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TALIANSKI STAVITELIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 

RANÉHO NOVOVEKU A ICH STAVBY 

 

Viera VALLOVÁ 

 

Úvod 

 Epocha raného novoveku v našich dejinách, spravidla ohraničovaná rokmi 1526 – 

1700/1711, v sebe zahŕňa viaceré spoločensko-politické javy a stimuly, majúce v historickom 

kontexte ráz počiatočného signálu ďalšieho rozmachu a politického, spoločenského, 

duchovného i kultúrneho smerovania nášho územia spolu so všetkými tu žijúcimi zložkami 

obyvateľstva.1 Sprievodnými udalosťami typickými pre spustenie nového obdobia 

v európskom kontexte sú objaviteľské zaoceánske expedície, vzmach renesancie 

a humanizmu a protestantská reformácia, z ktorých posledné dve spomínané skutočnosti sa 

v nemalej miere dotkli aj nášho územia, čím spustili lavínu na seba nadväzujúcich okolností.2  

Renesancii ako novému duchovno-kultúrnemu obrodeniu môžeme vďačiť za zrodenie 

pretrvávajúcich kontaktov úzko naviazaných na kolísku novo utvárajúceho sa a novo 

prijímaného hnutia, za ktorú je považované severné Taliansko (Florencia, Benátky). Korene 

taliansko-slovenských/uhorských vzťahov siahajú v histórii nášho územia až k stredoveku. 

Vzájomná minulosť je spojená mnohými postavami, viac či menej známymi osobnosťami. 

Prepájali nás talianski stavitelia a umelci, šľachta či vojaci, ktorí v stredoveku a začiatkom 

novoveku pôsobili na našom území, či už z vlastných pohnútok, alebo tak reagovali na 

pozvanie panovníkov (už od Žigmunda Luxemburského či Mateja Korvína, známeho, spolu 

s manželkou Beatrix Aragónskou, ako učenie podporujúceho vzdelanca, obklopujúceho sa 

nemalým objemom učencov zo zahraničných krajín najmä však Talianska).3 Aj po ich smrti 

nachádzali talianski remeselníci uplatnenie na našom území na majetkoch šľachty. 

Zameranosť šíriteľov renesančných a humanistických myšlienok, znakov a prejavov 

nachádzala uplatnenie vo viacerých sférach spoločenského vplyvu, viacerých štýloch 

a odvetviach umenia (architektúra, sochárstvo, maliarstvo...), ktorých stopy už od čias raného 

                                                 
1 Dejiny Slovenska I. (Zost. Ľudovít Holotík), Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 
1961, s. 257-297. 
2 VAN DÜLMEN, Richard. Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). II. Praha : Argo, 
1999, 358 s. 
3 KÓOŠOVÁ, Petra. Príspevok k činnosti fortifikačných staviteľov pôvodom z Apeninského polostrova na 
území dnešného Slovenska na prelome stredoveku a novoveku. In Musaica, roč. XXV, Bratislava 2007, s. 141. 
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novoveku možno nájsť roztrúsené po celom území Slovenska, ako doklady už vtedajších 

tesných spojení s talianskymi vplyvmi, ktoré pôsobili buď samostatne, alebo v kombinácii 

s inokrajinnými predstaviteľmi umeleckého portrétu doby. Popri prevládajúcich renesančných 

vplyvoch počas celého 16. a čiastočne 17. storočia badať už aj prejavy barokového umenia, 

postupne preberajúceho pozície renesancie. Barok ako ideológia neskorého feudalizmu 

nachádzalo uplatnenie najmä v radoch cirkevnej hierarchie a to z potrieb cirkevných, hlavne 

protireformačných.4 

 

1 Pôsobenie talianskych staviteľov na našom území 

Vďaka svojej výhodnej polohe bolo územie dnešného Talianska predurčené na úlohu 

kultúrneho a obchodného centra Európy. Najmä z oblastí severného a stredného Talianska 

prichádzali na naše územie murári, kamenári, znalci talianskej renesancie. Keďže sa 

Lombardia stala od roku 1525 súčasťou Habsburských majetkov, bolo pravdepodobné 

zamestnávanie remeselníkov práve z tejto oblasti. Z Apeninského polostrova prúdili do starej 

Európy poznatky rôzneho druhu i dôležité novinky z oblasti staviteľstva. Staviteľstvo, ako 

jeden z článkov renesančného, neskôr barokového umenia, zaznamenalo svoj rozvoj v ranom 

novoveku prostredníctvom budovania a obnovy početných stredovekých stavieb, do ktorých 

zároveň vnášalo prvky nového umenia a pretváralo tak charakter dovtedy prevažne gotických 

stavieb. Prizývaní talianski stavitelia, ktorých sem povolávali aj cirkevní aj svetskí  

hodnostári, viedli viaceré prestavby ale i výstavby sakrálnych pamiatok, v rozhodujúcej miere 

však svetských pamiatok, konkrétne fortifikačných stavieb, z ktorých dnes mnoho tvorí 

lákadlá pre vyznávačov umenia, ktoré tu zostalo v podobe ešte stojacich kostolov, chrámov, 

bazilík, hradov a v nich zachovaných typických prvkov spomínaného obdobia raného 

novoveku a renesancie, resp. baroka v ňom sa šíriacich.5 

 Spočiatku sa práce talianskych majstrov obmedzovali iba na akcie podnikané samým 

kráľom a až po skončení úloh určených dvorom rozchádzali sa jednotliví majstri do služieb 

cirkevnej a svetskej šľachty. Stavebné práce mali charakter hlavne opevňovací, kedy sa 

spevňovali hradobné múry, budovali sa vonkajšie palisády, strážne veže a vysunuté menšie 

pevnosti. Rovnako sa opevňovali aj kostoly, kaštiele či staré stredoveké kláštory, ktoré napr. 

