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Možnosti skúmania obsahovej stránky majetkovo-právnych záležitostí 
šľachty spísomnených vo fasiách z obdobia stredoveku 

 
Martina ADAME ČKOVÁ 

 

     Pri skúmaní obsahovej stránky majetkovo-právnych záležitostí šľachty v období 

stredoveku možno využiť predovšetkým fasie, v ktorých boli tieto záležitosti spísomnené, a 

ktoré tvorili podstatnú časť písomnej produkcie hodnoverných miest. Cieľom tohto príspevku 

je teda predstaviť fasie ako prameň so zameraním na majetkové vzťahy, poukázať na ich 

dostupnosť pre výskum a spraviť stručný prehľad doteraz publikovanej odbornej literatúry 

venovanej hodnoverným miestam a ich písomnostiam. 

     Spísomňovanie vlastníckych práv a slobodnej dispozície s majetkom sa u šľachty 

rozmohlo v priebehu 13. stor., kedy vplyvom donačnej politiky panovníkov -  najmä Ondreja 

II. a jeho Zlatej buly 1222, sa jej pozícia výrazne posilnila. Zlatá bula dokonca upevňuje 

status tzv. stoličnej šľachty a potvrdzuje dedičnosť majetkov. Následne k tomu prispieva aj 

renovácia buly z r. 1231, tiež zlatá bula Belu IV. z r. 1267 – ktorá stoličnú šľachtu 

zrovnoprávňuje s aristokraciou, alebo dekréty Ondreja III. z r. 1291 a 1298. V neskoršom 

období, za Anjouovcov, potom znovu dochádza k potvrdeniu Zlatej buly 1222, i keď s istými 

modifikáciami, a to Ľudovítom I. r. 1351. Bula bola potvrdená aj kráľom Žigmundom v r. 

1397. Na konci 15. stor. smrťou Mateja Korvína začína obdobie vlády tzv. slabých 

panovníkov, čo sa prejavuje úplnou svojvôľou veľmožov. Opätovnú rovnoprávnosť pre 

stoličnú šľachtu a zásady privilegovaného postavenia šľachty celkovo prináša až Tripartitum 

Štefana Verböciho z r. 1514.  

     Z uvedeného teda vyplýva, že od 13. stor. moc šľachty neustále vzrastala a zväčšovanie  

predovšetkým nehnuteľného majetku šľachticov podnecovalo, aby si svoje donácie, či iné 

majetkové prevody nechali písomne potvrdiť. Od začiatku tohto storočia mohli na tento účel 

využiť služby inštitúcie hodnoverných miest (loca credibilia, loca authentica, loca 

testimonialia, loca solemnia). Hodnoverné miesto – locus credibilis1 v Bartalovom 

výkladovom slovníku stredovekej latinčiny je definované ako „miesto, na ktorom sú trvalo 

uschované písomné inštrumenty“ (Bartal, 1901, s. 391). Na Slovensku to v 13. storočí boli 

nitrianska sídelná, bratislavská a spišská kolegiálna kapitula; jasovský, leleský, šahanský 

a turčiansky premonštrátsky konvent. Benediktínske konventy v Hronskom Beňadiku a na 

                                                 
1 Maďarsky hiteles hely, levéltáros gyülekezet. 
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Zobore začali svoju činnosť ako hodnoverné miesta až v 14. stor.2 Hodnoverné miesta 

v podstate nahradili funkciu kráľovských súdnych poverencov – tzv. pristaldov3, boli 

spôsobilé vykonávať určité právne úkony, o ktorých mali vydávať svedectvá (Lehotská, 1972, 

s. 267). Hodnoverné miesta však svoju funkciu nevykonávali ako orgány cirkvi a cirkevného 

práva, ale ako orgány štátu, teda svetského práva (Švecová, 2005b, s. 170). Pri tejto svojej 

svetskej právomoci disponovali kráľom zverenou autentickou pečaťou, ktorou boli jednotlivé 

listiny opatrené na znak vieryhodnosti4. 

