda jednoducho povedané, sú nápomocné historickej štatistike a demografii. Okrem toho 

obsahujú aj informácie o osobe farára, jeho štúdia, vzdelania, pôsobiska, národnosti, jazykov, 

ktoré ovládal.    

 

2 KANONICKÉ VIZITÁCIE NA SPIŠI 

  

O počiatkoch kanonických vizitácií na Spiši môžeme hovoriť už v 13.storočí. V roku 

1273 vznikla dohoda medzi spišským prepoštom a Bratstvom farárov XXIV kráľovských 

miest, že spišský prepošt môže vizitovať mestá raz ročne.6 O ďalších vizitáciách z 13.a 

14.storočia však neexistujú žiadne správy. No dá sa predpokladať, že sa aj skutočne konali.7 

Ako Bucko vo svojich dielach spomína ešte predtým, než boli schválené dekréty 

Tridentského koncilu, v Uhorsku boli vizitácie v Ostrihomskom arcibiskupstve konané 

z iniciatívy ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha. Konali sa v rokoch 1560 – 1564.8 Ich 

prepis sa nachádza v jednom z Buckových diel.9 Avšak zápisnica o vizitácii Spiša nie je 

známa, no existuje istý predpoklad, že mohla byť vykonaná aj na Spiši hlavne kvôli tomu, že 

vizitované boli aj susedné župy Liptov a Gemer.  

 

2.1 Pázmányova vizitácia (1629) 

 

Ďalším z ostrihomských arcibiskupov, ktorý sa snažil o konanie kanonických vizitácií, 

bol Peter Pázmány.10 Už v roku 1626 nariadil spišskému prepoštovi Ladislavovi 

Hoszúthótymu vykonať vizitáciu v Spišskom prepoštstve. Toto nariadenie však narazilo na 

odpor, pretože keď spišský prepošt oznámil toto nariadenie Spišskej župe, Stolici X spišských 

kopijníkov a Bratstvu XXIV kráľovských farárov a žiadal ich, aby pripravili kostoly na 

                                                 
6 HRADZSKY, J.: A XXIV királyi plébános testvérülete és a Reformázció a Szepességen. Miskolcz : Wesselényi 
Géza Könyvnyomdája, 1985, s. 41.  
7 KAMENICKÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň. Diplomová práca. Bratislava, 1972, 
s. 24.  
8 BUCKO, Vojtech: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do roku 1564. Bratislava : Unia, 1939, s. 
102;  BUCKO, Vojtech: Mikuláš Oláh a jeho doba (1493 – 1568). Bratislava  : Universum, 1940, s. 115 – 117.  
9 BUCKO, Vojtech: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do roku 1564. Bratislava : Unia, 1939, s. 
123 -233.  
10Peter Pázmány (1570 – 1637) sa narodil v kalvínskej rodine vo Veľkom Varadíne, jeho otec Mikuláš bol 
podžupanom Biharskej stolice. Gymnaziálne štúdiá absolvoval vo Veľkom Varadíne a v Kluži a roku 1586 sa 
stal katolíkom. Dňa 8. novembra 1588 vstúpil v Krakove do Spoločnosti Ježišovej, v r. 1591 – 1593 študoval 
filozofiu vo Viedni, v r. 1593 – 1597 teológiu v Ríme a tu dosiahol aj doktorát teológie. V r. 1598 – 1600 
prednášal filozofiu v Štajerskom Hradci, v r. 1601 – 1603 bol kazateľom v Šali, v r. 1604 – 1607 učil 
v Štajerskom Hradci teológiu a 29. apríla 1607 sa stal profesom so štyrmi sľubmi. V r. 1608 – 1614 bol 
poradcom kardinála Františka Forgácha, ostrihomského arcibiskupa.     
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vizitáciu a vizitátorom vychádzali v ústrety, ako prví sa proti vizitácii postavili spišskí farári 

(v tej dobe väčšinou evanjelici).11 Dňa 30.marca 1626 ju župná kongregácia úplne zamietla.  