na južnom Slovensku prebudovali na pevnosti – Šahy, Bzovík, Beňadik. Vzniká nový typ 

                                                 
4 RUSINA, I. ed.: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Barok. SNG, Bratislava, 1998, 511 s. 
5 KÓOŠOVÁ, Petra. Príspevok k činnosti fortifikačných staviteľov pôvodom z Apeninského polostrova na 
území dnešného Slovenska na prelome stredoveku a novoveku. In Musaica, roč. XXV, Bratislava 2007, s. 141-
161. 
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zemepanského kaštieľa s obdĺžnikovým alebo štvorcovým pôdorysom, nárožnými baštami 

alebo vežami, málo členeným priečelím a arkádami. Renesancia prenikla aj na vidiek, kde sa 

budovali renesančné zvonice. 

 V staviteľstve 17. storočia ešte doznieva renesancia, ktorá sa uplatňuje najmä pri 

stavbách meštianskych budov či zemianskych kaštieľov, avšak badať aj prvé prejavy 

barokového staviteľstva. Išlo o mohutné chrámové stavby s bohatou maľbou a plastikou 

budované zväčša jezuitmi, opäť za pomoci talianskych majstrov. Svetské staviteľstvo 

v barokovom štýle je zriedkavejšie, jeho veľký rozkvet nastáva až v priebehu 18. storočia.6 

  

Pôvod väčšiny talianskych architektov, pracujúcich na území Slovenska v ranom 

novoveku možno hľadať v regiónoch severného a stredného Talianska, ktoré boli 

dominantnými obchodnými a politickými centrami polostrova. Najmä v 16. a 17. storočí bolo 

naše územie ich pôsobiskom. Ferdinand I. požiadal roku 1531 benátskeho vyslanca, aby 

s Talianska poslal staviteľov na opevňovacie práce, stavební inžinieri sa tak na cisárskom 

dvore objavovali od roku 1533. Zvýšenú aktivitu talianskych remeselníkov badať na území 

Slovenska najmä v druhej polovici 16. storočia.  

 Na prelome 16. a 17. storočia sa objavujú talianski stavitelia aj v službách šľachty. 

Súvisí to s aktuálnou situáciou, kedy si aj samotná šľachta uvedomuje potrebu vyššej ochrany 

svojho majetku nielen pred Turkami, pretože 17. storočie je obdobím vnútropolitických 

nepokojov v podobe stavovských povstaní a vo veľkej miere preto dochádza k stavbe 

opevnených kaštieľov, kvôli ich lepšiemu zabezpečeniu.7 

 Skúsenosti a kvalita vykonanej práce sa odzrkadlili aj na výške odmien najatých 

talianskych majstrov. Na vrcholku pomyselnej pyramídy stáli majstri vo vedúcich funkciách, 

ktorí rozhodovali o pláne stavby a výstavby a kontrolovali vykonávanie prác. O stupienok 

nižšie pracovali pridelení majstri – realizátori pod dozorom vedúcich majstrov. Nasledovali 

stavitelia, ktorí boli podľa predloženého plánu zapojení do samotnej výstavby. Rádoví 

robotníci tvorili poslednú skupinu staviteľov.8 

                                                 
6 Dejiny Slovenska I. (Zost. Ľudovít Holotík). Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961, s. 
296, 342. 
7 KÓOŠOVÁ, Petra. Príspevok k činnosti fortifikačných staviteľov pôvodom z Apeninského polostrova na 
území dnešného Slovenska na prelome stredoveku a novoveku. In Musaica, roč. XXV, Bratislava 2007, s. 141-
161. 
8 MAROSI, E. Itáliai hadiépítészet részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében 1541 – 1599. In 
Hadtörténelmi közlemények, XXI, 1974, s. 28-74. 
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Pôsobiská talianskych remeselníkov sa viac koncentrujú na juhu Slovenska či 

v banských regiónoch. Prenikanie staviteľov z Apeninského polostrova do severnejších 

oblastí nášho územia možno pripísať aj pôsobeniu Františka Thurzu na cisárskom dvore 

a v najvyšších uhorských kruhoch, vďaka čomu sa dostával do styku s talianskymi staviteľmi, 

murármi, kamenármi, ktorých strediskami bola Viedeň či Praha.  

S cechovou organizáciou staviteľov talianskeho pôvodu sa na našom území takmer 

nestretávame. Spomínaní boli v súvislosti s nemeckými remeselníkmi, s ktorými taliani 

pravdepodobne splynuli, alebo sa vrátili na Apeninský polostrov. Talianski stavitelia boli 

v niektorých prípadoch okrem architektov aj projektantmi či umelcami – reštaurátormi 

v jednej osobe, podieľajúcimi sa na prácach exteriéru aj interiéru stavby (pre renesančné 

stavby bolo charakteristické horizontálne vrstvenie, ploché strechy, rímsy, ideálom bola 

pravidelná dispozícia stavby). 

Známych talianskych staviteľov možno sledovať pri výstavbách sakrálnych 

i svetských pamiatok. Medzi majstrov spomínaných v súvislosti so sakrálnymi pamiatkami 

možno uviesť mená: Spazzovci, Andrea Pozzo, bratia Pelovci, Antonio Canaval, Venerius 

Cerelosa, Anton Pilgram, Dionýz Sanetti a mnohí iní. K fortifikačným staviteľom talianskeho 

pôvodu patria Pietro Ferrabosco, Domenico Castaldo, Giulio Ferrari, Nicolíni Candido či 

Allesandro da Vedano. Mnohých spomínaných staviteľov možno nájsť aj pri sakrálnych aj pri 

svetských stavbách. Objem uvádzaných staviteľov talianskeho pôvodu zďaleka nie je úplný.  

