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STAVEBNO – ARCHÍVNY VÝSKUM KAŠTIEĽA  

V RUSKÝCH PEKĽANOCH 

 

 

Martina SNAKOVÁ 

 

 

Obec Ruské Pekľany leží na južnom okraji Šarišskej vrchoviny, v údolí západného 

prítoku Svinky, v nadmorskej výške okolo 320 m. n. m. Dnes je súčasťou obce Ľubovec 

a patrí do okresu Prešov.  

 Prvé informácie o vzniku obce Ruské Pekľany pochádzajú z roku 1335, kedy Spišská 

kapitula potvrdila staršiu deľbu majetkov šľachticov z Drienova, ktorá pripadla Ivankovi 

a Egidovi. V písomnostiach od 14. storočia až do polovice 18. storočia sa vyskytovala pod 

názvom Peklinka, v slovenskej podobe Pekelník. Názov pravdepodobne pochádza od 

spôsobu výrobnej činnosti, čiže pálenia dreveného uhlia, dechtu, smoly alebo vápna, prípadne 

miesta na pálenie. Samotnú dedinu Pekelník založili v 13. storočí obyvatelia z blízkej 

a staršej osady Ľubovec alebo usadlíci so šoltýsom podľa zákupného práva na prelome 13. 

a 14. storočia. Pekelník patril v 14. a 15. storočí šľachticom z Drienova a ich príbuzným zo 

Žehne, Ploského a v prvej polovici 16. storočia dokonca aj mestu Košice. V druhej polovici 

16. storočia boli opäť majetkom šľachticov zo Žehne, Perína a Kelemešiovcov.  

 Samotná obec nepatrila nikdy medzi veľké dediny. Tak napríklad v roku 1427 boli 

sedliacke domácnosti zdanené od 8 port. V nasledujúcich storočiach sa ich počet znižoval, no 

až v novoveku resp. v roku 1600 pozostávala z 15 obývaných poddanských domov. Napokon 

sa stala stredne veľkou dedinou.
1
 Čo sa týka názvu obce v 18. storočí a neskorších obdobiach, 

obec Ruské Pekľany poznáme v písomných prameňoch v roku 1773 ako Orosz Peklin, 

Peklanky, v roku 1863 Pillerpeklin, v roku 1907 Pillerpeklén alebo Oroszpeklén. V roku 

1920 obec používala názov Pekľany a v rokoch 1927 – 1964 Ruské Pekľany. Napokon v roku 

1964 bola spomínaná obec pričlenená do obce Ľubovec, ktorej je dodnes súčasťou.
2
 

                                                 
1
 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. ISBN 80-

85174-03-0, s. 274-275.  
2
 MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava : Vydavateľstvo 

Slovenskej Akadémie Vied, 1998. ISBN 80-224-0530-2, s. 172. 
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      Od druhej polovice 18. storočia bola vo vlastníctve šľachtického rodu Piller. 

Najdôležitejšie dokumenty ku kaštieľu v Ruských Pekľanoch sa nachádzajú vo fonde rodiny 

Pillerovcov, ktoré sú uložené v MV SR, Štátnom archíve v Prešove.  

 Prvým vlastníkom obce Ruské Pekľany z rodu Pillerovcov bol Martin Jozef Piller, 

ktorý bol súdnymi úradníkmi Šarišskej župy určený na majetky v Ruských Pekľanoch. 

V listine sa uvádza, že rakúska a uhorská cisárovná Mária Terézia (1740 – 1780) udeľuje 

Martinovi Jozefovi Pillerovi a jeho zákonným potomkom predikát „de Merk“ a majetky, 

polovicu dediny Žehňa. Dediny Mirkovce a Ruské Pekľany ustaľuje vo výške finančných 

poplatkov pre erár, nakoľko ide čiastočne o fiškálne majetky.
3
  

 Vznik kaštieľa môžeme datovať do roku 1799 alebo roku 1800.
4
 Napriek tomu sa 

nezachovali žiadne dokumenty, ktoré by nás informovali o začiatkoch výstavby spomínaného 

kaštieľa. Na základe rodokmeňa rodiny Piller sa môžeme iba domnievať, že staviteľom sídla 

mohol byť Ignác Piller (1768 – 1820), ktorý v tom čase žil v Ruských Pekľanoch.
5
 Citujem: 

„Ide o dvojpodlažnú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom, s pristavaným rizalitom v strede 

oboch dlhších fasád. Fasáda členená kanelovými pilastrami s nárožnou rustikou. 