Vykonaná bola až začiatkom roka 1629 varadínskym biskupom Imrichom Lossim, 

prevedená bola iba na Spišskej Kapitule, pretože kvôli župe stále chýbal súhlas stavovských 

orgánov12 a je to prvá známa kanonická vizitácia zo Spiša.13 Peter Pázmany ju schválil vo 

Viedni dňa 22.apríla 1629.  

 Má rozmery 33x25 cm a je napísaná na 22 hrubých pergamenových listoch. Je opatrená 

kruhovou pečaťou červenej farby (s priemerom 5 cm), vsadenou do misky z bieleho vosku 

a zavesená je na žltozelenej šnúre. Pečať obsahuje kruhopis PETRUS PAZMAN ARCHI 

EP.STRIGONIEN. Z hľadiska obsahu môžeme túto vizitáciu rozdeliť na dve časti: v prvej sa 

nachádzajú odpovede na otázky vizitátora a v druhej sú to Štatúty Spišskej kapituly, ktoré 

zostavil vizitátor.  

V prvej časti musela kapitula odpovedať na tridsaťpäť bodov, ktoré sa týkali založenia 

prepoštstva, kapituly a chrámu, ďalej slobody prepoštstva a duchovnej právomoci prepošta. 

V nasledujúcej časti boli skontrolované majetkové pomery prepošta, kanonikov, chrámu 

a celej kapituly. V ďalších článkoch sa popisujú úrady a povinnosti jednotlivých kanonikov. 

V nasledujúcich častiach sa vizitácia zaoberá oltármi, kaplnkami v chráme, liturgickým 

náradím s ohľadom na slúženie omší a hodiniek, vybavenosť sakristie a nachádzajú sa tu aj 

informácie o relikviách a odpustkoch.   

V druhej časti sa nachádzajú už spomínané štatúty, v ktorých sa popisujú cirkevné úrady 

prepošta, jednotlivých kanonikov, farára kapituly, učiteľa, notára, dekana, zvonára 

a organistu, ako aj ich povinnosti. Kanonická vizitácia sa končí potvrdením arcibiskupom 

Pázmányom a jeho vlastnoručným podpisom.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 KYSEĽOVÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši. In: Slovenská archivistika XVIII, 1983, 2, s. 115.   
12 KAMENICKÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň. Diplomová práca. Bratislava, 
1972, s. 29.  
13 Archív Biskupského úradu Spišská Kapitula, archívny fond Kanonické vizitácie, inv. č. 1, Pázmányova 
vizitácia 1629.  
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Obr.č. 1: Pázmányova vizitácia 1629 (Archív Biskupského úradu v Spišskej Kapitule) 

 

 

 

2.2 Pálfalvayova vizitácia (1655/1656) 

 

Rozsahom je táto vizitácia malá, pretože v dôsledku rozšírenia sa reformácie 

v Spišskom prepoštstve bolo vizitovaných iba 31 farností a filiálok, v ktorých mali prevahu 

pravdepodobne katolíci. Zachovala sa ako súdobý odpis, jej rozmery sú 16x18,8 cm, má 

koženú väzbu a je napísaná na listoch vyhotovených z papiera.  

Jej obsah môžeme rozdeliť na štyri časti. V prvej sa nachádzajú záznamy o jednotlivých 

farnostiach, ktoré v roku 1655 vizitoval spišský prepošt Ján Pálfalvay.14 Druhú časť 

dokumentu tvorí vizitácia z roku 1656, ktorú opäť vykonal Ján Pálfalvay a zápisnica odkazuje 

na predchádzajúce záznamy. V tretej časti sú uvedené inštrukcie pre vykonávanie vizitácií 

a v poslednej časti sú Puncta visitationis, ktoré treba pri vizitáciách preveriť.  