     Jednou z  hlavných činností5 tejto inštitúcie bolo vydávanie písomných svedectiev 

o výpovediach, rozhodnutiach a dohodách stránok na ich žiadosť – tzv. fasií6 alebo 

dosvedčovacích či vyhlasujúcich listín (litterae fassionales). Fasiu možno podľa Bartala pod 

heslom litterae fassionales7 definovať ako „listinu, v ktorej niekto niečo vyznáva, priznáva; 

lebo v uhorskom práve je fasia  vyhlásením vôle uskutočneným pred hodnovernou osobou 

alebo miestom“ (Bartal, 1901, s. 386).  Dosvedčovacie listiny mohli mať rozličný charakter, 

boli to – napr. aj nájomné zmluvy (litterae locatoriae), svedectvá o vedení sporu (litterae 

prohibitoriae) alebo protesty (litterae protestatoriae), no najčastejšie sa týkali práve 

majetkovo-právnych vzťahov šľachty.  Fasie neboli len spísomneným ústnym prejavom 

stránok o prevode vlastníctva (litterae testimoniales) (Luby, 2002, s. 385), ale boli tiež  

svedectvom o dohodách a  zmluvách uzavretých pred hodnoverným miestom. Zaznamenávali 

aj záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Išlo o obojstranné právne vzťahy: pri zmluvných fasiách 

veriteľ – dlžník, pri sporných fasiách žalobca – žalovaný (Švecová, 2005a, s. 200). 

     Tak ako sa špecializujú jednotlivé typy majetkových transakcií, špecializujú sa aj fasie, 

v ktorých sú spísomnené. Bartal ponúka širokú škálu ekonomických listín s veľmi stručnou 

charakteristikou. Sú to napr.: litterae cessionales – listiny o odstúpení majetku, litterae 

debitoriae = obligatoriae = passuales – dlžobné úpisy, litterae dispensatoriae – o rozdelení, 

vyplatení peňazí, litterae divisionales – o rozdelení majetku testátora dedičom, litterae 

dotalisticae – o udelení vena, litterae empcionales  - kúpne zmluvy, litterae fiduciariae = 

impignoratoriae = pignoratitiae – o zálohovaní majetku a pod. Medzi najvýznamnejšie však 

                                                 
2 Takýto počet hodnoverných miest na území Slovenska  bol ustálený po revízií ich pečatí za Ľudovíta I. r. 1353. 
Bližšie LEHOTSKÁ, Darina: Príručka diplomatiky. Bratislava : Slovenská archívna správa, 1972, s. 268. 
3 Dekrét Ondreja II. z r. 1231 hovorí, že svedectvo pristalda nestačí, ak ho nedopĺňa svedectvo kapituly či 
konventu. 
4 V počiatkoch svojej činnosti, keď hodnoverné miesta ešte nedisponovali autentickou pečaťou, slúžil ako 
overovací prostriedok chirograf. 
5 Okrem fasií  vydávali hodnoverné miesta aj relácie a tranzumpty; v archíve hodnoverného miesta boli uložené 
druhé exempláre vlastných listín, zapísané do registrov alebo protokolov. Bližšie LEHOTSKÁ, Darina: c. d., s. 
272. 
6 Z lat. fassio - výpoveď. 
7 Maďarsky bevallóvallománylevél. 
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možno zaradiť litterae concambiales  - zámenné zmluvy, litterae donationales = donatoriales 

– o darovaní majetku, donácie a litterae vendicionales et transactionales – kúpno-predajné 

zmluvy (Bartal, 1901, s. 383 - 390). 

 O tom, o aký typ fasie ide nám napovie ich diplomatická stránka – hlavne intitulácia, ktorá 

obsahuje názov kapituly alebo konventu väčšinou aj s uvedením patróna, tiež meno prepošta 

alebo opáta, prípadne aj iných členov hodnoverného miesta; dispozičné sloveso a formulky 

preň špecifické. Pre zámenné zmluvy je charakteristický termín in recommutacionem et 

concambium, pre donácie sloveso donavit, pre kúpno-predajné zmluvy sú typické slovesá 

vendidisset/-nt, vendiderat/-nt, dederat/-nt, tradiderat/-nt pro... a pod. 

     Keďže fasie pojednávali o súkromnoprávnych záležitostiach, pri skúmaní ich obsahu je 

potrebné nazerať na ne aj z právneho hľadiska. O právnych pomeroch sa dozvedáme 

prostredníctvom uhorských zákonníkov, niektoré dekréty sa týkajú priamo hodnoverných 

miest.8  Právny úzus tak mal odraz v ich celkovej činnosti a písomnej produkcii.    