 

Jednotlivé stavby na našom území, na ktorých samotnej výstavbe, prestavbe alebo 

kontrole mali zásluhu predstavitelia talianskeho pôvodu možno nájsť vo všetkých častiach 

našej krajiny. Nasledujúca tabuľka prehľadne uvádza miesta na území Slovenska, v ktorých 

mali pôsobisko talianski stavitelia. 

 

Obec (miesto 

pôsobenia) 

Druh stavby Mená realizátorov Časové obdobie 

 

 

 

 

Banská Bystrica 

 

 

 

 

opevnenie hradu 

Falubreso 

Ferrari 

Italus 

Orlando 

Peregrinus  

Pozzo 

 

 

prvá polovica 16. 

storočia 

(1541 – 1589/90) 
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Sebastianus 

Speciacasa 

 

Ferrabosco (kontrola)

 

Banská Štiavnica 

 

zámok, hradby 

talianski architekti 

 

Ferrabosco (plán) 

1546 – 1559/1564 – 

1571 

1554 – 1589  

Bardejov hradby, Kostol sv. 

Egídia 

L. a B. Pelovci 

z Lugana 

1582 

Bojnice kostol Sebastian 1550 – 1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrad 

Baldigara 

 

Carlone  

Ferrabosco (projekt,  

dozor) 

Giorgio 

Gratiola 

Isingado 

Mauro  

Petrucci 

da Pisa 

Spazio (kontrola) 

Speciacasa 

Voltolino 

 

Spazzo (mesto – 

veže) 

Walch Mawer, 

Meister Hans 

1563 

 

 

 

 

 

 

1532 – 1561 

 

 

 

 

 

 

 

1524 – 1541  

 

1558 

Brezovica kostol (portál) Vincent z 

Dubrovníka 

1520 
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Bytča 

 

 

 

 

 

hrad/kaštieľ 

 

 

 

 

 

 

Sobášny palác 

Anton (murator) 

František (murator) 

Georgius (murator) 

Italus 

Joannes (murator) 

Josephus (murator) 

Juraj (lapicida) 

Mikulin (murator) 

Pocabella (lapicida) 

 

Kilian de Mediolano 

 

Antonio 

Pacabella 

 

 

16. – 17. storočie 

 

 

 

 

 

 

 

1571 – 1574 

 

okolo 1601 

 

 

Čabradský Vrbovok 

 

hrad Čabraď 

Angelini 

Ferrari 

Magno (kontrola) 

 

1572 – 1585 

Častá hrad Červený Kameň Simon de Pessara 

Spazzo 

1550 

Dolný Hričov kaštieľ Kilián de Mediolano 16. storočie 

Fiľakovo hrad da Vedano 1540/1551 

Hričovské podhradie hrad Hričov Kilian de Mediolano 2. 1/2 16. storočia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komárno 

 

 

 

 

 

pevnosť 

 

 

 

 

 

Begnino  

Bartolagi 

Beningo 

Castaldo (dozor) 

Dalmacio 

Decius 

Ferrabosco (plán) 

Spazio 

Speciacasa 

Stellovci 

Theti  

 

 

 

 

 

1540 – 1566 
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most 

 

opevnenie (mesto) 

Testa 

Tornielli 

 

Ferrabosco 

 

Capra 

Magno 

 

 

 

1565 – 1566 

 

 

 

Košice 

 

hradby 

Baldigara  

Fioravante 

da Pisa 

 

1553 – 1583 

 

Krásnohorské 

Podhradie 

hrad Krásna Hôrka 

 

 

 

 

mauzóleum 

da Vedano 

 

da Pisa 

di Napoli 

 

Linassi 

1537/1540/1544 – 

1546  

Krupina hradby Ferrabosco (kontrola) 

Ferrari 

Magno (stavebný 

pisár) 

 

koniec 16. storočia 

 

Leopoldov pevnosť Cerelosa  

Levice hrad Hercules 

de Pretta 

1556 

1554 – 1557/1544 – 

1571  

Lipany kostol (pastofórium, 

portál) 

Vincent z 

Dubrovníka 

1513/1520 

Muráň hrad Pretta (hlásenie) 

Spaciacasa 

1553 

1553 – 1557, 1566 

Nové Zámky pevnosť da Pisa 

Baldigara (plán 

Novej pevnosti) 

Theti (Stará pevnosť) 

1545 

1578 – 1588 

 

1565 

Považská Bystrica kostol Vincent 16. storočie 
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z Dubrovníka 

Pukanec hradby Baldigara (kontrola) 

Ferrabosco (kontrola)

 

Ferrari 

Waden 

 

 

 

1569 - 1590 

Ražňany kostol (portál) Vincent z 

Dubrovníka 

1520 

Rožňava  Vincent z 

Dubrovníka 

1506 

Sabinov kostol (portál) Vincent z 

Dubrovníka 

1520 

Svätý Anton hrad/kaštieľ Antol Ferrari 1588 

Staré Hory kostol Pilgram 

Sanetti 

17. storočie 

polovica 18. storočia 

Šurany hrad Magno 

Pozzo 

1586 – 1589 

1553 – 1557 

 

 

 

 

 

 

 

Trenčín 

hrad 

 

 

 

 

 

 

mesto 

 

 

 

kostol P. Márie 

 

 

kostol F. Xaverského 

Baldigara G. 

Baldigara C. (plán) 

Ferrabosco 

Rangero 

Remiglio 

 

 

Baldigara, G. 

