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TRESTY SMRTI V PROVINCII XIII SPIŠSKÝCH MIEST V 16. STOROČÍ 

 

Michaela KURINOVSKÁ 

 

 

Feudálny systém súdnictva a súdna prax boli zložité a rôznorodé. Aj v rámci jedného 

mesta sa vymeranie trestu za ten istý čin mohlo prípad od prípadu odlišovať. Cieľom tohto 

príspevku je predstaviť hrdelné procesy
1
 vedené súdom Provincie XIII spišských miest v 16. 

storočí, pričom pramenným materiálom k skúmanej problematike boli zachované súdne 

záznamy v protokoloch ústrednej správy Provincie XIII spišských miest
2
 zo 16. storočia.  

Najstarší zachovaný záznam v  protokoloch ústrednej správy Provincie XIII spišských 

miest je datovaný až rokom 1511.
3
 Ani po roku 1511 nie sú v protokoloch pravdepodobne 

zachované úplne všetky záznamy, nasledujúci príspevok nebude teda štatistikou, bude 

sumarizovaním vynesených rozsudkov smrti v zachovaných súdnych záznamoch protokolov 

ústrednej správy Provincie XIII spišských miest v 16. storočí.  

Zo zachovaných zápisov môžeme konštatovať, že tresty smrti sa v Provincii XIII 

spišských miest rozšírili až v poslednej štvrtine 16. storočia,
4
 zachované súdne záznamy 

                                                 
1
 Predstavené budú prípady, kde sa v súdnych záznamoch protokolov ústrednej správy Provincie XIII spišských 

miest zo 16. storočia doslovne spomína trest smrti, či už bol nakoniec vykonaný alebo nie.  
2
 Provincia XIII spišských miest vznikla v roku 1412 zálohovaním 13 miest zo Zväzu 24 spišských miest 

poľskému panovníkovi Vladislavovi II. Jagelovskému. Spomenutých 13 zálohovaných miest vytvorilo 

Provinciu XIII spišských miest. Patrili do nej mestá Spišská Belá, Ľubica, Vrbov, Tvarožná, Poprad, Stráže 

pod Tatrami, Veľká, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Ruskinovce, Matejovce pri 

Poprade a Spišská Sobota. Na čele provincie stál gróf, ktorý spolu s richtármi jednotlivých miest provincie 

tvoril provinčný súd. Súd provincie bol druhostupňovým súdom, okrem neho na úrovni jednotlivých miest 

provincie pôsobili mestské súdy, v kompetenciách ktorých bolo súdenie menších sporov a trestných záležitostí. 

Úlohou provinčného súdu bolo riešenie vážnejších prípadov, disponoval právom meča, zároveň bol odvolacou 

inštanciou jednotlivých mestských súdov provincie. Súdne záznamy zo zasadnutia provinčného súdu boli spolu 

s ďalšími záznamami o správe provincie zapisované do protokolov ústrednej správy Provincie XIII spišských 

miest, nazývaných tiež Landbuch. BIDOVSKÝ, Eugen – CHALUPECKÝ, Ivan a kol. Štátny archív 

v Košiciach. Sprievodca po archívnych fondoch I. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1963, s. 150-158.  
3
 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 262.  
4
 Podobne narastanie počtu zaznamenaných trestov smrti v mestách Pentapolitany, okrem Sabinova, približne od 

druhej polovice 16. storočia dokladá Blanka Szeghyová. SZEGHYOVÁ, Blanka. Tresty v súdnej praxi miest 

v 16. storočí. In: Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku. Zost. Leon 

Sokolovský. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007, s. 108. ISBN 978-80-223-2302-4 (ďalej 
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hrdelných procesov sú z obdobia rokov 1574 – 1594.
5
 Spred roka 1574 sme sa stretli s dvoma 

prípadmi (z rokov 1564 a 1568), kedy spáchaný delikt mohol nasvedčovať následný trest 

smrti a kauzy neboli riešené dohodou sporných strán,
6
 v oboch prípadoch

7
 sa nám ale 

vynesený rozsudok nepodarilo identifikovať a interpretovať.  

 

Graf 1. Počet doložených konečných rozsudkov smrti v Provincii XIII spišských miest v 16. 

storočí v protokoloch ústrednej správy Provincie XIII spišských miest
8
 

 

 

                                                                                                                                                         
ako SZEGHYOVÁ, B. Tresty v súdnej praxi miest..., s.). Rovnako narastal počet odsúdených na trest smrti aj 

v iných mestách, napr. v Bratislave v rokoch 1435 – 1518 bolo popravených 26 osôb, v rokoch 1584 – 1610 to 

bolo už 55 osôb. HOLÁK, Ján. Beda odsúdeným. Ako sa súdilo za feudalizmu. Martin: Osveta, 1974, s. 6 

(HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. ). Publikácia Jána Holáka patrí medzi populárno-náučnú literatúru.  
5
 V roku 1574 boli súdom Provincie XIII spišských miest vynesené tri rozsudky smrti (v dvoch súdnych 

prípadoch), ktoré boli ale nakoniec zmiernené alebo úplne odpustené. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond 

Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A1, s. 191, 192. MV SR, Štátny archív 

v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A1. 271 s. MV SR, 

Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A2, fólia 

19 r-33 r.  
6
 V niektorých prípadoch mohlo dôjsť k zmiereniu strán, tzn. že poškodená strana bola za istých podmienok 

ochotná vyrovnať sa s páchateľom činu. Zmierenie strán bolo možné až do vynesenia rozsudku.  HOLÁK, J. 