     Právne pomery mali dopad aj na realizáciu majetkových transakcií. Fasiou sa scudzovali 

len šľachtické nehnuteľnosti9 osobne, pričom bolo potrebné potvrdiť totožnosť stránky, čo sa 

potom vyjadrilo aj v listine formulkou coram nobis personaliter constitutus est / constituti 

sunt. Neskôr bolo možné vyslať zástupcu stránky, musel sa však preukázať splnomocnením 

(litterae procuratoriae). Spravidla išlo o dospelého verejne váženého muža. Šľachtický 

majetok sa mohol nadobudnúť večným právom – do dedičnej, večitej držby donáciou či 

večným prevodom (fassio perennalis), alebo dočasne (fassio temporalis), hlavne ak išlo 

o majetok záložný či zapísaný pre niekoho za zásluhy (inscriptio pro fidelibus servitiis) – 

v tomto prípade nešlo o prevod vlastníctva ale o prevod užívacieho práva na určitý čas. 

V prípade scudzovania donačného majetku deficienta10, ktorý mal po smrti vlastníka 

pripadnúť naspäť panovníkovi, sa k tomuto aktu vyžadoval súhlas panovníka (consensus 

regius). V prípade aviticitného, dedovizeňského majetku, na ktorý mali nárok zákonní dediči 

šľachtica, sa vyžadoval súhlas príbuzných, ktorí mali na majetok predkupné právo 

(praemonitio) (Luby, 2002, s. 224, 385 – 386, 475). Podstatný bol aj priebeh tej - ktorej 

majetkovej transakcie. Zložitý bol napr. donačný proces11.  

                                                 
8 Napr.: dekrét Ondreja II. z r. 1231 hovorí, že svedectvo pristalda o právnom akte nestačí, ak ho nedopĺňa 
svedectvo kapituly či konventu; dekrét Ľudovíta I. z r. 1351 menším konventom znemožňuje pôsobenie, 
vymedzuje územnú právomoc a poplatky za úkony, z r. 1353 po revízii pečatí sa počet hodnoverných miest 
ustálil; dekrét Žigmunda z r. 1435 o výške taxy za úkony a pod. 
9 Vyhlásenie o mestských a poddanských majetkoch prebiehalo pred mestskou alebo zemepanskou vrchnosťou. 
10 Posledný mužský potomok rodu. 
11 Ako reakcia na mandát prebehne niekoľko etáp – od kolácie cez introdukciu, reambuláciu, evokáciu, štatúciu, 
až po reláciu. 
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     Štúdium fasií nám umožňuje fakt, že ďalšou z významných činností hodnoverného miesta 

bolo to, že si viedlo archív zo svojho pôsobenia – teda regnikolárny archív (archivum 

publicum, archivum regnicolare).12 Zachovali sa archívy kapituly v Nitre, Bratislave a na 

Spiši a konventov v Hronskom Beňadiku, Jasove, Lelesi a v Turci. Regnikolárne archívy 

zoborského a šahanského konventu  sa však nezachovali. O majetkovo-právnych 

záležitostiach šľachticov sa možno dozvedieť aj skrz depozity šľachtických rodov, ktoré boli 

sústredené v týchto archívoch. Ako základné archívne pomôcky tu slúžia elenchy a indexy 

z 18. a 19. stor. (Žudel, 1961, s.76). V súčasnosti možno skúmať materiál regnikolárnych 

archívov, a teda aj fasie, buď v príslušných archívoch cirkevných úradov, v maďarských 

archívoch alebo aj v Slovenskom národnom archíve, kde sú uložené fondy hodnoverných 

miest Bratislava, Hronský Beňadik a Jasov a depozity  hodnoverných miest v Lelesi a Turci. 

Na mikrofilmoch alebo planfilmoch tu sú spracované materiály hodnoverných miest 

v Bratislave, na Spiši, Hronskom Beňadiku, Jasove a v Lelesi.13 Na výskum fasií sa dajú 

využiť aj rodové archívy a edície prameňov – hlavne diplomatáre od Fejéra14, Wenzla15, 

Nagya16, či regionálne diplomatáre pre Spiš a Šariš od Wagnera17. Špeciálne na diplomatickú 

produkciu týkajúcu sa územia Slovenska sú zamerané oba zväzky Marsinovho Slovenského 

diplomatára18 aj oba diely Sedlákovho regestára19. Prvý diel diplomatára však zachytáva 

listiny od r. 805 do r. 1235, druhý od r. 1235 po r. 1260. Regestár zasa zachytáva v prvej časti 

obdobie rokov 1301 – 1314 a v druhej časti 1315 – 1323. Ich využitie je teda obmedzené 

týmto časovým ohraničením. 