Brasco 

Floreano (plán) 

 

Bussi 

Sebastian 

 

Spazzovci 

 

 

1551 - 1583 

 

 

 

 

1559 - 1571 

1549 

1559 

 

1558 

1549, 1553 – 1558 

 

1653 - 1657 

 hradby Conti  
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Trnava 

 

 

 

kostol sv. Jána 

Krstiteľa 

 

kláštor sv. Kataríny 

 

kolégium 

 

 

klariský komplex 

Ferrabosco 

Pozzo, F. 

 

Canaval (projekt) 

Spazzo P. 

 

Spazzo 

 

Spazzo 

Cerelosa 

 

Carve 

Cerelosa 

1553 – 1556 

 

 

17. storočie 

 

 

1618 

 

17. storočie 

 

 

koniec 17. storočia 

Turňa nad Bodvou Turniansky hrad da Pisa 1551 – 1553 

Veľký Šariš hrad Šariš da Pisa (kontrola) 1550 – 1552/ 1555 – 

1556 

Vígľaš Vígľašský zámok Magno 1566, 1575 

 

Zvolen 

zámok 

 

 

 

 

 

 

hradby 

Spaciacasa 

Pozzo 

Italus 

Pratoveteri 

da Oglia 

Ferrari 

 

Candio 

Ferrari 

 

 

1548 – 1590 

 

 

 

 

16./17. storočie 

okolo 1590 

 

 

2 Vybrané sakrálne pamiatky s prispením talianskeho elementu a ich popis 

 

Trenčín 

Sakrálna architektúra, podstatne formujúca výraz Trenčína, obohatila staviteľstvo 

mesta o architektonické dominanty v podobe hodnotných objektov kostolov a kláštorov.  
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Najstarším sakrálnym objektom mesta je farský kostol Narodenia Panny Márie, 

postavený v roku 1324 s typickým bazilikálnym pôdorysom, tvoriaci spolu s hrobkou, 

mestskou farou a zbrojnicou samostatnú obrannú jednotku spolu s vlastným opevňovacím 

systémom. V súvislosti so stavebnou činnosťou a opevňovacími prácami na hrade bol kostol, 

značne poškodený už požiarom z roku 1528, znovu prestavaný v rokoch 1553 – 1560. 

Prestavby sa zúčastnili talianski stavitelia Sebastiano a Nicolo Bussi, ktorých renesančné 

zásahy do stavby rešpektovali pôvodné prvky (trojloďové delenie, obvodové múry).9 

Pôvodne jezuitská dominanta Trenčína, Kostol sv. Františka Xaverského je od roku 

1776 piaristický. Situovaný je v severozápadnej časti Mierového námestia v trenčianskom 

historickom jadre ako jeden z významných článkov sakrálnej architektúry 2. polovice 17. a 1. 

polovice 18. storočia na Slovensku. 

Jezuiti ho založili už v roku 1649, ale základný kameň stavby bol položený až v roku 

1653. Následne samotná realizácia stavby jezuitského kostola prebiehala v rokoch 1653 – 

1657 a projektovali a zároveň zhmotnili ju stavitelia talianskeho pôvodu Pietro a Gothard 

Spazzovci.10 Východiskom pri budovaní chrámu (a mnohých iných jezuitských chrámov) 

hlavne v strednej Európe bola architektúra rímskeho kostola Il Gesù, ktorého architektom bol 

Giacomo Barozzi da Vignola. Tento typ kostola možno nájsť aj v Trnave v univerzitnom 

kostole, ktorého projektantom bol Antonio Spazzo a výkonným riaditeľom jeho brat Pietro 

Spazzo. Trenčiansky jezuitský kostol nadväzuje práve na model stredoeurópskeho jezuitského 

chrámu v Trnave (i vo Viedni). Kostol postavený v ranobarokovom slohu predstavuje 

jednopriestorovú stavbu s postrannými kaplnkami. Chrám bol vysvätený k úcte sv. Františka 

Xaverského11, patróna misionárov, v roku 1657.  

Kostol i susedný kláštor jezuitov bol značne poškodený následkom veľkého požiaru 

po kuruckej blokáde v roku 1708. Na jeho rekonštrukciu bol do Trenčína prizvaný jezuitský 

                                                 
9 ŠIŠMIŠ, Milan (Zost.). Trenčín. Bratislava : Alfa, 1993, s. 217. 
10 Por. MEDVECKÝ, J.: CH. Tausch: Presbytérium. 1712-1715, Trenčín, kostol jezuitov. In RUSINA, I. ed.: 

Dejiny slovenského výtvarného umenia. Barok. SNG, Bratislava, 1998, s. 463. 

Podľa:  HORVÁTH, P.: Trenčín v období novoveku (1526-1848). In ŠIŠMIŠ, M. ed.: Trenčín. Vlastivedná 

monografia 1. Bratislava 1993, s. 84. - sa na stavebných prácach kostola zúčastňoval Bernhard Spazzo, ktorý 

tieto práce riadil. Býval v Trenčíne a v roku 1655 sa stal aj tunajšieho murárskeho a kamenárskeho cechu. 
11 František Xaverský bol za blahoslaveného vyhlásený v roku 1619 a za svätého v roku 1622, spolu s Ignáciom 

s Loyoly. Úcta k sv. Františkovi Xaverskom je v Európe rozšírená najmä v Ríme, Bavorsku a Rakúsku, 

z ktorého sa prostredníctvom jezuitov dostala až na naše územie. Trenčiansky jezuitský kostol je pravdepodobne 

prvým kostolom zasväteným Františkovi Xaverskému na Slovensku . 
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taliansky fráter a umelec Andrea Pozzo (1642-1709), žijúci vo Viedni. Jeho úlohou bolo 

vypracovať plány interiéru trenčianskeho kostola, nakoľko mal podobné skúsenosti pri 

zriaďovaní vnútrajšku Univerzitného kostola vo Viedni. V nasledujúcom roku 1709 Pozzo 

zomrel a predpokladá sa, že nestihol pripraviť potrebné plány k výzdobe kostola a ani 

navštíviť samotný Trenčín. Nahradil ho Christoph Tausch (1673 – 1731), jeho žiak, jezuitský 

fráter, architekt a maliar tirolského pôvodu. Výtvarný obsah nástropných malieb sa viaže 

k životu sv. Františka Xaverského. Bočné kaplnky predstavujú dobovú ideológiu 

rekatolizácie. Zdôrazňujú sa teologické témy s typickými črtami jezuitského zobrazovania.12 