Beda odsúdeným..., s. 203, 204. 
7
 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 200, s. 235-237.  
8
 Graf nezobrazuje prípady, kedy bol trest smrti z nejakého dôvodu súdom zmiernený na iný ako hrdelný trest. 

MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1. 271 s. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív –

knihy, sign. A2, fólia 19 r-33 r.  
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V 16. storočí súdna stolica Provincie XIII spišských miest vyniesla 21 konečných 

rozsudkov smrti. Doložené sú tresty smrti sťatím, obesením, upálením zaživa, pochovaním 

zaživa a prerazením kolom, rozštvrtením.
9
 Okrem uvedených trestov smrti v Provincii XIII 

spišských miest, resp. spišských mestách sa vykonávali aj iné druhy trestov smrti – utopenie, 

narazenie na kôl a lámanie na kolese, ktoré sa spomínajú v dohode, ktorú uzavrela Provincia 

XIII spišských miest s mestom Levoča v roku 1579 o prepožičiavaní levočského kata, keďže 

provincia vlastného kata nemala.
10

  

 

Graf 2. Druhy vynesených konečných rozsudkov smrti v Provincii XIII spišských miest 

v 16. storočí na základe provinčných protokolov zo 16. storočia
11

 

 

 

 

                                                 
9
 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1. 271 s. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – 

knihy, sign. A2, fólia 19 r-33 r.  
10

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, fólia 1 r.  
11

 Hodnota v grafe udáva počet konečných rozsudkov smrti pre jednotlivé druhy hrdelných rozsudkov. 

Odpustené tresty smrti, resp. tresty smrti zmiernené na iný ako hrdelný trest graf nezobrazuje. MV SR, Štátny 

archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A1. 271 s. MV 

SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A2, 

fólia 19 r-33 r.  
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Okrem spomenutých 21 prípadov konečných rozsudkov smrti vynesených súdom 

Provincie XIII spišských miest v 16. storočí je v provinčných zápisniciach zo 16. storočia 

doložených 5 prípadov, kedy bol pôvodne zamýšľaný trest smrti buď úplne odpustený alebo 

zmiernený na fyzický trest alebo vyhnanie z mesta.
12

  

 

Sťatie 

 Spomedzi jednotlivých druhov trestov smrti bolo vo všeobecnosti najrozšírenejším 

hrdelným trestom smrti sťatie,
13

 čo platilo aj v prípade Provincie XIII spišských miest.
14

 

Stínanie bolo najčastejšie vykonávaným trestom smrti aj z toho dôvodu, že niekedy bol 

pôvodne zamýšľaný hrdelný trest na prosby vplyvných cirkevných alebo svetských 

hodnostárov, či na žiadosť príbuzných alebo priateľov zmiernený na iný druh trestu smrti, 

pričom sa trest zvykol zmierniť práve na sťatie,
15

 keďže sťatie sa považovalo za najmenej 

„krutý“ a najmenej ponižujúci trest smrti.
16

 U nás sa trest smrti sťatím vykonával dvojsečným 

mečom tak, že kat držal meč v obidvoch rukách, pričom odsúdený buď kľačal na zemi alebo 

sedel na stoličke s nízkym operadlom – ako sa to robilo v Bratislave. Odsúdenému sa u nás 

hlava na klát nekládla.
17

 

V Provincii XIII spišských miest v 16. storočí je doložených 13 prípadov, kedy bol 

vinník odsúdený na sťatie, v šiestich prípadoch z toho šlo o zmiernený trest, čiže vinníkovi 

bol súdom určený iný druh trestu smrti, ktorý bol na príhovor ľudí zmiernený na sťatie.
18

  

 

                                                 
12

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1. 271 s. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – 

knihy, sign. A2, fólia 19 r-33 r.  
13

 HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 122.  
14

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1. 271 s. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – 

knihy, sign. A2, fólia 19 r-33 r. 
15

 HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 122, 198, 199.  
16

 SZEGHYOVÁ, B. Tresty v súdnej praxi miest..., s. 111.  
17

 HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 122. 
18

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 10-13, 17-18, 35-39, 85-86, 92-103, 108-113, 136, 152-156. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond 

Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A2, fólia 19 r-20 r, 26 v-28 r, 30 v-31 r, 

33 r-33 v.  
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Tab. 1 Doložené konečné rozsudky smrti sťatím v Provincii XIII spišských miest v 16. 

storočí v protokoloch ústrednej správy Provincie XIII spišských miest
19

 

 

Rok Delikt Poznámka 

1579 
opakované krádeže, 

znásilnenie 
zmiernený trest 

1580 
opakované krádeže, 

útek z väzenia 
zmiernený trest 

1581 cudzoložstvo, incest zmiernený trest (pôvodný trest – upálenie) 

1583 incest zmiernený trest 

1583 vražda  

1583 
cudzoložstvo, 

nezaopatrenie manželky a detí 
zmiernený trest 

1584 
prepichnutie človeka 

hra kariet 
 

1587 krádež medi  

1588 cudzoložstvo  

1593 zabitie novorodenca
20

 
zmiernený trest (pôvodný trest – pochovanie zaživa 

a prerazenie kolom) 