V miestnostiach valené klenby alebo rovné stropy. Celá stavba bola postavená v rokokovom 

štýle, a až neskôr prestavaná do klasicistického.“
6
 

Na základe sčítania obyvateľstva z roku 1857 zisťujeme aj meno vlastníka kaštieľa. 

Súpisné číslo domu bolo „5“, a bývali v ňom Gedeon Piller (1809 – 1873) a jeho manželka 

Anna, rodená Jekelfalussiová, spolu so svojimi štyrmi deťmi. Sčítanie obyvateľstva však 

neposkytuje konkrétnejšie informácie o vonkajšom charaktere stavby, ale ani o vnútornom 

mobiliári kaštieľa.
7
 

O kaštieli v Ruských Pekľanoch píše vo svojom denníku podrobne až jeho ďalší  

majiteľ, Koloman Piller (1845 – 1920), ktorý podrobne spísal rodinné udalosti od roku 1872. 

Kaštieľ spomína ako obytný dom a vo svojich zápiskoch sa zaujíma o jeho obnovu. 

V denníku sa uvádza, že roku 1882 za financie získané z dubovej kôry začal prerábať 

spomínaný kaštieľ. Obnovili sa okná, v troch izbách sa upravila dlážka a spravili sa nové 

                                                 
3
 MV SR, Štátny archív Prešov (ďalej len ŠA Prešov), Fond: Rodina Pillerová (1338) 1564 – 1974, Majetok 

Ruské Pekľany 1761 – 19747 (ďalej len MRP), II. Písomnosti majetkovo-právne 1761 – 1947,  inv. č. 4.  

Listina vydaná 18. júla 1764 v Bratislave, nesign. šk. č. 2.  
4
 ŠA v Prešove, MRP, Písomnosti týkajúce sa finančných záležitostí a hospodárenia na majetku v Ruských 

Pekľanoch 1763 – 1948. Ostatné hospodárske a účtovné písomnosti majetku 1920 – 1933,  inv. č. 158. 

Daňový súpis z roku 1927, uvádza, že kaštieľ v spomínanom roku stál 128 rokov, nesign, šk. č. 19. 
5
 Rodokmeň rodiny Piller  je vo vlastníctve p. Dr. Mikuláša Bána a na požiadanie sme si ho mohli prezrieť.  

6
 Súpis pamiatok na Slovensku III. R - Ž. Bratislava : Obzor, 1969, s. 68.  

7
 ŠA Prešov, Fond: Šarišská župa – sčítanie obyvateľstva, Sčítanie obyvateľstva Šarišskej župy z roku 1857, č. 

257, šk.č. 69. Okrem iného Pillerovci vlastnili aj  iné domy v obci, v ktorých bývali obyvatelia obce.  
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kachle. Pôvodný predný vchod nebol vhodný, keďže naň pršalo a bolo potrebné ho ustavične 

opravovať. Preto sa nechala vyhotoviť krytá veranda, pod ktorou boli situované dve malé 

izby.  

Náklady za 1 m
2
 terasy s dekoráciou predstavovali 1 zlatý a 25 grajciarov,

8
 jedno okno 

oblúkové a s kovaním 31 zlatých, dvere do záhrady 25 zlatých, vymaľovanie celého domu 

276 zlatých a iné. V interiéri bol zhotovený kozub za 138 zlatých, dva kredence v kuchyni 

boli zhotovené za 250 zlatých.
 