  

Bardejov 

 Radničné námestie v Bardejove skrášľuje gotická stavba vybudovaná z iniciatívy 

Ondreja II., ktorej počiatky teda siahajú do 13. storočia. Stavba dnešného Chrámu sv. Egídia 

začala v bazilikálnom štýle pravdepodobne v 14. storočí13 a v roku 1427 sa spomína ako 

trojloďová bazilika s jednoduchými arkádami a vežovými hodinami. Bazilika prešla 

početným rozširovaním a prestavbami až bola zavŕšená na konci 15. storočia. Úpravy 

prebiehali zväčša pod rukami domácich slovenských staviteľov a majstrov. K ďalším 

zásahom na chráme došlo v priebehu 16. storočia. Južnú predsieň kostola renesančne 

zreštaurovali bratia Ľudovít a Bernard Pelovci z Lugana v Taliansku.14 

 

Trnava 

 Vzhľad Trnavy ako súboru architektúr ovplyvnili svojim podielom mnohí talianski 

stavitelia, neskôr aj architekti z dvora Márie Terézie.  

Ranobarokovú stavbu univerzitného chrámu sv. Jána Krstiteľa postavil talianski 

staviteľ Pietro Spazzo (1609 – 1671), trnavský mešťan a senátor, staviteľ viacerých budov 

v Trnave (bol prvým portrétovaným umelcom na Slovensku), patril k severotalianskym 

stavebným majstrom v meste, zoskupených v bratstve Božieho tela pri františkánskom 

kostole. Kostol sv. Jána Krstiteľa ako súčasť komplexu univerzitných budov bol vysvätený v 

                                                 
12 ŠIŠMIŠ, Milan (Zost.). Trenčín. Bratislava : Alfa, 1993, s. 216-217. Porovnaj  

http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=13123&s-cv-embeddedID=12470  
13 Časové ohraničenie začiatku a priebehu výstavby chrámu je sporné, údaje sa rôznia od konca 13. storočia až 

do druhej polovice 14. storočia. DROBNIAK, Gabriel (Zost.). Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove, Kapušany 

: BENS, 2001, s. 14. 
14DROBNIAK, Gabriel (Zost.). Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove, Kapušany : BENS, 2001, s. 14. 
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roku 1637. Jednoloďový dvojvežový chrám, postavený na základoch pôvodného 

dominikánskeho kostola má západnú orientáciu, nad hlavným portálom sa nachádza kamenný 

erb rodu Esterházyovcov. Interiér chrámu zaujme pestrou maliarskou a štukatérskou 

výzdobou a bohatou ornamentikou, ktorá je plodom tvorby prevažne talianskych majstrov.15 

Projektantom celého kostola bol Talian v službách palatína Eszterházyho, Antonio Canaval. 

V blízkosti kostola vybudovali jezuiti svoje kolégium, gymnázium a univerzitu. S výstavbou 

východného krídla kolégia začal Pietro Spazzo po uzatvorení zmluvy s rektorom Trnavskej 

univerzity Martinom Palkovičom v roku 1635, dva roky pred dobudovaní kostola. Západné 

krídlo bolo konštruované podľa projektu Veneria Cerelosu, talianskeho architekta, staviteľa 

leopoldovskej pevnosti. Západné a východné krídlo komplexu zahŕňalo priestory posluchární, 

kabinetov a univerzitné divadlo, severné krídlo knižnicu s 15-timi tisíckami zväzkov kníh. 

Význam mala akademická tlačiareň (od roku 1644 tlačila knihy v 12-tich jazykoch) 

a pristavané astronomické observatórium.16 

Taliansky staviteľ Pietro Spazzo sa v Trnave staviteľsky vyznamenal aj pri stavbe 

kláštora sv. Kataríny z roku 1618, ktorý patril františkánskemu rádu a podľa legendy stojí na 

mieste zjavovania sa svätej Kataríny mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. 

Ranobarokový štýl kláštora niesol v sebe neskorogotické prvky. Kvôli viacnásobnému 

poškodeniu kláštora tureckými vpádmi a cisárskymi vojskami bol dekrétom cisára Jozefa II. v 

júli 1786 zrušený. 

Ďalší trnavský cirkevný objekt spojený s talianskymi majstrami je klariský komplex 

(kostol a kláštor), spomínaný už v roku 1239, ktorý bol po požiari v roku 1683 obnovený 

a kláštor klarisiek rozšírený o nové nádvorie. Na jeho obnove pracovali talianski majstri P. 