Najväčší význam tejto vizitácie je v jej prvej časti, ktorá nám podáva detailný opis 

jednotlivých farností. Väčšina kapitol začína stavom a vybavením kostola, popisuje 

sa vonkajšia stavba, interiér kostola, oltáre, zariadenie, liturgické náčinie, knihy, uloženie 

sviatostí atď. V niektorých kapitolách sa nachádzajú aj informácie o pomeroch medzi 

katolíkmi a protestantmi, a najmä o spoločnom užívaní kostola. Ďalej sú to informácie 

                                                 
14 Ján Pálfalvay (1600 – 1663), spišský prepošt v rokoch 1655 – 1663. Narodil sa okolo roku 1600  v Păuleşti 
(Rumunsko). Študoval filozofiu a teológiu, v roku 1630 sa stal magistrom filozofie a slobodných umení. Od r. 
1634 farár v Seredi, od r. 1637 svätojurský prepošt, od r. 1638 varadínsky kanonik a svätoštefanský prepošt. Za 
spišského prepošta menovaný v r. 1655 a za varadínskeho biskupa v r. 1656.  
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o miestnom farárovi (meno, povaha, vzdelanie), o škole a učiteľovi. V mnohých zápisoch sa 

vyskytujú aj záznamy o majetkoch fary, o príjmoch kostola, fary, farára a školy.  

 

Obr.č. 2: Pálfalvayova vizitácia 1655 (Archív Biskupského úradu v Spišskej Kapitule) 

 

 

 

2.3 Mattyašovského vizitácia (1693) 

 

Ladislav Mattyašovský15 sa stal prepoštom v roku 1690 a už krátko po svojom nástupe 

v roku 1693 vykonal kanonickú vizitáciu.16 Táto vizitácia sa zachovala ako originál v knižnej 

podobe. Jej rozmery sú 19,5x29 cm a napísaná je na 98 listoch, vyhotovených z papiera.  

Svojím obsahom je táto vizitácia rozsiahlejšia než dve predchádzajúce a vizitátor 

navštívil až 132 farností a filiálok. Štruktúra dokumentu je voľná a v tomto prípade existujú aj 

Puncta interrogatoria, no vizitátor neformuloval svoje záznamy ako odpovede na otázky. Zdá 

sa, že tieto Puncta interrogatoria, ktoré nie sú zahrnuté priamo do textu (sú iba vložené), nie 

sú pôvodnými bodmi, ktoré sa mali zisťovať. 

 V prvom rade sa vizitátor zaoberal kostolom a jeho stavom, ďalej popisom inventára 

kostola (počet kazúl, monštrancií, kalichov, patén a ich vyhotovenie), oltárov, krížov, atď.  

Pozornosť je venovaná aj stavu chóru, liturgickým potrebám, rúcham a knihám. Opisujú sa aj 

zvonice a zvony, kaplnky a ich zariadenie. V ďalšej časti opisu sa nachádzajú otázky týkajúce 

sa majetku – príjmy kostola, kaplniek, fundácie, príjmy farára, učiteľa, organistu, kantora 
                                                 
15 Ladislav Mattyssovský, spišský prepošt v r. 1689 – 1696. Narodil sa v šľachtickej rodine v Nižných 
Matiašovciach. Od r. 1673 bratislavský kanonik, od r. 1676 ostrihomský kanonik, v r. 1677 sa stal nitrianskym 
archidiakonom a v r. 1687 sa stal temnenským (kninským) biskupom.  
16 Archív Biskupského úradu Spišská Kapitula, archívny fond Kanonické vizitácie, inv. č. 3, Mattyašovského 
vizitácia 1693.   
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a zvonára. Na konci niektorých zápisov mohol vizitátor pripojiť Appendix, teda zaujímavé 

skutočnosti. 

Význam tejto vizitácie spočíva hlavne v tom, že bola prvou po rekatolizácii. Avšak 

bohužiaľ neobsahuje informácie, ktoré by sa týkali obyvateľstva v relácii, či bolo 

obyvateľstvo katolícke alebo protestantské.  