     V literatúre sa problematikou hodnoverných miest v stredovekom Uhorsku spomedzi 

zahraničných bádateľov zaoberali predovšetkým Franc (Ferenc) Eckhart20, Bernát Lajos 

Kumorovitz21, Pál Thót-Szabó22, Imre Szentpétery23 a ďalší. Z hľadiska slovenskej 

                                                 
12 Vlastný, súkromný archív kapituly alebo konventu bol označovaný ako archivum privatum. 
13  Hodnoverné miesta. In: http://www.civil.gov.sk/SNARCHIV/b_1.htm  [28. 04. 2008] 
    Mikrofilmy archívnych dokumentov uložených v Slovenskom národnom archíve. 
    In: http://www.civil.gov.sk/SNARCHIV/mikrofilmy_5_9.htm  [28. 04. 2008] 
14 FEJÉR, Georgius: Codex Diplomaticus Regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis I.-XI.. Budae, 1829-1844. 
Obsahuje listinný materiál od r. 1004 do r. 1439. 
15 WENZEL, Gusztav: Codex diplomaticus Arpadianus continuatus I.-XII.. Pešť, 1860/1874. 
16 NAGY, Imre: Codex diplomaticus andegavensis I.-VII.. Budapešť, 1878-1891, 1920. 
17 WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii sacri et profani I.-II.. Viennae, 1774; III.-IV.. Posonii et Cassoviae, 
1778. 
    WAGNER, Carolus: Diplomatarium Comitatus Sarosiensis. Posonii, 1780. 
18 MARSINA, Richard: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I.-II.. Bratislavae, 1971, 1987. 
19 SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I.-II.. Bratislavae, 1980, 1987. 
20 ECKHART, Ferenc: Hiteles helyeink eredete és jelentösége. Századok, 1913, s. 640-655. 
    ECKHART, Franc: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. In: Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung IX Ergänzungsband, 1915, s. 395-558. 
21 KUMOROVITZ, Bernát L.: A leleszi konvent okleveladó müködése. In: Turul 42, 1928, s. 1-27. 
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historiografie sa problematike hodnoverných miest, čo sa týka u nás publikovaných prác, 

doposiaľ nevenovala dostatočná pozornosť. Výsledky doterajšieho bádania na Slovensku 

v oblasti inštitúcie hodnoverných miest nám zatiaľ nepriniesli žiadnu ucelenú monografiu, 

ktorá by okrem načrtnutia vzniku, vývoja a činnosti tejto pre Uhorsko špecifickej inštitúcie 

podala aj hlbší pohľad nielen na paleograficko-diplomatickú ale tiež na obsahovú stránku jej 

písomností. Ak navyše opomenieme diplomové a iné kvalifikačné práce, ktoré sa síce 

problematikou hodnoverných miest zaoberali, ale dodnes neboli verejne publikované a sú 

uložené v archívoch jednotlivých vysokých škôl, čo spôsobuje, že prístup k nim rovnako ako 

aj práca s nimi sú obmedzené; zostane nám len nepatrný počet prác venovaných výskumu 

hodnoverných miest. 

     V tomto smere je potrebné spomenúť Darinu Lehotskú, ktorá sa touto témou zaoberá vo 

svojej monografii Príručka diplomatiky z r. 1972, v kapitole Hodnoverné miesta.24 Túto 

inštitúciu popisuje všeobecne v celouhorskom rámci od jej počiatkov začiatkom 13. stor. až 

po jej zánik v r. 1874 s odvolávaním sa na dekréty uhorských panovníkov. Predovšetkým 

zobrazuje činnosť kancelárie hodnoverných miest i jednotlivé typy ňou vydávaných 

písomností, no najmä z diplomatického hľadiska. Dosvedčovacie listiny tu sú opísané len 

všeobecne – je tu spomenutých niekoľko druhov, ktoré však nie sú bližšie špecifikované. 

Charakter a rozsah monografie ani široký záber – teritoriálny i časový v kapitole 

o hodnoverných miestach podrobnejšiu analýzu zrejme ani neumožňujú. 