Carve a Venerius Cerelosa.17  

 

Staré Hory 

Pútnický, pôvodne gotický Kostol Panny Márie pochádza z 15. storočia (1499), v roku 

1722 bol prestavaný do barokového štýlu. Malý chrám ukrytý v horách stredného Slovenska, 

                                                 
15 Zaujímavosťou Katedrály sv. Jána Krstiteľa je skutočnosť, že jedna z veží chrámu je vychýlená takmer o jeden 

meter. Podľa legendy tento fakt pri dokončení chrámu neuniesol jeden z troch talianskych staviteľov 

a v zúfalstve ukončil svoj život práve skokom z tejto veže. To či sa to skutočne stalo ako hovorí legenda, už 

nikto presne nevie. 
16 http://www.trnava.sk/new/images/menu/mesto/nzr/nzr0405.pdf  
17 ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (Zost.). Dejiny Trnavy. Bratislava : Obzor, 1989, s. 316-319. 
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pôvodne jednoloďový (v roku 1850 rozšírený), vonkajším vzhľadom ničím výnimočný, láka 

krásou interiéru. Staviteľom, sochárom a autorom pastofória a celej úpravy kostola bol Anton 

Pilgram. Neskorobarokový hlavný oltár kostola je dielom sochára talianskeho pôvodu 

Dionýza Sanettiho, ktorý tu v polovici 18. storočia predviedol svoje sochárske umenie. Kostol 

má ešte zachovalé pôvodné gotické klenby s lunetami, rokokovú kazateľnicu, aj sochu 

madony zo 16 storočia.18 

 

Bytča 

 František Thurzo dal pravdepodobne na mieste bývalého vodného hradu vystavať 

svojmu synovi palatínovi Jurajovi Thurzovi v rokoch 1571 – 1574 renesančný zámok. Na 

realizáciu stavby pozval talianskeho staviteľa Jána Kiliana de Syroth z Milána, ktorý zoskupil 

miestnosti po obvode paláca a doplnil ich bohato zdobenými klenbami. Renesančné 

opevnenie s mostom do nádvoria pred starým hradom tvorilo premyslený systém. Počas prác 

na kaštieli tento majster dostával plat a palatín mu daroval aj dve usadlosti (v Hričove 

a Pšurnoviciach).19 

Uhorský palatín Juraj Thurzo pokračoval v otcovej činnosti  a v roku 1601 dal 

vystavať tzv. Sobášny palác pre svojich sedem dcér (mal len jedného syna Imricha). Z 

viacerých dekoračných detailov ako je podobnosť pôvodných komínov, výzdoba portálov či 

rámovanie okien, možno usúdiť, že palác je dielom talianskych majstrov, sídliacich v Bytči. 

Boli to pravdepodobne Antonio a kamenár Pocabella. Sobášny palác s bohatou sgrafitovou 

ornamentikou, figurálnymi a rastlinnými motívmi a s najväčšou sobášnou sieňou svojho 

druhu na Slovensku bol neraz svedkom honosných svadobných hostín dcér Juraja Thurzu a 

veľkolepých pohrebov samého palatína a jeho manželky. Po vymretí Thurzovcov začiatkom 

17. storočia zámok získali Esterházyovci, ktorý z honosného sídla urobili hospodársku 

budovu.20 

 

Po bitke pri Moháči a v stave tureckého ohrozenia začali konať aj uhorské stavy 

a uznesením uhorského snemu z roku 1547 sa mali vybudovať moderné pevnosti na obranu 

                                                 
18 /http://www.starehory.sk/ 
19 HROMADOVÁ, Ľubica. Štátny kaštieľ v Bytči. In Pamiatky a múzeá, roč. IV,  č. 1, 1955, s. 10-14.; 

WAGNER, Vladimír. Výskum v okresoch Bytča a Považská Bystrica. In Pamiatky a múzeá, roč. IV, č. 1, 1955, 

s. 29-34. 
20 http://www.tikzilina.sk/361.0/bytciansky-zamok/ 
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proti Turkom, na ktorých stavebné práce mali byť viedenskou vládou najatí talianski stavební 

odborníci.21 Úspechy tureckého vojska mali za následok urýchľovanie výstavieb 

a modernizovanie ich prvkov. Na pozvanie cisárskeho dvora tak na naše územie prišli 

talianski vojenskí inžinieri v snahe pomôcť zmodernizovať opevnenia hradov aj samotných 

miest hlavne na južnom a strednom Slovensku. Títo stavitelia sem prichádzali už od 40.-tych 

rokov 16. storočia.22 Začali sa tak realizovať významné stavebné práce na hradoch. Na opravy 

a udržiavanie pevností pred tureckým nebezpečenstvom boli vyčlenené peniaze zo štátnej 

pokladnice.23 Keďže do miest či mestských pevností sa vošla väčšia vojenská posádka, 

pozornosť sa sústreďovala hlavne na ich opevňovanie.24 Výstavbu a modernizáciu všetkých 

fortifikácií ovplyvňovali aj zmeny v držbe hradov a pevností. Základy jednotnej obrany 

celého Uhorska položil Rudolf II. roku 1577. 

 Šestnáste storočie so sebou prináša zmenu v podobe upustenia od gotickej pevnostnej 

architektúry a prechod na renesančné pevnostné systémy.25 

 Charakteristickým prvkom pevnostnej architektúry bol bastión, jadrom vývoja tejto 

fortifikačnej architektúry bola stredná časť Talianska. Európsku úroveň dosiahli svojou 

vybavenosťou v závere 16. storočia opevnenia s baštami. 

