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Činnosť mestských notárov v Bardejove v prvej polovici 15. storočia 

 

Marika PETROVI ČOVÁ 

 

     Mestské privilégiá ako súhrn práv a slobôd charakterizujúcich mestskú komunitu 

umožňovali rozvoj administratívnej, súdnej a hospodárskej činnosti miest, ktorá si vyžadovala 

spísomňovanie jednotlivých úkonov. Najstarším dokladom diplomatickej činnosti mesta je 

listina richtára a prísažných Banskej Štiavnice z roku 1275 o vrátení Kostola sv. Mikuláša 

dominikánom1. Písomnosti vydávané mestom boli produktom činnosti mestskej kancelárie, 

ktorú reprezentoval mestský notár.                 

     V prípade Bardejova nemáme zmienku o pôsobení mestského notára pred udelením 

privilégia Ľudovíta Veľkého v roku 1376. Keďže až týmto aktom získali bardejovskí 

mešťania výsadu slobodnej voľby samosprávy, predpokladáme, že po roku 1376 mesto 

zamestnalo vlastného notára, ktorý zabezpečoval vedenie administratívnej agendy. Avšak 

najstaršie písomnosti z produkcie mestskej kancelárie sa nám zachovali až zo začiatku 15. 

storočia.     

     Vo svojom príspevku sme sa upriamili na počiatky činnosti mestských notárov 

v Bardejove. Môžeme ju skúmať na základe prameňov uložených v Štátnom archíve Prešov, 

pobočka Bardejov, vo fonde Magistrát mesta Bardejov. Zamerali sme sa na najstaršie mestské 

knihy a korešpondenciu mestských notárov s úmyslom poukázať na možnosti využitia týchto 

prameňov pri skúmaní našej témy. Pokúsili sme sa identifikovať osoby mestských notárov, 

vymedziť okruh ich kompetencií a popísať ich činnosť. Keďže pri našom výskume sme sa 

stretli s verejnonotárskymi listinami, zaujímalo nás, v akej právnej sfére v rámci mestskej 

komunity našli verejní notári uplatnenie. Napokon sme sa zaoberali spôsobom overovania 

písomných dokumentov verejnonotárskymi znakmi a pečaťami notárov s cieľom objasniť ich 

funkčnosť.  

     Dosiaľ najstaršia zachovaná zmienka o bardejovskom notárovi je v listine Spišskej 

kapituly z roku 1385, v ktorej tranzumovaná listina kráľovnej Márie rieši spor tulčianskych 

mýtnikov s Bardejovčanmi.2 V úvodnom protokole sa uvádza, že listinu kráľovnej Márie 

predložili pred kapitulu bardejovský richtár Hencz(e) a notár magister Mikuláš.3 Táto listina 

                                                 
1  Čelko, M.: Činnosť Baltazára Stecka ako mestského notára Banskej Štiavnice. In: Diplomatická produkcia 
v stredovekom meste. Bratislava 2005, str. 91. 
2 ŠA Prešov, pob. Bardejov, Magistrát mesta Bardejov ( ďalej MMB), Listiny a listy, sign. 26. 
3 „...quod magister nicolaus notarius civitatis barthfa et hencze antiqus judex cives de eadem barthfa, ad nostram 
personaliter venientes presentiam... exhibuerunt  nobis ... litteras ... domine nostre marie...“ Tamže. 
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je pre nás cenným svedectvom o tom, že v Bardejove pôsobil koncom 14. storočia univerzitne 

vzdelaný notár, ktorý sa spolu s richtárom podieľal na riešení mestských záležitostí.  

     Z 15.storočia pochádzajú najstaršie zachované mestské knihy. Sú svedectvom 

o hospodárskom a právnom živote mesta. Ich vedenie bolo v kompetencii mestského notára. 