V roku 1883 bola znovu prikrytá strecha, za ktorú sa zaplatilo 

5 620 zlatých.
9
 

 V roku 1905 sa uskutočnila ďalšia a už obsiahlejšia prestavba kaštieľa. Tá patrila 

medzi najrozsiahlejšie a zamerala sa na nasledovné činnosti. Koloman Piller sa rozhodol 

pristavané schodisko na verandu so vstupom z južnej strany zbúrať a na východnej strane 

verandy osadiť dvojstranné schodisko zasadené do železnej konštrukcie s malým 

odpočívadlom. Okno vybúrali a na jeho miesto osadili jedny dvojité dvere. Z celej miestnosti 

verandy bola vytvorená jedna plocha na železných traverzách spolu s predsieňou a namiesto 

pôvodných cementových kociek bola dlažba vybavená americkými parketami. Zachované 

štyri okná verandy boli vymenené za dvojité okná v kovovom ráme. Do južného kúta boli 

umiestnené kachle, ku ktorým dal  vysekať komín v stene starého domu. Pre čiastočnú 

ochranu schodiska nad ním nechal vybudovať presklennú striešku na železných konzolách.
10

 

Pod južnou polovicou verandy bola zriadená izbička, aká bola aj pod severnou stranou. 

Zastaralé drevené schodisko vedúce na prízemie zo strany dvora bolo nahradené tesaným 

kamenným schodiskom. Z vnútra vonkajších hlavných dverí nad kamenným schodiskom 

nechal osadiť druhé presklenné dvere, aby sa kohútik vodovodu ochránil pred mrazmi. Pod 

cestou pred verandou asi 2 m severne od vstupu na prízemie sa nachádzala žumpa, prekrytá 

silnými dubovými trámami. Tú nechal neskôr zasypať a o odvedenie kalovej vody sa postaral 

tak, že dal uložiť betónové rúry až po obytný dom. Do tohto potrubia dal zaústiť nielen vývod 

vodovodu, ale aj záchodov, ktorých počet zvýšil. Jeden záchod vybudoval v predsieni a 

nechal presvetliť pomocou reflexného zrkadla. Druhý zriadil vo východnom kúte úzkej izby, 

nachádzajúcej sa pod severnou polovicou verandy, so vstupom od hlavných dverí. Napokon 

vybudoval kúpeľňu vedľa spálne, ktorá vyhovovala požiadavkám vtedajšej doby. Práce 

                                                 
8
 V tomto období bola v Rakúsko-Uhorsku v platnosti tzv. Spolková (rakúska) toliarová mena (1857 – 1892), 

kde 1 toliar = 150 grajciarov; 1 zlatý = 100 grajciarov; 1 toliar = 1,5 zlatých. Pozri HLINKA, Jozef, 

KAZIMÍR, Štefan, KOLNÍKOVÁ, Eva. Peniaze v našich dejinách. Bratislava : Obzor, 1976, 290 s. 
9
 Rukopis denníka je v osobnom vlastníctve Dr. M. Bána. PILLER, Kálmán. A Piller gazdasági és énnek kezelöi 

körében törtent nevezetesebb események jegyzéke. A jegyzést kezdi 1872 – ik évben, s. 17. 
10

  PILLER, Kálmán. A Piller gazdasági és énnek kezelöi körében törtent nevezetesebb események jegyzéke. 

A jegyzést kezdi 1872 – ik évben, s. 65. 
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pozostávali z vybúrania starých dverí medzi spálňou a izbou slúžky. Namiesto nich boli 

osadené dvojité otapetované dvere. Prvá časť zabezpečovala prechod medzi dvoma izbami, 

druhá časť sprístupňovala malú kúpeľňu, ktorá bola vybudovaná, aj z izby slúžky. Kúpeľňa 

bola zariadená veľkou vaňou, kachľami na ohrev vody, umývadlom a jedným záchodom. 