 

Obr. č. 3: Mattyašovského vizitácia 1693 (Archív Biskupského úradu v Spišskej Kapitule) 

 

 

2.4 Sigraiova vizitácia (1700) 

 

V roku 1696 odišiel do Viedne spišský prepošt Ladislav Mattyašovský a na jeho miesto 

nastúpil menovaný vesprímsky veľprepošt a kanonik Ján Sigrai.17 Okrem prepoštskej  

hodnosti bol aj spišským titulárnym biskupom. V roku 1698 zrovnoprávnil gréckokatolíkov 

v prepošstve s rímskokatolíkmi.18 Pomery, ktoré vládli v niektorých farnostiach na Spiši ho 

donútili k tomu, aby v roku 1700 vykonal novú vizitáciu. Bola však pomerne stručná 

vzťahovala sa na Spišskú Kapitulu a katedrálny kostol a až potom na ostatné fary 

v prepoštstve vrátane fár Poľsku zálohovaných spišských miest a aj na gréckokatolícke fary.19  

                                                 
17 Ján Sigrai (1654 – 1718), spišský prepošt v r. 1696 – 1718. Narodil sa v Stupave, pôsobil ako kanonik 
a veľprepošt vo Veszpréme.  
18 KAMENICKÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň. Diplomová práca. Bratislava, 
1972, s. 33.  
19 KYSEĽOVÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši. In: Slovenská archivistika XVIII, 1983, 2, s. 117.  
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Originál vizitácie sa nezachoval, in extenso ho publikoval Jozef Hradszky.20 Spišský 

prepošt sa zameral na 13 základných bodov, v ktorých zisťoval stav kostola, patrocínium 

kostola, patronátne právo, majetky a fundácie kostola, formu bohoslužieb (katolícka alebo 

protestantská), osobu farára a jeho príjem, osobu učiteľa (či je katolík alebo nekatolík), počet 

oltárov a zvonov v kostole, či má kostol odpustky, kto poberá desiatok. 

No zvlášť dôležitým bodom je bod č.6, pri ktorom vizitátori zisťovali, či sa bohoslužby 

vykonávajú katolícke alebo evanjelické, v poslednom prípade odkedy a ešte dôležitejším 

bodom je bod č.13, pri ktorom sa zisťoval počet katolíkov a nekatolíkov. 

 

2.5 Sigraiova vizitácia (1712) 

 

Po potlačení Rákoczyho povstania v roku 1710 sa Ján Sigrai vrátil na Spiš a Spišské 

prepoštstvo našiel v zlom stave. Počas povstania v roku 1704 boli evanjelikom vrátené 

kostoly a ich príjmy a v roku 1710 boli znovu vrátené katolíkom. Preto sa v roku 1712 Ján 

Sigrai rozhodol pre novú vizitáciu,21 aby zistil skutočný stav prepoštstva (aj po morovej 

epidémii v rokoch 1710 – 1711).22 No pravdepodobne ju vykonal bez kráľovského súhlasu, 

pretože povolenie na jej vykonanie vydal Karol III. až 1.februára 1713.   

Svojím obsahom je táto vizitácia obsiahlejšia než predošlé tri vizitácie a vizitátor 

navštívil až 135 spišských farností a filiálok. Táto vizitácia sa zachovala ako originál 

v knižnej podobe. Jej rozmery sú 19,5x 29,5 cm a napísaná je na 152 listoch, vyhotovených 

z papiera.  

Na samom začiatku sa nachádzajú Puncta interrogatoria, ktoré môžeme rozdeliť na tri 

základné časti. V prvej sa nachádzajú body týkajúce sa kostola, dátum prevzatia kostola 

katolíkmi, jeho stavu a dejín, celkového zariadenia kostola, krstiteľnice, liturgických 

pomôcok, počtu monštrancií, kalichov a patén, atď. V druhej časti sa hneď prvý bod dotýka 

otázky náboženského zloženia obyvateľstva, teda koľko je katolíkov a protestantov vo 

farnosti. Okrem toho tu môžeme nájsť informáciu, či bolo dané miesto artikulárne alebo 

neartikulárne. Ďalej si vizitátor všíma osobu farára, koľkými jazykmi hovorí, kde nadobudol 

vzdelanie, koľko kaplánov je vo farnosti. Zároveň je v tejto často načrtnutá aj otázka 

majetková, teda príjmy kostola, príjmy a ťarchy farára z desiatku a štóly, ďalej bohoslužobný 