     Richard Marsina venoval hodnoverným miestam pozornosť v kolektívnom diele 

Československá diplomatika I.25 z r. 1965 v kapitole Vývin listiny na Slovensku v rámci 

uhorského diplomatického vývoja 1001 – 1310, v  časti o listinách vrchností a hodnoverných 

miest. Autor podáva základné informácie o pôsobení hodnoverných miest aj o ich písomnej 

produkcii – o fasiách je tu iba krátka zmienka v jednej vete. Kolektívne dielo pravdepodobne 

neposkytlo priestor na podrobnejšiu špecifikáciu. 

     Obe uvedené práce sú síce vhodné na všeobecné oboznámenie sa s inštitúciou 

hodnoverných miest, pôsobiacich na našom území, ale pre poznanie fasií nevyhovujú. 

     Ďalšie príspevky slovenských bádateľov v tejto oblasti sú štúdie v rôznych vedeckých 

odborných periodikách. Opäť zo všeobecného hľadiska popisuje pôsobenie hodnoverných 

                                                                                                                                                         
    KUMOROVITZ, Bernát L.: A leleszi konvent országos levéltárának története. In: Levéltári Közlemények, 3-4, 
1932, s. 223-255, s. 223-224.  
22 TÓTH-SZABÓ, Pál: A jászoi konvent mint hiteles hely a középkorban. In: Turul 21, 1903, s. 110-119. 
23 SZENTPÉTERY, Imre: Magyar oklevéltán. Budapešť, 1930. 
24 LEHOTSKÁ, Darina: c. d., s. 266-285. 
25 MARSINA, Richard: Vývin listiny na Slovensku v rámci uhorského diplomatického vývoja 1001 – 1310. In: 
kol.: Československá diplomatika I. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965, s. 112-126. 
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miest Mária Bokesová v stručnom príspevku s názvom Vieryhodné miesta, vznik, vývoj 

a pôsobnosť 26 uverejnenom v Archívnom časopise, r. 1953. Činnosť hodnoverných miest 

rozoberá tiež v celouhorskom meradle od jej začiatku až po zánik. Čo sa týka dosvedčovacích 

listín, autorka síce udáva možnosti sprostredkovania svedeckej výpovede pre hodnoverné 

miesto, ale jednotlivé typy fasiií nespomína a chýba  tu aj ich bližšia charakteristika. Avšak 

nájdeme tu  opis ich diplomatickej skladby. 

     V rovnomennom periodiku z r. 1961 bola publikovaná aj štúdia od Juraja Žudela Archívy 

hodnoverných miest na Slovensku.27 V skratke je tu popísaný vývoj hodnoverných miest so 

sídlom na Slovensku, autor sa zaoberá aj otázkou ich územnej právomoci a pri zmienke o ich 

činnosti sú spomenuté aj fasie – základné typy sú vymenované. Podrobnejšie o nich štúdia 

nevypovedá, pretože ako vypovedá názov, práca je zameraná hlavne na archívy hodnoverných 

miest – teda regnikolárne archívy, stav ich zachovania na našom území a spôsoby vedenia 

evidencie písomností. 

     Na stránkach  Ars Notaria z r. 1999 v príspevku Hodnoverné miesta na Slovensku28 sa 

touto inštitúciou zaoberá Henrieta Lászlóová. Ide o popísanie jej vývoja a pôsobenia, 

činnosti kancelárie a archívu – jednotlivým písomnostiam, a teda ani fasiám tu však nie je 

venovaná pozornosť. Autorka čerpá zo starších prác s danou problematikou od maďarských 

i našich historikov, a v podstate sa tak jedná o kompilačnú prácu.  

     Spomenuté štúdie podávajú náhľad na činnosť hodnoverných miest všeobecne, a možno 

práve preto ich písomnú produkciu podrobnejšie nezachytávajú. 

     Konkrétnym hodnoverným miestom sa zaoberala Miloslava Váňová-Bodnárová v 

príspevku Činnosť hodnoverného miesta Jasov do roku 1350,29 publikovanom v periodiku 

Historica Carpatica z r. 1978. V úvode je stručne popísané pôsobenie hodnoverných miest vo 

všeobecnosti a dejiny jasovského konventu, gro práce tvorí podrobná diplomaticko-

paleografická analýza písomností konventu vo funkcii hodnoverného miesta. Po obsahovej 

stránke písomností tu sú zahrnuté a charakterizované aj dosvedčovacie listiny. Najpočetnejšie 

zastúpené fasie sú vymenované, podaná je aj ich základná definícia. No v dôsledku 

diplomaticko-paleografického zamerania práca nepodáva detailnejšiu charakteristiku fasií 

z hľadiska ich obsahu. 