 

3 Vybrané fortifikačné pamiatky s prispením talianskeho elementu a ich popis 

 

Bratislava  

V Bratislave pracovalo pomerne veľa talianskych majstrov. Na prestavbe 

Bratislavského hradu sa od roku 1552 zúčastňovali členovia rodiny Baldigara. Na 

Pállfyovskej prestavbe hradu mali zastúpenie ďalší talianski stavitelia, kamenári G. Petrucci 

a P. Mauro a obyvateľ tunajšieho podhradia G. B. Carlone. S remeselníkmi talianskeho 

pôvodu sa stretávame aj pri opravách či stavbách v meste. Majster Ján, pravdepodobne Ján de 

Spazzo (spomínaný v súvislosti s hĺbením studne na Červenom kameni) opravoval Vtáčiu 
                                                 
21 MENLOVÁ, Dobroslava. Hrad Trenčín. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 81. 
22 KOPČAN, Vojtech – KRAJČOVIČOVÁ, Klára. Slovensko v tieni polmesiaca. Martin : Osveta, 1983, s. 116. 
23 MENLOVÁ, Dobroslava. Hrad Trenčín. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 106. 
24 LICHNER, Ján. Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva na 

Slovensku. In Vlastivedný časopis, roč. XIII, č. 1, 1964, s. 1-12. 
25 KÓOŠOVÁ, Petra. Príspevok k činnosti fortifikačných staviteľov pôvodom z Apeninského polostrova na 

území dnešného Slovenska na prelome stredoveku a novoveku. In Musaica, roč. XXV, Bratislava 2007, s. 141-

161. 
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a Pekársku vežu, Michalskú bránu, staval mestskú tehelňu a dolný mestský kúpeľ. V roku 

1547 opravoval múr na cintoríne sv. Martina murár Žigmund. V roku 1532 si mestská rada 

z Viedne pozvala talianskeho majstra na skontrolovanie niektorých mestských budov. 

S prácami v meste sú spájané aj ďalšie mená ako G. M. Speciacasa, P. Ferrabosco, A. 

Voltolino a i. 26 

 

Komárno 

 Najvýraznejší stavebný rozkvet zaznamenalo mesto za panovania kráľa Mateja 

Korvína. V nasledujúcom 16. storočí prinútilo víťazstvo Turkov v bitke pri Moháči panovníka 

Ferdinanda I. zabezpečovať obranu krajiny hlavne pri priechodoch Dunajom. V r. 1544 získal 

naspäť komárňanský hrad a nariadil jeho prestavbu. Komárno sa tak stalo najvýznamnejšou 

protitureckou pevnosťou. Na mieste niekdajšieho gotického hradu vybudovali pozvaní 

talianski fortifikační stavitelia v rokoch 1546 – 1557 renesančnú pevnosť, predstavujúcu 

vrchol pevnostného staviteľstva u nás. Vyhotovením plánu stavby bol okolo roku 1550 

poverený Pietro Ferrabosco (1512  Lugano – 1599?), ktorý navrhol bastiónový systém. Bol 

staviteľom, sochárom, maliarom. Od 40-tych rokov 16. storočia žil vo Viedni až do roku 

1588. Pracoval v službách cisára najmä ako staviteľ pevností, resp. poradca pri opevňovacích 

prácach. Pôsobil v Uhorsku, Sedmohradsku, Štajersku, Gorízii i na území Slovenska (Nitra, 

Trnava, Trenčín, Bratislava, Komárno). Jeho pôsobenie v Komárne je ohraničené rokmi 1556 

– 1564, kedy sa venoval kontrole stavby pevnosti a v rokoch 1565 – 1566 prišiel do Komárne 

v sprievode kráľa Maximilána I. Pri tejto príležitosti tu Ferrabosco postavil pontónový most.27 

Murárske práce usmerňovali Giovanni Maria de Speciacasa, po ňom Di Dalmatio 

Bartolagi, vodné stavby  Mathias Dusco, Venzel Cservenka a Paul Puls. K dozorcom patrili 

Michael Schick (l546-l550), Leonhard  Müller (od roku l550) a Francesco Benigno (po roku 

1552). Stavebným majstrom bol v roku 1550 Ihon Maria de Speciacasa. Fortifikačné práce 

viedol v roku 1551 Domenico Castaldo. Výstavba pevnosti trvala desať rokov. Podľa hlásenia 

Francesca Begnina sa v roku 1557 už len zdokonaľovali zemné valy a prehlbovali sa vodné 

priekopy. V roku 1570 zapríčinila jarná povodeň zrútenie prevažných častí hradieb, preto bola 

pevnosť pod osobným vedením Urbana Süessa v rokoch 1572 – 1592 znovu postavená. Na 

týchto prácach sa so svojimi odbornými posudkami podieľali aj Daniel Speckle a Carlo Theti, 

ktorý v roku 1569 v diele o stavbách pevností podáva návrh fortifikácie dobývateľnej iba od 

                                                 
26 KRAJČOVIČOVÁ, Klára. Cech murárov a kamenárov v Bratislave. In Bratislava, zv. 7, 1971, 217-247. 
27 http://komarno.sk/content/necarte/svk/vyvoj_kom_opevneni_18st.htm 
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vody. Posilňovacie práce v meste budovaním opevnenia viedli Bernard de Magna a Francesco 

Capra. Mestský kamenný múr bol ešte posilnený niekoľkými baštami. 

 

Komárňanská pevnosť bola osadená do cípu na sútoku Váhu a Dunaja. Konfigurácia a 

tvar terénu ovplyvnili pôdorys pevnosti, ktorý pripomína pretiahnutý päťuholník. Počas 

budovania tejto pevnosti bola narušená stredoveká dispozícia mestečka, ktorú tvorili hlavné 

ulice vejárovite sa rozbiehajúce od nástupu do hradu.28 

Stará pevnosť najmä po strate Nových Zámkov už nepostačovala a rátalo sa 

s rozšírením. Podobný návrh podal Carlo Theti už roku 1570. Skoršie rozširovacie plány 

dokazuje aj návrh Nicola Angieliniho z roku 1660. Práce prebiehali s využitím 

najmodernejších talianskych a francúzskych staviteľských skúseností. Novú pevnosť 

dokončili roku 1673.29 

Zvolen 

Opevnenie mesta Zvolen sa začalo stavať v roku 1590 a jeho stavebné práce viedol 

staviteľ talianskeho pôvodu Giulio Ferrari. Najskôr bola opevnená severná a východná časť, 

západná mala len palisády a drevenú bránu. V stavebných prácach ďalej pokračoval Nicolíni 

Candido, fortifikačný inžinier cisárskeho generála Bastu. Súvislý pás hradieb bol dokončený 

v rokoch 1635-1667. 