                                                 
20 HRADSZKY, Josephus: Additamenta ad Initia progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis. 
Szepesváralja : typis Dionysii Buzás, 1903 – 1904, s. 115 – 273.  
21 Archív Biskupského úradu Spišská Kapitula, archívny fond Kanonické vizitácie, inv. č. 4, Sigraiova vizitácia 
1712.   
22 KAMENICKÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň. Diplomová práca. Bratislava, 
1972, s. 35.  
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jazyk a v neposlednom rade si všíma aj osobu učiteľa (učiteľov) a ich príjmy. 23  V tretej časti 

Puncta interrogatoria nájdeme body, na ktoré sa malo odpovedať vtedy, ak v danej farnosti 

boli protestantskí kazatelia, teda týkali sa ich existencie vo farnosti (či majú nejaké povolenie 

na svoje pôsobenie, atď.).  

 

Obr.č. 4: Sigraiova vizitácia 1712 (Archív Biskupského úradu v Spišskej Kapitule) 

 

 

2.6 Peltzova vizitácia (1731) 

 

V roku 1725 sa spišským prepoštom stal Ján Peltz,24 pochádzajúci zo Sabinova. Zaslúžil 

sa o stavbu Hodinovej veže a krypty v Spišskej Kapitule.  

V roku 1730 požiadal ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy panovníka Karola III., 

aby mu dovolil vykonať vizitáciu v Spišskom archidiakonáte. Panovník svoje povolenie 

vydal, a tak arcibiskup Esterházy nariadil súpis duší kolegiátneho kostola sv. Martina ako aj 

vo filiálnych kostoloch. Vizitácia sa mala však vykonať aj v slobodných kráľovských 

mestách, v Provincii XI spišských miest, v VII spišských konfraternitách a aj 

v gréckokatolíckych unitárskych kostoloch.25 

                                                 
23 KYSEĽOVÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši. In: Slovenská archivistika XVIII, 1983, 2, s. 117.  
24 Ján Peltz (1687 – 1740), spišský prepošt v r. 1725 – 1740. Narodil sa v Sabinove, od r. 1711 spišský kanonik, 
v r. 1712 – 1714 kapitulský farár a v r. 1715 – 1717 dekan kapituly, od r. 1723 koadjútor spišského prepošta 
Imricha Pongrátza, po smrti ktorého sa stal spišským prepoštom.   
25 KAMENICKÁ, Mária: Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň. Diplomová práca. Bratislava, 
1972, s. 39 – 40. 
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Pred začatím vizitácie boli vydané inštrukcie dištriktuálnym dekanom a ich 

prostredníctvom farárom, ktorí mali na ne pripraviť odpovede. Táto vizitácia26 má veľmi 

podrobné rozpracované „puncta“, ktorých bolo viac než sto. Preto boli rozdelené do piatich 

hláv. Vizitovaných bolo 141 farností a filiálok. 

Otázky prvej hlavy sa týkali kostola, jeho stavebného stavu, jeho inventára a príjmov. 

V druhej hlave sa zisťovali informácie ohľadom fary, farnosti a príjmov. Nachádzajú sa v nej 

podrobné údaje o farárovi a zároveň sú tu dôležité údaje, ktoré sa týkajú počtu obyvateľstva 

podľa vierovyznania. Tretia hlava je venovaná reholiam, rehoľníkom a ich celkovému 

pôsobeniu na území Spišského prepoštstva. Štvrtá rozoberá pôsobenie učiteľa v obci, jeho 

vzdelania, vierovyznania, bezúhonnosti a pod. V piatej hlave sú položené otázky, ktoré sa 

týkajú evanjelických kazateľov v artikulárnych miestach.  
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