1593 cudzoložstvo
21

  

1594 
cudzoložstvo, 

založenie požiaru 
 

1594 vražda/zabitie
22

  

 

 Tabuľka zobrazuje doložené konečné rozsudky smrti sťatím v Provincii XIII spišských 

miest v 16. storočí v protokoloch ústrednej správy Provincie XIII spišských miest. Druhý 

stĺpec tabuľky zobrazuje vinníkom spáchaný delikt. V niektorých prípadoch je problematické 

určiť, za aký delikt bol vinník na trest smrti odsúdený, keďže v čase súdenia bol súdený za 

všetky delikty, ktoré spáchal, bez ohľadu na to, kedy a kde sa odohrali.
23

  

 Na základe súdnych zápisov v provinčných protokoloch jedným druhom  deliktov, za 

spáchanie ktorého bol vinník v Provincii XIII spišských miest v 16. storočí priamo odsúdený 

                                                 
19

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 10-13, 17-18, 35-39, 85-86, 92-103, 108-113, 136, 152-156. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond 

Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A2, fólia 19 r-20 r, 26 v-28 r, 30 v-31 r, 

33 r-33 v.   
20

 Delikt spáchala žena.  
21

 Vinníčkou bola žena.   
22

 Súdny zápis delikt priamo nepomenúva, iba ho popisuje, je teda obtiažne určiť či v danom prípade šlo 

o vraždu alebo zabitie. Vražda bola vo všeobecnosti definovaná ako čin spáchaný s vopred uváženým 

úmyslom, zatiaľ čo zabitie bolo dôsledkom náhleho vzplanutia mysle. HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 36. 
23

 HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 100. 
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na trest smrti sťatím, bola vražda či zabitie.
24

 V roku 1583 bol za vraždu na sťatie odsúdený 

Krištof (Christoph) z Olcnavy, ktorý bol obvinený zo zastrelenia Štefana Otčenáša (Stephan 

Oczenash) puškou v Spišských Vlachoch. Vinník bol súdom provincie odsúdený na sťatie. 

Krištofovi priatelia chceli Krištofa z  trestu smrti vykúpiť a dohodnúť sa s druhou spornou 

stranou  na sume. To ale Štefanovi bratia nedovolili so slovami, že krv sa vykúpiť nedá.
25

 

V roku 1594 bol za vraždu alebo zabitie na sťatie odsúdený 18-ročný chlapec Martin Latala 

z Dobczyc,
26

 ktorý v Ľubici puškou zastrelil paholka.
27

 

Ďalším deliktom, za ktorý bol vinník v Provincii XIII miest v 16. storočí priamo 

odsúdený na trest smrti sťatím, bola väčšina prípadov cudzoložstiev. V roku 1588 bol za 

cudzoložstvo na trest smrti sťatím odsúdený Leonard (Leonhard) Schuster – obyvateľ 

Spišskej Novej Vsi narodený v Spišskom Podhradí. Po jeho priznaní, že v neprítomnosti 

manželky pestoval zakázanú lásku, mal byť popravený mečom.
28

 V roku 1593 bola na sťatie 

za cudzoložstvo odsúdená tehotná Anna, manželka Štefana (Steffan) Retichena, zo Spišského 

Podhradia. Ako dôvod úteku od manžela uviedla incident, pri ktorom jej manžel priložil na 

hruď nôž. Anna žiadala zmiernenie, resp. odpustenie trestu z dôvodu, že chce sama vychovať 

svoje dieťa, no žalobca
29

 na dohodu, resp. zmiernenie trestu nepristal.
30

 V roku 1594 bol na 

sťatie odsúdený vinník, ktorý okrem cudzoložstva spáchal aj iný delikt – založenie požiaru,
31

 

čo sa ale odohralo 13 rokov predtým.
32

 Prípad cudzoložstva sa odohral aj v roku 1583, kedy 

bol za tento delikt a tiež za nezaopatrenie manželky a detí  obžalovaný istý Tomko (Thomko). 

Súd mu pôvodne nevymeral trest sťatím, ale iný (bližšie nešpecifikovaný) druh trestu smrti. 

                                                 
24

 Sťatie bolo bežným trestom za vraždu v našom prostredí. HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 36. 
25

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A 1, s. 92-103.  
26

 Mesto v Poľsku.  
27

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A2, fólia 33 r-33 v.  
28

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 156-157.  
29

 Žalobcom nebol Annin manžel.  
30

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A2, fólia 26 v-28 r.  
31

 Typickým trestom pre podpaľačov bolo skôr  upálenie zaživa. HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 71. 
32

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A2, fólia 30 v-31 r.  
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Na príhovor ľudí bol pôvodný rozsudok trestu smrti zmiernený a rozsudok mal byť vykonaný 

mečom.
33

 

 V roku 1584 sa odohral prípad, kedy bol pri hre kariet malým nožom prepichnutý 

človek. Zo súdneho zápisu nie je úplne zrejmé, za ktorý z týchto dvoch činov (hra kariet, 

prepichnutie človeka) bol vinník – Michal (Michel) Zipser – odsúdený. Slová rozsudku, kde 

sa spomína, že hrať karty nie je povolené, naznačujú, že to mohlo byť práve za hru kariet.
34

 

Samotné prepichnutie človeka sa v rozsudku nijako nekomentuje.
35

  