Architektúra Zvolenského zámku bola vyvrcholením umeleckých snáh 14. storočia. 

Anjouovci na stavbu povolali skúsených európskych staviteľov a kamenárov. S prestavbou 

zámku na renesančnú pevnosť začal v roku 1548 Ján Thurzo. Pri tejto prestavbe sa uplatnila 

predovšetkým obrana proti novej vojenskej technike, najmä delostreleckým zbraniam. Hrad 

navýšili o ďalšie poschodie, pristavali nárožné veže a v severozápadnej časti zosilnili 

opevnenie novým mohutným bastiónom. Na výstavbe fortifikačného systému sa zúčastnili aj 

talianski stavitelia pôsobiaci v banských mestách. Podľa projektov F. Pozza, G. M. 

Speciacasa a S. da Pratoveteriho sa realizovali opevňovacie práce v meste i na hrade.30 

Krásna Hôrka  

                                                 
28 http://www.slovenska-republika.estranky.sk/clanky/zapadne-slovensko/komarno. 
29 GRÁFEL, Ľudovít. NEC ERTE, NEC MARTE. Komárňanský pevnostný systém. Komárno : Nec Arte, 1999, 
112 s. 
GRÁFEL, Ľudovít. Pevnostný systém Komárna. Bratislava : Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody, 1986, 157 s.; TOK, Vojtech. Komárňanská pevnosť. Komárno : Podunajské múzeum, 1974, 
43 s. 
30 http://www.pamiatky.net/hrady-a-zamky/zvolensky-hrad 
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 Hrad patrí k typom hradov s hranolovou vežou stojacou v jadre hradu. Prvá zmienka 

siaha až do 14. storočia (1333). Slúžila na ochranu a kontrolu obchodných ciest a baní. 

Výstavba tohto gotického hradného paláca sa datuje do polovice 14. storočia, na čom mal 

pravdepodobne zásluhu rod Bebekovcov. Hrad patril rozmermi k malým ale rozsiahlym 

opevneniam. V prvej fáze výstavby bol vystavaný dvojpodlažný palác s nepravidelným 

obdĺžnikovým pôdorysom. Zaujímavá z pohľadu staviteľov je však druhá výstavba hradu 

(1539 – 1545). Nešlo len o prestavbu doteraz existujúcich stavieb ale hlavne o prístavbu 

nových častí fortifikačného charakteru. Majiteľ hradu František Bebek urobil viaceré 

pevnostné úpravy. Pred hroziacim tureckým nebezpečenstvom obklopil hrad novým 

pevnostným vencom. Renesančné opevnenie tak tvorili tri okrúhle polvalcovité bašty na 

nárožiach a dve brány. Súčasne bol upravený aj interiér hradu, ktorý nadobudol goticko-

renesančný. Mohutné vonkajšie opevnenie s troma baštami sa pripisuje talianskemu 

fortifikačnému staviteľovi Allesandrovi da Vedano (približne v rovnakom období staval aj 

nové opevnenie jágerského hradu). Tieto opevňovacie práce dokazujú delá uliate pre hrad 

v rokoch 1545 – 1547, dodnes na hrade viditeľné. Druhá prestavba zmenila pôdorys, interiér 

i exteriér stavby, čím hrad získal takmer dnešnú podobu.31 

 

Záver 

Talianski remeselníci prúdili do Uhorska z viacerých pohnútok. Ich znalosti 

a zručnosti boli využívané aj na území Slovenka (aj v okolitých krajinách) k modernizácii 

staviteľstva. Popri dominantnej pevnostnej architektúre sa najmä po uplynutí tureckej hrozby 

budovali aj sakrálne či iné stavby, dovtedy ustupujúce fortifikáciám. Početnosť stavebných 

remeselníkov prichádzajúcich z Apeninského polostrova sa zvyšovala najmä od vlády Mateja 

Korvína. Následne sa rozchádzali po celej krajine, aby mohli byť najímaní do služieb 

jednotlivcov. 

Existovalo viacero dôvodov na pozývanie talianskych majstrov. Jednak vznikla 

potreba obrany celej krajiny, rovnako ochrany jej najvýnosnejších častí, používanie 

najmodernejších výdobytkov architektúry, šírenie noviniek v oblasti kultúry, oprava 

stredovekých objektov a pod. V týchto oblastiach jednoznačne dominoval práve Apeninský 

polostrov. Z časového hľadiska bolo pre príchod talianskych remeselníkov najpriaznivejšie 

                                                 
31 GYÖRGY, Tibor – KUSÁK, Dalibor. Krásna Hôrka a Betliar. Martin : Osveta, 1985, 136 s. 
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obdobie konca 16. storočia a 17. storočie. Talianske vplyvy v oblasti staviteľstva určite 

nekončia v ranom novoveku, ale zaznamenané sú aj v nasledujúcom období. 

Pôsobenie stavebných remeselníkov z Apeninského polostrova na základe 

historických zmienok by bolo možné doložiť následným terénnym prieskumom, ktorý by 

pomohol odhaliť špecifické postupy či stavebné materiály charakteristické pre talianskych 

staviteľov.  
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