Keďže jeho majiteľ nechal zaviesť vodovod vybudovaný v roku 1884 z prízemia až na 

poschodie, kúpeľňa bola vybavená vodou a záchodom so splachovaním. Nechal zhotoviť 

kohútik aj v predsieni. Napokon sa postaral o jeho hygienický odvod v podobe odtokových 

žľabov. Po dokončení prác nechal zvnútra vymaľovať verandu, predizbu, miestnosť slúžky, 

kúpeľňu, spálňu a dve miestnosti pre hostí. Vydláždil parkety kockami a opäť zvonku 

vymaľoval celý kaštieľ. Na záver sa vyrazil komín do starých múrov a spojil ho s verandou.
11

  

 Na základe týchto opisov sa zachoval aj účet zo spomínaj prestavby s podpisom 

staviteľa Jána Gescha z Prešova. Tak napríklad za položenie americkej podlahy s plochou 

133 m
2
 sa zaplatilo takmer 865 korún, premiestnenie dverí, nové dvere a murárske práce stáli 

130 korún, kované železné mreže stáli 50 korún, vonkajšie okná 240 korún, vchodové sklené 

dvere 174 korún a kachle 160 korún.  Celkový účet, ktorý pozostával z 21 položiek za 

vykonané práce mal hodnotu takmer 5502 korún.
12

  

 V roku 1913 sa začalo s pokrývaním strechy pre kaštieľ ako aj susedný liehovar. 

Keďže šindle boli drahé, majiteľ skúšal nové materiály. Prijal ponuku na azbestové eternity. 

Hospodárske domy však nechal pokryť škridlou.
13

 

 Po vzniku prvej Československej republiky už k obnove kaštieľa nedochádzalo. 

V štátnom archíve sa objavujú iba záležitosti súdneho a majetkového charakteru rodiny 

Pillerovcov.  

 V roku 1924 sa rozdeľoval majetok po zomrelom Kolomanovi Pillerovi medzi Andora 

a Gejzu Pillera na základe pozostalostného konania z roku 1920. Majiteľmi kaštieľa sa stali 

spomínaní synovia, ktorí sa museli postarať o svoju vlastnú matku, ktorá v kaštieli zostala 

naďalej bývať.
14

 V roku 1930 sa spomína exekučné konanie pre nesplatenie dane z majetku 

                                                 
11

 PILLER, Kálmán. A Piller gazdasági és énnek kezelöi körében törtent nevezetesebb események jegyzéke. 

A jegyzést kezdi 1872 – ik évben, s. 66.  
12

 ŠA Prešov, MRP, Písomnosti týkajúce sa finančných záležitostí. Hospodárske a účtovné písomnosti majiteľov 

Ruské Pekľany 1888 - 1919, inv. č. 158. Výdavky za vykonané práce sú zachované v listine z marca roku 

1905, nesign. šk. č. 19. V rokoch 1882 – 1918 sa  v Rakúsko – Uhorsku používala už korunová mena. 

HLINKA, Jozef, KAZIMÍR, Štefan, KOLNÍKOVÁ, Eva. Peniaze v našich dejinách. Bratislava : Obzor, 

1976.  
13

 PILLER, Kálmán. A Piller gazdasági és énnek kezelöi körében törtent nevezetesebb események jegyzéke. 

A jegyzést kezdi 1872 – ik évben, s. 90.  
14

 ŠA Prešov, MRP, Majetkovo-právne písomnosti majetku Ruské Pekľany 1920 – 1947,  inv. č. 14. Výťah zo 

zápisnice spísanej Dr. Alexom Duchoňom, verejným notárom dňa 30. 10. 1924 na základe testamentu po K. 

Pillerovi z r. 1920, nesign. šk. č. 8.   
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Gejzu Pillera, statkára v Ruských Pekľanoch. Pri tejto príležitosti bolo zabavené izbové 

príslušenstvo kaštieľa (postele, stoly, strieborný príbor, svietniky a iné) v piatich izbách.
15

  

 V roku 1932 bol spísaný zoznam hnuteľných majetkov Gejzu Pillera v Ruských 

Pekľanoch. Kaštieľ nazývaný aj obytný dom má hodnotu 37 000 Kčs. Osobitne zapísané 

hospodárske budovy, jedna stodola, jedna maštaľ a dva byty pre hospodárskych sluhov, 

chlievy a šopa sú v hodnote 15 100 Kčs. Ďalej k majetku patria sypanec za 2 000 Kčs, 

drevená chalupa hájnika a šopa za 1 000 Kčs a vodný mlyn s príslušenstvom v hodnote 