Trest smrti sťatím bol v 16. storočí v Provincii XIII spišských miest vynesený aj za 

jeden prípad krádeže. V roku 1587 bol na smrť odsúdený Krištof (Christophorus, Christoff) 

Kniesner, syn zosnulého popradského farára – za krádež medi mal byť popravený mečom.
36

 

V 16. storočí v Provincii XIII spišských miest sa odohrali aj prípady, kedy bola na 

príhovor ľudí pôvodná súdom vynesená forma trestu smrti zmiernená na sťatie. Zmiernený 

rozsudok smrti sťatím je doložený v dvoch prípadoch incestu (vždy medzi rodičom 

a nevlastným potomkom). Typickým trestom za krvismilstvo bolo upálenie zaživa, čo sa ako 

pôvodný rozsudok aj v jednom prípade z týchto dvoch prípadov incestu aj v súdnom zápise 

uvádza – v roku 1581 bol pred provinčným súdom obžalovaný Janko (Jankho) Kramer – 

mešťan zo Spišskej Novej Vsi narodený v Poľsku. Od svojej manželky, s ktorou mal 5 detí, 

odchádzal za inou ženou do Poľska, s ktorou v smilstve splodil dve deti. Stávalo sa, že sa 

                                                 
33

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 108-113.  
34

 V súdnom zápise je uvedené, že podľa práva je hrať karty zakázané. Nie je však uvedené, podľa ktorého 

práva. Spišskí Nemci disponovali vlastnou právnou zbierkou – tzv. Zipser Willkűhr, spísanou v roku 1370.  

Zachovala sa vo viacerých rukopisných exemplároch. Jeden z rukopisov tejto právnej zbierky sa nachádza aj 

v protokole ústrednej správy Provincie XIII spišských miest z rokov 1511 – 1599. Exemplár právnej zbierky 

pochádza pravdepodobne z roku 1511. V zbierke sa tresty smrti spomínajú málo. V 63. článku zbierky Zipser 

Willkűhr z roku 1511 sa uvádza, že hrať karty a kocky je pod trestom pokuty zakázané. Trest smrti sa 

nespomína. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – 

knihy, sign. A1, fólia  13 v. Každé mesto malo tiež právo vytvoriť osobitné štatúty a nariadenia právneho 

charakteru. V právnej knihe Veľkej sa zachovali pravidlá, na ktorých sa v roku 1568 dohodli richtári 13 miest 

spolu s grófom. Jedným z ustanovení bolo, že sa v pivárňach zakazujú hrať karty a kocky. CHALUPECKÝ, 

Ivan. V poľskom zálohu 1412 – 1772. In: Dejiny Popradu. Zost. Ivan Chalupecký. Košice: Oriens, 1998 s. 71- 

72. ISBN 8088828120.  
35

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 136.  
36

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 152-156.  
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doma neobjavil aj rok a pol. Okrem toho bol obvinený aj z incestu s nevlastnou dcérou, za čo 

mal byť upálený. Na jeho prosenie bol však nakoniec sťatý.
37

 V roku 1579 bol trest smrti na 

sťatie zmiernený Gregerovi Khölederovi z Vrbova za krádež niekoľkých kôp obilia (raže, 

jačmeňa, pšenice a ovsa) a troch oviec u vrbovského farára,
38

 tiež za znásilnenie jeho slúžky. 

V súdnom zápise sa uvádza, že rozsudok bude vykonaný mečom z milosti.
39

 V roku 1580 bol 

na smrť sťatím odsúdený Michal (Michael) Khőnig z Ľubice. Po troch krádežiach
40

 (jedna 

z nich u ľubického farára) bol vzatý do väzby, z ktorej ale ušiel, keď podľa popisu v súdnom 

zázname, záhadne otvoril veľký zámok. Potom bol však opäť chytený, odsúdený bol za 

spáchané krádeže a násilenstvo vo väzení, na jeho prosenie mal byť nakoniec popravený 

sťatím.
41

  

 

Obesenie 

Ďalším rozšíreným trestom smrti spolu so sťatím bolo obesenie. Pri treste smrti 

obesením vinníka vyviedli rebríkom až ku priečnej hrade šibenice, kde mu bola na krk 

položená slučka a vinníkovi bol odsotený rebrík. Odsúdený sa stiahnutím slučky zadusil.
42

 

Tento druh trestu smrti bol typický pre zlodejov a zbojníkov.
43

 Tak to bolo aj v Provincii XIII 

spišských miest v 16. storočí, kedy máme doložené 4 prípady rozsudku smrti obesením, 

                                                 
37

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 35-39.  
38

 Po krádeži bol vrbovským richtárom 14 týždňov väznený, na príhovor ľudí bol ale prepustený. Na trest smrti 

bol odsúdený až po spáchaní ďalšieho deliktu. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských 

miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A1, s. 10-13.  
39

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 10-13.  
40

 Recidíva bola priťažujúcou okolnosťou. Recidivista bol vnímaný ako nenapraviteľný zločinec. HOLÁK, Ján. 