V nich sme metódou sondy zisťovali zmienky o mestských notároch a činnosti mestskej 

kancelárie. Ako vzorku pre náš výskum sme si vybrali Daňové a účtovné zoznamy mesta 

Bardejov za roky 1418 - 14194, 1420-14215, 14256 a Účtovné knihy výdavkov mesta 

Bardejov za roky 14267 a 1432-14388 

     Daňové a účtovné zoznamy obsahujú údaje o zdanení obyvateľstva Bardejova, o vyberaní 

tzv. taxy a štrichu.9 Podľa A. Gácsovej mali tento proces na starosti tzv. provizori (tvorili ich 

členovia mestskej rady a rady starších).10 Títo najprv daňovníkov oboznámili s podmienkami 

vyberania daní, potom vyhotovili zoznamy daňovníkov na základe starších zoznamov 

a obchôdzok domácností. Aktívnu úlohu v tomto procese zohrával aj mestský notár, v ktorého 

kompetencii bolo nielen vyhotovovanie zoznamov, ale aj vymáhanie daní. O tom svedčí 

zmienka v nadpise daňového a účtovného registra z roku 1419 : „Registrum de tractibus, quos 

exigerunt Johannes ....et Jodocus notarius civitatis... .“11 Okrem údajov o zdanení obsahuje 

táto mestská kniha aj zoznam príjmov a výdavkov mesta. Medzi nimi nachádzame záznamy 

o peňažných sumách súvisiacich s osobou mestského notára12. Keďže mestský notár bol aj 

správcom mestskej pokladnice, môžeme predpokladať, že samostatne zaznamenával peňažné 

sumy, ktoré on sám do pokladnice vkladal alebo z nej vyberal. Uvedený daňový a účtovný 

zoznam neposkytuje konkrétnejšie informácie o jednotlivých položkách. 

     Viac sa o príjmoch a výdavkoch notára dozvedáme z daňového a účtovného zoznamu za 

roky 1420 – 1421. Tu sú uvedené mená mešťanov, prípadne služby, za ktoré boli peniaze 

vyplatené.13 

                                                                                                                                                         
 
4 MMB, Knihy, sign. 918, publikované v edícii : Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi szamadáskönyvei. 
Budapest 1885. 
5 MMB, Knihy, sign. 920. 
6 Tamže, sign. 919. 
7 Tamže, sign. 1639. 
8 Tamže, sign. 1643. 
9 Podrobne sa im venovala Gácsová, A.: K zdaneniu bardejovského obyvateľstva v prvej polovici 15. storočia. 
In: Historické štúdie roč. VIII, 1963, s. 117 – 128.  
10 Gácsová, A.: Spoločenská štruktúra Bardejova v 15. storočí a prvej polovici 16. storočia. Bratislava 1972.  
11 MMB, Knihy, sign. 918; Fejérpataky,  str. 175. 
12 „Notarius civitatis tulit unum flor...Item tulit unum flor. Item tulit centum denarios....“MMB, Knihy, sign. 918. 
13 „... Item tulit 2 fl. de molendinatore Nicolao. ... Item tulit unum fl. de Petro am Thore. ... Item pro fabro 1 fl.“ 
MMB, Knihy, sign. 920.  
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     Záznamy podobného charakteru nachádzame aj v daňovom a účtovnom zozname z roku 

1425. Dozvedáme sa z nich, že mestským notárom v tomto období bol už spomenutý Jodocus. 

Medzi jeho príjmami a výdavkami sa okrem iného uvádzajú výdavky na chlieb či kúpele 14.   

     Samostatný systém mestských účtov predstavujú Účtovné knihy výdavkov mesta. V knihe 

výdavkov za rok 1426 sú jednotlivé položky vedené v abecednom poradí. Nachádzame tu 

zmienku o notárovi Maternovi. Medzi výdavkami pri jeho mene sa nachádzajú sumy 

vyplatené za súkno, kožuch a služby krajčíra.15 Keďže mestský notár bol významným 

funkcionárom mestskej samosprávy, mesto financovalo aj jeho výdavky na ošatenie, čo 

v prípade spomenutého kožucha činilo vysokú sumu 500 florénov16. 