                                                 
26 BOKESOVÁ, Mária: Vieryhodné miesta, vznik, vývoj a pôsobnosť. In: Archívní časopis 3, 1953, s.  163-167. 
27 ŽUDEL, Juraj: Archívy hodnoverných miest na Slovensku. In: Archívní časopis 11, 1961, s. 70-78. 
28 LÁSZLÓOVÁ, Henrieta: Hodnoverné miesta na Slovensku. In: Ars Notaria, roč. 4, 1999, s. 9-19. 
29 VÁŇOVÁ-BODNÁROVÁ, Miloslava: Činnosť hodnoverného miesta Jasov do roku 1350. In: Historica 
Carpatica IX, 1978, s. 279-317. 
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     Podobný ráz, i keď oproti predchádzajúcej práci menej podrobnejší, má aj príspevok 

Alžbety Hološovej Činnosť hodnoverného miesta v Turci do roku 1350,30 uverejnený 

v Slovenskej archivistike, r. 1990. Zaoberá sa v ňom dejinami a pôsobením turčianskeho 

konventu v dnešnom Kláštore pod Znievom. Aj táto práca je zameraná hlavne na 

diplomaticko-paleografický rozbor písomností vyprodukovaných činnosťou hodnoverného 

miesta. Fasie sú tu spomenuté veľmi stručne. Najbežnejšie typy sú vymenované a v skratke 

charakterizované. 

     Slavomíra Lenhartová sa venuje produkcii hodnoverného miesta v Bratislave v stručnom 

článku Diplomaticko-paleografický rozbor listín vydaných hodnoverným miestom pri 

Bratislavskej kapitule do roku 1300, 31 ktorý vyšiel r. 1998 v Zborníku príspevkov 

k slovenským dejinám. O charaktere práce vypovedá jej názov, a preto o fasiách tu nájdeme 

len krátku zmienku, obmedzenú na vymenovanie najpočetnejšie zastúpených druhov. 

     Všetky tri práce teda rozoberajú písomnú produkciu konkrétneho hodnoverného miesta 

predovšetkým z hľadiska diplomatiky a paleografie – v tomto smere sú značným prínosom, 

i keď časová hranica výskumu v prípade kapituly v Bratislave dosahuje začiatok 14. stor. 

a v ostatných prípadoch nepresahuje do druhej polovice 14. stor. 

     Hodnoverného miesta Spišská kapitula sa týka práca Eriky Javošovej a Miriam 

Kuzmíkovej Verejnoprávna funkcia Spišskej kapituly v stredoveku, publikovaná v zborníku 

Studia Archaelogica Slovaca Mediaevalia III. – IV. z r. 2001.32 Opisuje dejiny, pôsobenie, 

územnú právomoc i archív tohto hodnoverného miesta. Zachytáva tiež jeho písomnú 

produkciu, no o fasiách je tu len kratučká zmienka. Práca tak podáva celkový obraz o svetskej 

činnosti Spišskej kapituly, ale osobitne na fasie sa nezameriava. 

     Výskumu písomnej produkcie hodnoverného miesta pôsobiaceho na Spiši sa venovala aj 

právnička Adriana Švecová. Hodnoverným miestam a fasiám venovala viacero prác. 

V príspevku K počiatkom činnosti hodnoverného miesta pri Spišskej kapitule,33 

publikovanom v zborníku Studia Historica Tyrnaviensia III., r. 2003 zachytáva činnosť tohto 

hodnoverného miesta od počiatku až po rok 1314. Základ tu tvorí diplomatický rozbor 