Beda odsúdeným. Ako sa súdilo za feudalizmu. Martin: Osveta, 1974, s. 95. 
41

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1. s. 17-18. 
42

 HOLÁK, Ján. Beda odsúdeným. Ako sa súdilo za feudalizmu. Martin: Osveta, 1974, s. 128. 
43

 SZEGHYOVÁ, Blanka. Príspevok k dejinám mestského súdnictva (Mestská súdna kniha Bardejova 1559 – 

1649). In: Slovenská archivistika, roč. XXXVIII, 2003, č. 1, s. 58. ISSN 0231-6722 
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pričom v troch prípadoch šlo o opakované krádeže a v jednom prípade o veľkú krádež – 

krádež 3 000 zlatých.
44

  

 

 

Tab. 2 Tresty smrti obesením doložené v Provincii XIII spišských miest v 16. storočí 

v provinčných protokoloch
45

 

 

Rok Delikt 

1579 
opakované krádeže, vlámanie sa 

do domu 

1586 opakované krádeže 

1588 opakované krádeže 

1594 
krádež 3 000 zlatých, 

vlámanie sa do domu 

 

 

Upálenie zaživa 

Pri súdení sa často udeľovali tzv. zrkadlové tresty, ktorých forma kopírovala spôsob 

spáchaného činu.
46

 Upálenie bolo zrkadlovým trestom k podpaľačstvu. V roku 1583 bol 

z podpaľačstva usvedčený Andrej (Andres) Sattler, obyvateľ Spišského Podhradia, ktorý 

podpálil domy, resp. majetky viacerých ľudí. Spolu s vlastnou sestrou a jej manželom 

Jozefom (Joseph) Riennerom boli obžalovaní z úmyslu podpáliť
47

 Spišské Podhradie. Nad 

Andrejom bol vynesený zostrený rozsudok smrti – pred upálením zaživa
48

 mali byť použité 

                                                 
44

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1., s. 8-9, 150-151, 157-158.  MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie 

Grófsky archív – knihy, sign. A2, fólia 28 v-30 r.  
45

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1., s. 8-9, 150-151, 157-158.  MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie 

Grófsky archív – knihy, sign. A2, fólia 28 v-30 r.  
46

 SZEGHYOVÁ, B. Tresty v súdnej praxi miest..., s. 97.  
47

 Požiar vyvolával u ľudí strach, keďže sa mohol rozšíriť na celé ulice či štvrte mesta. Preto sa už len vyhrážanie 

sa podpálením posudzovalo ako podpaľačstvo. HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 137. 
48

 V právnej zbierke Zipser Willkűhr – v exemplári zapísanom v provinčných protokoloch z roku 1511 je  

podpaľačstvo jedným z deliktov, za ktorý je vinníkovi určený trest smrti – upálenie (článok 38). MV SR, 
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kliešte.
49

 Zostrené tresty smrti vykonával kat cestou na popravisko.
50

 Spomenutý Jozef Rinner 

aj s jeho ženou Annou pochádzali z Bardejova, kde boli za tento úmysel podpáliť Spišské 

Podhradie aj súdení. Dňa 10. mája toho istého roku po priznaní ich oboch mali byť 

v Bardejove ohňom upálení.
51

  

Upálený bol v roku 1583 aj Januš Slavik (Janusch Slawik) pochádzajúci z poľskej 

obce Mostki pri Starom Sączi. Pri mučení priznal, že s piatimi spoločníkmi, ktorých spoznal 

pri práci – vysekávaní hrozna – v košických viniciach, spáchal viacero deliktov – medzi nimi 

vraždy, krádeže a lúpeže.
52

 Na upálenie zaživa bol Januš odsúdený za kostolné krádeže  – so 

štyrmi svojim komplicmi sa v Polanksdorffe
53

 vlámali do kostola, odkiaľ zobrali 14 kusov 

z oltára, oltárnu plachtu (?) (die Handtücher),  kalich, kríž a paténu.
54

 Oltárnu plachtu dali 

rozdeliť na časti, tie neskôr predali. Predali tiež kríž, paténu a kalich.
55

 V noci, kedy sa 

vlámali do kostola v Polanksdorffe, sa vlámali aj do kostola v inej dedine a podľa slov 

súdneho zápisu, kadečo malé odtiaľ zobrali.
56

 Na upálenie zaživa za krádež liturgických 

predmetov bol Januš odsúdený na základe trestného zákonníka cisára Svätej ríše rímskej 

                                                                                                                                                         
Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A1, fólia 

11 v.  
49

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 87-88. 
50

 Zostrený trest smrti bol vinníkovi udelený v prípade, keď sa súd domnieval, že vynesený hrdelný rozsudok 

nestačí na potrestanie vinníka, teda odsúdencovi chcel súd pred smrťou jeho bolesť zväčšiť. Štípanie tela 

žeravými kliešťami bolo jednu z foriem zostrenia hrdelného rozsudku. HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 151.  
51

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 87-88. Tento súdny prípad spomína aj Blanka Szeghyová, ktorá sa venovala mestskému súdnictvu 

v Bardejove v 16. storočí. Uvádza prípad z roku 1583, kedy svokor  remenára Jozefa z Bardejova, zdržiavajúci 

sa v mestečku Waraly (?) začal vypaľovať mnohé domy, kde ho aj za tento delikt upálili zaživa. Keďže šlo 

podľa zápisu o sprisahanie troch ľudí – Jozefa, jeho ženy a svokra, Jozef spolu s jeho manželkou boli zaživa 

upálení 10. mája 1583 v Bardejove. SZEGHYOVÁ, Blanka. Príspevok k dejinám mestského súdnictva 

(Mestská súdna kniha Bardejova 1559 – 1649). In: Slovenská archivistika, roč. XXXVIII, 2003, č. 1, s. 55. 