     Z účtovnej knihy výdavkov mesta za roky 1432 – 1438 sa dozvedáme plat mestského 

notára. Bol vyplácaný v rôznych termínoch počas roka, v notárovej neprítomnosti jeho 

manželke. Suma za rok 1433 činila 243 florénov, 69 denárov.17    

     Činnosť mestskej kancelárie nepriamo dokazujú výdavky na papier a záznamy 

o pergamenistovi.18     

      O tom, že mestský notár v záujme mesta podnikal cesty svedčia niektoré záznamy medzi 

mestskými účtami. V roku 1419 vyplatilo mesto notárovi na výdavky v Šariši 2 florény a 24 

denárov.19 Mestský notár spolu s richtárom Andrejom a mešťanom Jánom Stenczilom v roku 

1421 vyplatili v Budíne sumu 156 florénov. 20 

     Na základe týchto príkladov môžeme konštatovať, že mestský notár spravoval a viedol 

mestské účty. Mesto vynakladalo prostriedky na chod kancelárie, na výdavky notára spojené 

s jeho cestami ale aj na jeho ošatenie, či osobné potreby. Z uvedených prameňov sa 

dozvedáme výšku notárovho platu a v neposlednom rade nám umožňujú identifikovať jeho 

osobu.  

     Ďalšou oblasťou mestskej správy je mestské súdnictvo. Patrilo do kompetencie richtára 

a mestskej rady. V rámci neho sa viedli osobitne knihy trestného a knihy civilného súdnictva. 

Právne úkony prebiehajúce v rámci civilného súdnictva, ktoré sa týkalo zabezpečenia práv 

a majetku mešťanov, boli v Bardejove zaznamenávané v tzv. Judicium bannitum.21 Tieto 

knihy obsahujú záznamy o právnych úkonoch ohľadom dlhov, pôžičiek, dedičských konaní 

                                                 
14 MMB, Knihy, sign. 919. 
15 Tamže, sign. 1639. 
16 Tamže. Fejérpataky c.d., str. 220. 
17 Tamže, sign.1643.  
18 Fejérpataky, c.d str. 175, 190. 
19 „Item dedimus notario civitatis ad Sarus proexpensis 12 florenis “ Fejérpataky, c. d., str. 181. 
20 „Anno domini etc. XXI in dominica quadragesimae qua cantatur Oculi mei Andreas judex et Johannes 
Stenczil et notarius expenderunt ad Budam ....centum et 56 fl.“ Fejérpataky, c.d. str. 190. 
21 MMB, Knihy, Judicium bannitum r. 1416 – 1443, sign. 2, Judicium Bannitum r. 1439 – 1447, sign.4. 



 116 

mešťanov v chronologickom poradí. Viedol ich mestský notár, o čom svedčí zápis „per 

Georgium Stock, notarium“ 22 v jednej z nich. Notár bol s najväčšou pravdepodobnosťou na 

týchto právnych pokonaniach fyzicky prítomný a do mestských kníh zaznamenával ich 

výsledky.   

      S menom mestského notára Juraja Stocka sa stretávame v korešpondencii uloženej vo 

fonde Magistrát mesta Bardejov, Missiles, kde sa nachádzajú jeho štyri listy. Prvý z nich nie 

je datovaný, Iványi ho datuje medzi roky 1441 - 144223. List je písaný z Bardejova, Juraj 

Stock sa zmieňuje o dlžobe istého Jakuba Tringausa, o ťažkostiach ohľadom svojho domu 

a studne.24 V roku 1443 je datovaný inštrument – testament pani Doroty z Kobýl, ktorý 

vyhotovil Juraj Stock ako verejný notár25. Pôsobenie Juraja Stocka vo funkcii mestského 

notára v Bardejove dokazuje aj list Johesmana, mestského notára v meste Sacz, ktorý je 

adresovaný „Georgio Stok notario civitatis Bartffa“ a datovaný je z 8. mája 1446.26 Ďalší list 