                                                 
30 HOLOŠOVÁ, Alžbeta: Činnosť hodnoverného miesta v Turci do roku 1350. In: Slovenská archivistika, roč. 
25, 1990, č. 1, s. 56-81. 
31 LENHARTOVÁ, Slavomíra: Diplomaticko-paleografický rozbor listín vydaných hodnoverným miestom pri 
Bratislavskej kapitule do roku 1300. In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Bratislava : Slovenský 
historický ústav Matice slovenskej, 1998, s. 174-177. 
32 JAVOŠOVÁ, Erika – KUZMÍKOVÁ, Miriam: Verejnoprávna funkcia Spišskej kapituly v stredoveku. In: 
Studia Archaelogica Slovaca Mediaevalia III. – IV. Bratislava : VEDA, 2001, s. 265-271. 
33 ŠVECOVÁ, Adriana: K počiatkom činnosti hodnoverného miesta pri  Spišskej kapitule. In: Studia Historica 
Tyrnaviensia III. K životnému jubileu Dr. H. c. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc. Trnava : Katedra histórie 
FH TU v Trnave, 2003, s. 49-58. 
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písomností, a čo sa týka fasií – vymenované sú tu tie typy, ktoré boli zahrnuté v produkcii 

hodnoverného miesta v sledovanom období.  

     Podrobnejšie rozoberá autorka obsahovú stránku písomností v štúdii Zmluvné typy 

a obsahová stránka listín vydaných do roku 1314 Hodnoverným miestom Spišskej kapituly 34 

v zborníku z vedeckej konferencie doktorandov PF TU v r. 2005 - Súkromné a verejné právo 

súčasnosti. Táto práca je zameraná predovšetkým na fasie. Jednotlivé druhy dosvedčovacích 

listín tu nie sú len vymenované, ale sú charakterizované zvlášť podľa určitých kategórií, čo 

teda umožňuje ich lepšie poznanie – i keď s aplikáciou na konkrétne hodnoverné miesto, čiže 

v závislosti od miestnych podmienok v danom časovom vymedzení.  

     Všeobecný ráz má príspevok Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov 

v stredoveku35 publikovaný v ročenke PF TU pre rok 2005 Acta Universitatis Tyrnaviensis, 

Iuridica II. Popisuje tu vznik, vývoj a pôsobnosť hodnoverných miest na území Slovenska. 

Ich činnosť delí na externú – práca v teréne36 a internú – vyhotovovanie a archivovanie 

písomností, pričom sa stretneme aj so základnou charakteristikou fasií. Je tu opísaný proces 

ich vzniku od žiadosti stránky až po zaplatenie taxy. Bližšie informácie o fasiách sa tu však 

nenachádzajú, rovnako chýba aj ich typizácia. 

     Najpodrobnejšia práca  tejto autorky nesie názov Kúpna a zámenná zmluva vo svetle 

prvých listín hodnoverných miest. 37 Uverejnená bola v Slovenskej archivistike v r. 2006. 

Podáva detailný obraz o fasiách kúpy a zámeny na území Slovenska do polovice 14. stor. Na 

konkrétnych príkladoch obchodných transakcií, vychádzajúc z uhorských zákonníkov tu 

postupne prechádza od definície zámenných zmlúv - charakterizovaných rovnakým 

obojstranným nepeňažným záväzkom, cez akúsi kombináciu kúpnej a zámennej zmluvy - keď 

strana, ktorá získala hodnotnejší majetok, mala rozdiel doplatiť v peniazoch, až ku kúpnym 

zmluvám, realizovaným ako konsenzuálne dohody obojstranne zaväzujúce predávajúceho 

odovzdať predmet kúpy do vlastníctva kupujúcemu, a kupujúceho prevziať predmet kúpy 

a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Autorka opisuje aj okolnosti vzniku zmlúv, stanovenie 

kúpnej ceny, predmety kúpy či zloženie a obsah zmluvy s tradičnými formulkami. Pre 

                                                 
34 ŠVECOVÁ, Adriana: Zmluvné typy a obsahová stránka listín vydaných do roku 1314 Hodnoverným miestom 
Spišskej kapituly. In: Súkromné a verejné právo súčasnosti. Zborník z vedeckej konferencie doktorandov PF TU. 
Trnava : PF TU, 2005, s. 197-209. 
35 ŠVECOVÁ, Adriana: Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku. In: Acta 
Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica II. Ročenka PF TU v Trnave. Trnava : PF TU, 2005, s. 169-181. 
36 Zástupca hodnoverného miesta bol prítomný pri právnych úkonoch nariadených na príkaz kráľa alebo iného 
svetského či cirkevného hodnostára; výkon štatúcií a reambulácií. 
37 ŠVECOVÁ, Adriana: Kúpna a zámenná zmluva vo svetle prvých listín hodnoverných miest. In: Slovenská 
archivistika, roč. 41, 2006, č. 1, s. 45-68. 
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poznanie týchto dvoch druhov fasií má teda táto práca naozaj veľký význam, i keď opäť ani 

v tomto prípade výskum nepresahuje polovicu 14. stor. 