ISSN 0231-6722. Pravdepodobne ide o totožný prípad. Sama autorka nemohla miesto Waraly stotožniť 

s nijakým konkrétnym mestom či obcou, keďže ako sama uvádza, lokalít s takýmto názvom bolo v Uhorsku 

veľa. Po stotožnení situácie so zápisom v nami študovanom provinčnom protokole môžeme konštatovať, že šlo 

o Spišské Podhradie. 
52

 Na rozdiel od krádeže bola pri lúpeži napadnutá osoba ohrozená vyhrážaním sa alebo fyzickým násilím. 

HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 61, 62.  
53

 Obec sa nám zatiaľ nepodarilo identifikovať.  
54

 Krádeže z kostolov boli hodnotené ako svätokrádež. HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 69. 
55

 Paténu a kríž predali za 6 florénov. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, 

oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A1, s. 89-91. 
56

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 89-91.  
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národa nemeckého Karola V. z roku 1532 (Constitutio criminalis Carolina).
57

 To je aj jediný 

prípad v 16. storočí v Provincii XIII spišských miest, kedy sa v súdnom zápise priamo uvádza 

podľa ktorej právnej zbierky bol vinník na trest smrti odsúdený. 

 

Pochovanie zaživa a prerazenie kolom 

Tento druh trestu smrti sa na našom území v 16. storočí zvykol uplatňovať na ženách a 

takmer vždy za zabitie dieťaťa.
58

 Vykonávaný bol tak, že odsúdená bola položená do 

vykopanej jamy – do hrobu, jej telo sa zahádzalo hlinou a nakoniec kat odsúdenej prerazil 

srdce zahroteným kolom
59

 (obr. 1). 

 

 

Obr. 1 

Vykonanie trestu smrti pochovaním zaživa a prerazením kolom
60

 

                                                 
57

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 89-91. Spišské právo (Zipser Willkür) obsahovo nepostačovalo pre súdne riešenie všetkých občianskych 

a trestných záležitostí. Z toho dôvodu súd Provincie XIII spišských miest používal aj iné práva a právne 

zbierky. CHALUPECKÝ, Ivan. V poľskom zálohu 1412 – 1772. In: Dejiny Popradu. Zost. Ivan Chalupecký. 

Košice: Oriens, 1998, s. 66-67. ISBN 8088828120. V trestnom zákonníku Karola V. z roku 1532 sa krádežiam 

liturgických predmetov a trestom za ne zaoberá 171.-175. článok. KOCH, Johann Christoph. Hals- oder 

Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Carls V. Warburg: Kriegerischen Buchhandlung, 1820, s. 89, 90. Dostupné 

na internete https://books.google.sk  [cit. 7.1.2015] 
58

 SZEGHYOVÁ, B. Tresty v súdnej praxi miest..., s. 110.  
59

 HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 145.  
60

 Obrázok prevzatý z HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 146. 
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V 16. storočí je v protokoloch ústrednej správy Provincie XIII spišských miest 

zaznamenaný jeden konečný rozsudok smrti pochovaním zaživa a prerazením kolom – v roku 

1581 bola na tento druh trestu smrti odsúdená istá Kristína (Christina) narodená v Kamienke 

za pokus o vraždu svojho novonarodeného nemanželského dieťaťa, ktoré po narodení 

zahrabala živé do chlieva. Tam ho s  ohryzenou nôžkou a rúčkou našla stará žena. Kristína 

bola vzatá do väzby. Zachránené a umyté dieťa k nej priniesli, aby s ňou na čas ostalo. Za 

tento delikt bola Kristína odsúdená na pochovanie zaživa a prerazenie kolom.
61

   

Delikt zabitia novorodenca matkou je doložený v protokoloch ústrednej správy 

Provincie XIII spišských miest v 16. storočí ešte v jednom prípade – v roku 1593 zabila svoje 

dieťa istá Helena. Novonarodeného chlapca položila pod vankúš a zadusila ho. Súdna stolica 

Provincie XIII spišských miest vyniesla rozsudok – pochovanie zaživa a prerazenie kolom. 

Na jej prosenie a príhovor ľudí bol trest nakoniec zmiernený na sťatie.
62

  

 

Rozštvrtenie 

Jedným z menej častých trestov smrti bolo rozštvrtenie. Na našom území sa 

rozštvrtenie vykonávalo tak, že kat priviazal nohy a ruky na zemi ležiaceho odsúdenca 

k štyrom kolíkom a potom ho rozsekal mečom alebo širokou sekerou na štyri časti.
63

  

S týmto rozsudkom sa v provinčných protokoloch zo 16. storočia stretávame raz, a to 

v roku 1584. Odsúdeným bol istý Janko (Jankho) z Halberszdorfu,
64

 ktorého manželku Sofku 

(Sophka) z Halbersdorfu zajali vo Fiľakove Turci. Za jej prepustenie žiadali od Janka 

výkupné vo výške 100 zlatých. Tak Janko uniesol pri Spišských Vlachoch chlapca Hansela 

z Krompách a vymenil ho za svoju ženu, resp. ho begovi vo Fiľakove predal.
65

 Janko bol 

provinčným súdom XIII spišských miest za únos chlapca a jeho predaj Turkom odsúdený na 