30 000 Kčs.
16

     

 Po skončení druhej svetovej vojny sa majiteľ kaštieľa Gejza Piller vrátil z nútenej 

evakuácie v Trenčíne do Ruských Peklian. V dokumente sa uvádza, že tunajší Miestny 

národný výbor ho prijíma späť ako riadneho obyvateľa obce a nemá voči jeho osobe žiadne 

výhrady.
17

 Napriek tomu situácia pre Gejzu Pillera už nebola v obci jednoduchá. Na základe 

listu Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy z roku 1947 boli žiadosti 

o získanie kaštieľa do osobného vlastníctva zamietnuté.
18

 Okresný súd v Prešove napokon 

rozhodol o kaštieli v Ruských Pekľanoch tak, že majetok i kaštieľ budú skonfiškované.
19

 V 

tejto súvislosti museli Pillerovci kaštieľ opustiť. Vlastníkom sa stal štát. 

 V roku 1952 sa uskutočnila prehliadka kaštieľa s vedúcim polesia p. Tomlanom. Z 

hlásenia vyplýva, že kaštieľ bol vo vojne poškodený, teraz je ale renovovaný a sú v ňom 

umiestnené štátne výskumné ústavy pre lesnú výrobu (pobočka rovnomenného ústavu 

v Banskej Štiavnici) a polesie Krajskej správy lesov v Prešove. Zároveň informujú, že 

archiválie boli počas vojny zničené a spálené.
20

 

 Až v  januári v roku 1976 Inžiniersko-projektová organizácia školských potrieb (IPO) 

prijala objednávku na vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie obnovy kaštieľa 

                                                 
15

 ŠA v Prešove, MRP, Ostatné hospodárske a účtovné písomnosti majetku Ruské Pekľany 1920 – 1933 (ďalej 

len Ostatné hospodárske a účtovné písomnosti.), inv. č. 158. Dokument so zoznamom presných exekuovaných 

vecí  bol podpísaný manželkou Vilmou Pillerovou, rod Ghillániovou v roku 1930, nesign, šk. č. 19. 
16

 ŠA v Prešove, MRP, Ostatné hospodárske a účtovné písomnosti. ref. 15. Dokument obsahuje majetkový stav 

veľkostatku G. Pillera, nesign. 
17

 ŠA Prešov, MRP, Ostatné hospodárske a účtovné písomnosti majetku Ruské Pekľany 1935 – 1947, inv. č. 

158. List Miestneho národného výboru v Ruských Pekľanoch o znovuprijatí Gejzu Pillera za občana 

spomínanej obce z 24. mája 1945, nesign. šk. č. 20. 
18

 ŠA Prešov, MRP, Ostatné hospodárske a účtovné písomnosti majetku. ref. 17. Dokument Povereníctva 

hospodárstva a pozemkovej reformy z 20. júna 1947, nesign.  
19

 ŠA Prešov, MRP, Ostatné hospodárske a účtovné písomnosti majetku. ref. 17. Dokument vydaný Okresným 

súdom v Prešove z 19. novembra 1947, nesign. 
20

 Slovenský národný archív v Bratislave, Pôdohospodársky archív 1948 – 1958, Spisy o fondoch 

Pôdohospodárskeho archívu Košice, Správy o archívnych prehliadkach, Správa o prehliadke v Ruských 

Pekľanoch, sign. PA. VI. E.2, inv. č. 424, a. š. 45.  
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vrátane zamerania jeho pôvodného stavu.
21