     Obrovský prínos pre poznanie dejín súkromného práva, a teda aj majetkovo-právnych 

vzťahov jednotlivých spoločenských vrstiev v minulosti predstavuje rozsiahle dielo právnika 

Štefana Lubyho Dejiny súkromného práva na Slovensku.38 Prvé vydanie tejto monografie 

vyšlo r. 1946, reedícia je z r. 2002. Práca podáva právno-historický vývin na území Slovenska 

v podstate od príchodu Slovanov až do r. 1918. Okrem iného tu možno nájsť v súvislosti 

s výskumom majetkovo-právnych záležitostí šľachty zadefinované pojmy ako: šľachtický 

stav, šľachtický majetok, veci hnuteľné a nehnuteľné, vlastnícke právo, prevod vlastníctva, 

právo držby, úžitkové právo, vierohodné listiny, fasia či záväzkové právo. Autor však uvádza, 

že litterae fassionales je len ústnym prejavom (viva voce) o prevode vlastníctva (fassio), ktorý 

spísalo hodnoverné miesto alebo hodnoverná osoba s použitím svojej pečate. Podľa neho tak 

nemá formu listiny stránok, ale je osvedčením o tom, čo sa stalo (litterae testimoniales). 

V časti o záväzkovom práve opisuje jeho vývin, rovnako aj jednotlivé typy zmlúv – čiže fasií, 

ktoré podrobne definuje a podáva obraz o procese ich vzniku. Za najstaršie autor označuje 

práve „zmluvy slúžiace obratu majetkovej podstaty“, medzi ktoré patrí zámenná, 

kúpnopredajná, darovacia a spoločenská zmluva i zápis za zásluhy. Kniha má význam aj 

z toho dôvodu, že tu sú charakterizované zákonníky uhorských panovníkov, čo dáva možnosť 

spoznať celkové právne pomery v krajine podľa jednotlivých dejinných období, od ktorých 

jednotlivé zmluvy záviseli. Celkovo táto práca poskytuje množstvo informácií, použiteľných 

nielen pre výskum majetkovo-právnych vzťahov. 

     Na záver možno skonštatovať, že množstvo doteraz publikovaných prác zaoberajúcich sa 

pôsobením hodnoverných miest a ich produkciou pre územie Slovenska nie je veľké. Do 

úvahy treba vziať aj ich použiteľnosť pre výskum fasií a majetkovo-právnych vzťahov 

šľachty. Niektoré práce sú totiž príliš všeobecné, o hodnoverných miestach pojednávajú 

z celouhorského hľadiska a vo veľkom časovom rámci. Práce venované konkrétnym 

hodnoverným miestam sú zasa zamerané skôr na diplomaticko-paleografický rozbor nimi 

vydaných písomností a zachytávajú obdobie maximálne do polovice 14. stor. Keďže fasie 

pojednávali o súkromnoprávnych záležitostiach, zrejme preto im väčšiu pozornosť venovali 

práve právnici Adriana Švecová a Štefan Luby, najmä čo sa týka majetkových zmlúv. Ich 

práce sú v tomto smere veľmi prínosné. Z historiografického hľadiska tak daná problematika 

doteraz nie je dostatočne spracovaná a ponúka široké možnosti pre ďalší výskum. Jednako, čo 

                                                 
38 LUBY, Štefan: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, 2002. 628 s. 
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sa týka skúmania písomnej produkcie ďalších konkrétnych hodnoverných miest – a to nielen 

v oblasti diplomatiky a paleografie, jednako z časového hľadiska – prienikom za polovicu 14. 

stor., no predovšetkým po obsahovej stránke. V rámci fasií zameraných na majetkovo-právne 

vzťahy šľachty možno okrem zámenných a kúpnych zmlúv sledovať aj ostatné druhy, či už v 

zmluvných alebo sporných záležitostiach a sústrediť sa na okolnosti ich vzniku, priebeh 

právneho procesu vedúceho k zlistineniu, typické formulky a pod. 
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