                                                 
61

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 40-41.  
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 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A2, fólia 19 r - 20 r.  
63

 HOLÁK, J. Beda odsúdeným... s. 148.  
64
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65

 Keďže podľa begových slov bol chlapec príliš malý, bol ocenený len na 60 zlatých. MV SR, Štátny archív 

v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. A1, s. 127-136.  
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rozštvrtenie.
66

 Podobný prípad sa odohral začiatkom 17. storočia v Košiciach, kde boli traja 

martalúzi,
67

 okrem iného, usvedčení aj z krádeže detí a ich predaja Turkom. Mestský súd 

v Košiciach im však udelil iný druh trestu smrti – obesenie.
68

  

 

Odpustené tresty smrti a tresty smrti zmiernené na fyzický trest alebo vyhnanie z mesta 

V Provincii XIII spišských miest v 16. storočí sa vyskytli aj prípady, kedy bol 

pôvodný súdom zamýšľaný trest smrti buď úplne zrušený, resp. odpustený alebo zmiernený 

na fyzický trest alebo vyhnanie z mesta.  

 

Tab. 3 Odpustené tresty smrti a tresty smrti zmiernené na fyzický trest alebo vyhnanie 

z mesta v Provincii XIII spišských miest v 16. storočí na základe protokolov ústrednej 

správy Provincie XIII spišských miest
69

 

 

Rok Delikt Dôvod zmiernenia trestu Zmiernený trest 

1583 incest
70

 
sobáš s vinníčkou, 

osvojenie si dieťaťa 
odpustený 

1574 cudzoložstvo príhovor odpustený 

1583 cudzoložstvo
71

 príhovor 

vyšľahanie, 

vyhnanie z XIII spišských 

miest 

1574 cudzoložstvo
72

 príhovor 
vyhnanie z XIII spišských 

miest 

1574 znevažovanie úradu príhovor 
vyhnanie zo Spišskej 

Novej Vsi 

                                                 
66

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 127-136.  
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 Hlavnou úlohou martalúzov bola ochrana hraníc, tiež spolu s tureckými oddielmi napádali územie nepriateľa 
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a 17. storočí. In: Historické štúdie XV. Pavel Horváth (red.). Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
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z balkánskych Slovanov slúžiacich v Osmanskej ríši. V slovenčine sa výraz používal na označenie pešieho 
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označenie obchodníkov s nevoľníkmi. KROUPOVÁ, Magdalena. Lexikální turkizmy v polštině a slovenštině 

[Diplomová práce]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 41. Dostupné na internete: 

https://www.google.sk [cit. 29. 12. 2014]. 
68

 MV SR, Štátny archív v Košiciach, fond Eugén Sabol – osobný fond, inv. č. 33, sign. 79, škatuľa 6, s. 10. 
69

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 85-86, 108-113, 191-193.  
70

 Delikt vykonala žena.  
71

 Delikt spáchala žena.  
72

 Vinníčkou bola žena.  
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V niektorých prípadoch odsúdeného od vykonania hrdelného rozsudku uchránilo 

manželstvo.
73

 V roku 1583 bola spolu so Stanislavom (Stenczel) Kleinom z Ruskinoviec za 

incest
74

 súdená aj jeho nevlastná dcéra, pretože sa všetko dialo s jej súhlasom. Nevlastná 

dcéra, ktorej meno zápis neuvádza, s nevlastným otcom otehotnela. Súd rozhodol, že kým sa 

dieťa nenarodí – v záujme jeho ochrany, bude zatiaľ vinníčka ušetrená, no stále bola držaná 

vo väzení.
75

 Nakoniec bola oslobodená. Dôvodom bolo to, že istý Sebastian narodený 

v Poľsku si chcel túto ženu vziať za manželku a dieťa si osvojiť.
76

  

V roku 1583 bola spolu s Tomkom (Thomko) Fiererom, obvineným z cudzoložstva, 

obvinená zo smilstva istá Dorota (Dorothea). Obaja boli obyvateľmi jedného z XIII miest, 

pravdepodobne Spišskej Novej Vsi.
77

 Dorota bola odsúdená na bližšie neuvedený trest smrti, 

ktorý sa ale na príhovor ľudí zmiernil, bola odsúdená na vyšľahanie a vyhnaná z XIII miest. 

Ak by rozsudok nedodržala a bola nájdená v XIII mestách, bola by potrestaná horším 

trestom.
78

 

Delikty páchali aj významnejší ľudia. V roku 1574 jeden z najváženejších ľudí 

v Spišskej Novej Vsi – banský majster
79

 Jakub (Jocob) Schrőter bol obvinený z cudzoložstva 

s Annou Phankuchin, s ktorou sa pol druha roka stretával na kostolnej veži, čo sám banský 

majster pri mučení aj priznal. Na základe slov zo súdneho zápisu mali byť obaja vinníci 

potrestaní smrťou. Na príhovor viacerých ľudí bol banskému majstrovi darovaný život. Tak 

isto bol život darovaný aj Anne, ktorá ale svoju vinu ani pri mučení nepriznala. Trest smrti jej 
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 HOLÁK, J. Beda odsúdeným..., s. 204. 
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 Stanislavovi bol na príhovor ľudí trest zmiernený na sťatie. MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia 
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75

 Počas tehotenstva sa trest smrti v záujme záchrany budúceho ešte nevinného života, nevykonával. HOLÁK, J. 