Juraja Stocka, datovaný 25. mája 1447 v Levoči, informuje bardejovskú mestskú radu 

o pohyboch vojsk Jiskru, Komorovského, Talafúza a Brcala, teda o aktuálnej politickej 

situácii na Spiši.27 Juraj Stock je tu podpísaný ako „Stadtschreiber der Stadt Lewtscha“, čo 

znamená, že v danom období už pôsobil ako mestský notár v Levoči. Dokazuje to aj jeho 

ďalší list28 datovaný len o dva dni neskoršie, v ktorom prosí mestskú radu Bardejova 

o zaslanie jeho vecí z bieliarne („...aus der pleych...“) do Levoče. Preskúmaná 

korešpondencia nám z hľadiska našej témy ponúka informácie, na základe ktorých vieme 

ohraničiť pôsobenie Juraja Stocka ako bardejovského mestského notára najneskôr rokom 

1447.  

     Pri našom výskume sme sa stretli s písomnosťami z činnosti verejných notárov 

v Bardejove. Z hľadiska našej témy nás to zaujímalo preto, lebo v niektorých prípadoch 

mestskí notári pôsobili zároveň ako verejní notári. V staršej literatúre sa činnosť verejných 

notárov v Uhorsku považovala za veľmi ojedinelú.29 Pritom len v nami preskúmaných 

prameňoch nachádzame stopy činnosti štyroch verejných notárov.  

                                                 
22 MMB, Knihy, sign.4, str. 12. 
23 Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára 1319 – 1500, I. kötet , Budapest 1910. MMB, Missiles, sign. 
382. 
24 „...quomodo Jacobus Tringaws  nondum ipsos x florenis expedivisset ...“. MMB, sign. 382. 
25 MMB, Listiny a listy, sign. 410. 
26 MMB, Missiles, sign. 457. 
27 MMB, Missiles, sign. 487. 
28 MMB, Missiles, sign. 489. 
29 Lehotská, D.: Príručka diplomatiky. Bratislava 1972, str. 285. 
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     Inštitúcia verejného notariátu sa v Uhorsku etablovala v polovici 14. storočia. Od tohto 

obdobia máme zdokumentovanú činnosť súvislého radu verejných notárov na našom území30. 

Práve 15. storočie je obdobím rozkvetu ich pôsobenia v Uhorsku.31 Jedným z okruhov ich 

kompetenčného pôsobenia boli mestá. O činnosti verejných notárov v Bardejove v uvedenom 

období svedčia dve listiny. Z roku 1437 pochádza inštrument vydaný verejným notárom 

Maternom de Falnek, ktorý upravuje práva a povinnosti bardejovského farára Kristiána voči 

mestu.32 Ten istý Maternus sa spomína v daňovom a účtovnom zozname z roku 1426 ako 

mestský notár. Podobným prípadom je Juraj Stock. Z roku 1443 máme datovaný ním vydaný 

inštrument – testament pani Doroty z Kobýl. Vieme, že v tomto období zastával aj funkciu 

mestského notára. Na základe týchto skutočností sa vynára otázka ohľadom kompetencií 

verejného notára. Podľa menšieho dekrétu kráľa Žigmunda z roku 1405 do kompetencie 

verejných notárov mali patriť len prípady týkajúce sa patronátneho práva.33 V uhorských 

pomeroch bol problematický aj ich prienik s kompetenciami hodnoverných miest. Na základe 

uvedených inštrumentov môžeme konštatovať, že v mestskom prostredí služby verejných 

notárov využívali súkromné osoby (napríklad pri overovaní testamentov). Potvrdenie zmluvy 

medzi mestom a farárom bolo v kompetencii verejného notára preto, lebo pre obe stránky 

predstavoval nezainteresovanú osobu.  

     Pri skúmaní písomností vydaných mestskými alebo verejnými notármi si musíme všímať 

aj spôsob ich overenia. Pri verejnonotárskych listinách zohrával túto funkciu spolu 

s overovacou formulou verejnonotársky znak, prípadne pečate ďalších zúčastnených stránok. 