 Zároveň mala spomínaná organizácia vypracovať 

architektonickú štúdiu riešenia obnovy objektu pre budúceho užívateľa – Múzeum 

Slovenskej republiky rád v Prešove.
22

 Objednávka na vypracovanie štúdie však bola 

v novembri 1976 zamietnutá z dôvodov preplnenia kapacitných možností ateliérov, ktoré 

spracovávajú takéto úlohy.
23

  S návrhom na obnovu kaštieľa sa pokračovalo v roku 1977 

žiadosťou na Ústav pre vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok, ktorý mal 

do roku 1978 vyprojektovať celý areál vrátane hospodárskych budov, oplotenia, rybníka, 

terénnych úprav, obnovy parku a pod. Pre začatie stavebných prác v roku 1977 bol 

zabezpečený dodávateľ OSP Prešov. Napokon nebolo vyhovené ani tejto požiadavke.
24

  

V roku 1988 sa uskutočnila obhliadka stavebno-technického stavu kaštieľa v Ruských 

Pekľanoch. Z neho bolo konštatované, že objekt je v dobrom stave. Citujem: „V nosnom 

múre stredného traktu bola zaistená priečna trhlina šírky 0,5 cm a dĺžky cca 5m. Konštrukcia 

podláh s dvoma miestnosťami bola čiastočne narušená. Vstupná miestnosť suterénu do výšky 

3 cm zaplavená vodou. Na exteriéri nie sú evidentné statické poruchy, ani strešná konštrukcia 

nie je narušená. Avšak pred komplexnou obnovou je potrebné vyhotoviť odkvapové žľaby 

a zvody, aby nedochádzalo k vlhnutiu  murív. Výška rozpočtu sa odhaduje na 4 mil. Kčs.“ Tu 

sa dozvedáme, že kaštieľ je i naďalej využívaný Lesným závodom Radatice.
25

  

Je však pozoruhodné, že v nasledujúcom roku sa stavba kaštieľa zhodnotila ako vo 

veľmi zlom, až dezolátnom stave. Citujem: „Hlavná fasáda s vystupujúcim rizalitom, je 

zvýraznená lunetovými pilastrami a nárožnou rustikou. Nad oknami rizalitu prebieha krycia 

strieška na listinových konzolách. Ostatné priečelia sú hladké, architektonicky znehodnotené 

novodobými dvoj a troj-krídlovými oknami. V interiéri sú čiastočne zachované valené klenby 

s jazykovitými lunetami a rovné stropy.“ Z celého textu vyplýva, že je nevyhnutná následná 

rekonštrukcia.
26

 

 Okresný národný výbor v Prešove – odbor kultúry vydal v roku 1989 rozhodnutie, 

aby bol kaštieľ v Ruských Pekľanoch využívaný ako kultúrno-výchovné zariadenie pre 

obyvateľov obce Ruské Pekľany a Ľubovec. Ďalšia časť priestorov mala slúžiť pre rekreačno 

a výchovno-vzdelávacie účely Východoslovenských štátnych lesov so sídlom v Košiciach. 

Zároveň bolo potrebné vykonať opravy strechy na celom objekte, ale zachovať terajší 
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manzardový tvar krovu, poškodené časti krovu vymeniť resp. nahradiť kópiou terajšieho 

manzardového tvaru krovu.
27

  

 Hoci sa predpokladala vyššie spomenutá obnova, nikdy sa nezrealizovala. Dnes je 

kaštieľ opäť vo vlastníctve Andreja Bána, potomka rodiny Pillerovcov.  

 Stavbu kaštieľa rodiny Pillerovcov v Ruských Pekľanoch teda datujeme do začiatku 

19. storočia a aj vďaka zachovaným denníkovým zápiskom rodiny Pillerovcov sme sa mohli 

dozvedieť jeho stručný, ale o to zaujímavejší architektonický vývoj.  
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Summary 

 

Building - archival research the mansion in Ruské Pekľany 

 

Mansion in Ruské Pekľany belonged to a noble Piller´s family and was built in the early 19th century. It´s 

greatest conversion is credited by Koloman Piller. He invested in building the most advanced material that 

reconstructed exterior and interior of the building. Such as detailed notes we have thanks to well preserved diary 

of the owner. After the confiscation in 1947 the owner had to leave the masion. In spite of the fact that building 

was used for government purposes, there was a significant damage to it. Although, the anticipated recovery was 

never implemented. In these days, the mansion is again owned by Andrej Bán, descendant of Piller´s family.  
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