Beda odsúdeným..., s. 95.  
76

 MV SR, Štátny archív v Levoči, fond Provincia XVI spišských miest, oddelenie Grófsky archív – knihy, sign. 

A1, s. 85-86.  
77
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bol odpustený avšak s podmienkou, že už nesmie žiť v žiadnom z XIII miest. Ak by 

postupom času došlo opäť k nejakých deliktom z jej strany, mal byť vykonaný pôvodne 

zamýšľaný rozsudok smrti.
80

   

 

Tab. 4 Počet odsúdených na trest smrti v Provincii XIII spišských miest v 16. storočí na 

základe protokolov ústrednej správy Provincie XIII spišských miest
81

 

 

Muži Ženy Spolu 

18+2 3+3 21+5 

  

V roku 1574 sa odohral ešte jeden prípad zmiernenia trestu smrti na vyhnanie z mesta. 

Na prvú novoročnú sobotu uvedeného roku bol gróf XIII spišských miest Štefan (Stephan) 

Kupferschmidt pozvaný na svadbu. Deň pred svadbou šiel gróf s inými hosťami do vinárne. 

V pohostinstve došlo k potýčke medzi grófom a Klementom (Clement) Rollom, pri ktorej 

Klement urazil grófsky úrad. Na základe rozsudku provinčného súdu mal byť Klement ako 

znevažovateľ potrestaný smrťou. Za vinníka sa prihovárali mnohí čestní ľudia, medzi nimi aj 

farár jedného z XIII spišských miest
82

 – magister Lukáš (Lucas) Conon.
83

 Provinčnému súdu, 

ktorý Klementa súdil, predsedal gróf provincie, ktorého úrad bol urazený. Gróf provincie 

podľa jeho vlastných slov tiež nebol po Klementovej krvi smädný, netúžil po pomste. 

Klementov život bol s grófovým povolením oslobodený. Trest vinníkovi ale nebol úplne 

odpustený, bol len zmiernený na vyhnanie z mesta – zo Spišskej Novej Vsi. Klement sa musel 
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presťahovať a počas svojho života nikdy v Spišskej Novej Vsi nesmel žiť. Ak by tento 

rozsudok nedodržal, bol by vykonaný pôvodne uložený trest, teda trest smrti.
84

  

Ženy boli v Provincii XIII spišských miest v 16. storočí na hrdelný trest odsúdené buď 

za zabitie dieťaťa, resp. o pokus o zabitie alebo zbavenie sa dieťaťa (dva prípady)
85

 alebo za 

sexuálne delikty – z nich cudzoložstvo (tri prípady)
86

 a incest (s nevlastným rodičom).
87

 

Ostatné v príspevku spomenuté delikty spáchali muži.  

V súdnictve platila vo všeobecnosti zásada osobnej príslušnosti k súdu, čiže vinník 

patril pred súd magistrátu mesta, ktorého bol obyvateľom. Výnimkou bolo, ak sa vinníkovi 

podarilo ujsť na územie iného mesta, kde ho mohol súdiť tamojší magistrát. Okrem zásady 

osobnej príslušnosti k súdu sa tiež uplatňoval princíp predstihu – t. j. prípad súdil ten súd, 

ktorý ako prvý dostal vinníka do svojej moci.
88

 Súd Provincie XIII spišských miest teda 

nesúdil len obyvateľov jednotlivých miest provincie, ale aj cudzincov. Zo súdnych zápisov 

v protokoloch Provincie XIII spišských miest je problematické určiť pôvod vinníkov, teda, či 

páchatelia deliktov rozsúdených hrdelným trestom boli obyvateľmi Provincie XIII spišských 

miest alebo nie, v dôsledku nedôslednosti zapisovateľa. V grafe č. 3 sú modrou farbou 

zobrazení vinníci, ktorí boli nejakým spôsobom spojení s Provinciou XIII spišských miest – 

buď sa tam narodili alebo v provincii nejaký čas alebo trvalo žili. Prvé číslo v poli grafu 

udáva hodnotu – počet vinníkov vzťahujúcich sa k danej legende grafu, druhé číslo je 

percentuálny podiel z celku. Z grafu je zrejmé že majoritné zastúpenie v hrdelných rozsudkov 
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v Provincii XIII spišských miest v 16. storočí mali vinníci, ktorí sa v provincii buď narodili 

alebo tam istý čas alebo trvalo žili. Vinníkov – cudzincov bolo menej.
89

 

 

Graf 3. Odsúdení na trest smrti v Provincii XIII spišských miest v 16. storočí v protokoloch 

ústrednej správy Provincie XIII spišských miest
90
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Summary 

 

Capital Punishment in Province of XIII Scepus Towns in 16th Century 

 

Paper deals with juridical cases in the Province of XIII Scepus towns in 16th century, in which the offenders 

were sentenced to a capital punishment. The source materilal in research field were preserved recordes in 

Protocols of central administration of the Province of XIII Scepus towns from 16th century. There are 21 

preserved sentences to capital punishment in the Province of XIII Scepus towns in the 16th century – 

decollation, hanging, death by burning, premature burial and impaling through the heart, dismemberment – and 

five cases, when the original sentences of capital punishment were totally forgiven or mitigated to physical 

punishment or ejection from town.  
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