Verejnonotársky znak Juraja Stocka pozostával z rastliny (kvetu) umiestnenej na dvojitom 

stupienku, v spodnom stupni s nápisom Georgius Stock notarius p?. Nenachádzame ho len na 

ním vydanom inštrumente, ale aj na obale mestských kníh, ktoré ako notár viedol. Vo svojej 

osobnej korešpondencii používal Juraj Stock pečať, ktorej znamenie tvoril rastlinný motív 

(odlišný od figúry na verejnonotárskom znaku). Keďže ten istý majiteľ používal na ním 

vydávaných písomnostich dva rôzne znaky, vynára sa otázka ich funkčnosti. Verejnonotársky 

znak mal nielen identifikačnú, ale aj overovaciu funkciu, preto ho Juraj Stock použil na obale 

mestských kníh, ktoré ako mestský notár viedol.34 Naopak, meštiansky znak používaný 

v osobnej korešpondencii slúžil na identifikáciu svojho majiteľa v písomnostiach prevažne 

                                                 
30 Zavarský, S.: Verejný notariát v stredovekej Bratislave. In : Diplomatická produkcia v stredovekom meste. 
Bratislava 2005, str. 172 – 180. 
31 Tamže. 
32 MMB, Listiny a listy, sign. 313 
33 Zavarský, str. 174, str. 179, Lehotská,c.d., str. 287 
34 V preskúmaných mestských knihách sme našli aj ďalšie znaky verejných notárov, ktorých sa nám zatiaľ 
nepodarilo identifikovať. 
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súkromného charakteru. Verejnonotársky znak Materna de Falnek je podstatne zložitejší, na 

trojitom stupni sa nachádza figúra so zreteľne rozlíšiteľným písmenom m. V spodnom stupni 

je nápis nicolai de ?. Zatiaľ sa nám nepodarilo objasniť význam použitia tohto mena vo 

verejnonotárskom znaku spomenutého notára.  

     Na základe uvedených skutočností môžeme činnosť mestských notárov v Bardejove 

písomne doložiť od roku 1385. Spočívala v riadení mestskej kancelárie a jej diplomatickej 

produkcie, čo zahŕňalo vedenie mestských kníh a korešpondencie mesta. Na základe 

preskúmaných prameňov sme zistili, že mestský notár sa podieľal na procese zdaňovania 

obyvateľstva. Osobne sa zúčastňoval výkonu civilného súdnictva a zaznamenával výsledky 

právnych pokonaní mešťanov. Mesto mu okrem vyplácanej mzdy hradilo výdavky na cesty, 

ošatenie a osobné potreby. Spolu s richtárom a ďalšími predstaviteľmi mestskej správy sa 

podieľal na riadení mestských záležitostí. Výkon funkcie mestského notára si vyžadoval aj 

patričné vzdelanie na úrovni právnickej a artistickej fakulty. Titul magister poukazuje na to, 

že bardejovskí notári boli absolventmi univerzity ( pravdepodobne v stredoeurópskom 

priestore).  

     Mestskí notári v Bardejove súčasne pôsobili aj ako verejní notári, ktorých činnosť sa 

zameriavala na záležitosti týkajúce sa patronátneho alebo dedičského práva. Produktmi tejto 

činnosti boli verejnonotárske listiny overované verejnonotárskymi znakmi. Ich výskyt sme 

zaznamenali aj v mestských knihách, čo opäť potvrdzuje pôsobenie ich majiteľov – notárov 

v oboch funkciách.  

     Téma činnosti mestských notárov je aj vzhľadom na množstvo zachovaných prameňov 

obsiahla. Náš príspevok predstavuje iba sondu do tejto problematiky, ktorej hlbšie 

preskúmanie si vyžaduje nielen dôkladný diplomaticko - paleografický rozbor uvedených 

písomností, ale aj poznatky z oblasti práva.        
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