


 Levočské naj: 
 

 Najstaršie nálezy sú z 9. storočia. 

 Prvá písomná zmienka - z roku 1249 

 Historické jadro mesta - v roku 1950 vyhlásené za 
mestskú pamiatkovú rezerváciu 

 Hradobný systém - takmer kompletne zachovaný, z 
15 bášt a veží sa zachovalo šesť, z toho tri brány: 
Košická, Poľská a Menhardská. 

 Najvyšší na svete je hlavný gotický oltár (18,62 m) v 
kostole sv. Jakuba a vyrobený z lipového dreva v 
dielni Majstra Pavla v 16.storočí 

 Najväčšie v Európe je námestie so stredovekým 
tvarom obdĺžnika o stranách v pomere 3:1 

 Jediná úplne zachovaná krížová chodba na 
Slovensku zo 14. storočia sa nachádza v budove 
Starého kláštora minoritov 

 Najväčšia púť na Slovensku sa konala v r. 1995 v 
Levoči počas návštevy Svätého otca pápeža Jána 
Pavla II.  
 
 



 Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča  
Mestské divadlo 
Kongresové centrum 
 
Zriaďovateľom MsKS je mesto Levoča.  
Od 1.1.2008 je MsKS mestskou príspevkovou 
organizáciou s právnou subjektivitou.  
Mesto ho zriadilo za účelom uspokojovania 
kultúrnych potrieb svojich občanov.  
Na čele organizácie je riaditeľ MsKS, ktorý je 
štatutárnym orgánom, spravuje a riadi MsKS, rokuje 
v jeho mene a zastupuje ho navonok. Za odbornú, 
personálnu a hospodársku činnosť MsKS 
zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a primátorovi 
mesta.  
 
 



 Levoča vznikla z dvoch pôvodných slovanských osád, ktoré pravdepodobne 

spustošili Tatári v roku 1241. Najstarším písomným dokladom, v ktorom sa prvý krát 
vyskytuje pomenovanie Levoče ako ,,Leucha", je listina Belu IV. z roku 1249. V 
roku 1271 sa Levoča stala hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov. V 
roku 1317 sa uţ spomína výslovne ako kráľovské mesto. 

 Jej rozvoju podstatne pomohla výsada práva skladu, udelená Levoči Karolom 
Róbertom v roku 1321. Táto výsada nútila zahraničných kupcov zostať v meste 15 dní a 

ponúknuť svoj tovar na predaj. Kráľ Ţigmund oslobodil v roku 1402 levočských kupcov 
od práva skladu iných miest, v roku 1411 rozšíril levočské právo skladu aj na domácich 
kupcov. V roku 1419 boli Levočania oslobodení od platenia tridsiatkov v celom Uhorsku. 
Tým sa otvorili neobyčajné moţnosti slobodného obchodovania. 

 Priaznivý vývoj mesta vyvrcholil na prelome 15. a 16. storočia a umoţnil vznik takých 
umeleckých skvostov, akým je dielo Majstra Pavla z Levoče v Chráme sv. Jakuba. 

Sľubný vývoj mesta prerušil v 16. storočí rozsiahly poţiar a v 17. storočí 
protihabsburgovské povstania. Napriek tomu Levoča v tomto období zostala centrom 
Spiša a v 19. storočí sa stáva strediskom slovenského národného hnutia. 

 Bolo tu zaloţené známe Levočské lýceum, na ktoré prišli v r. 1844, po zosadení Ľudovíta 
Štúra z katedry, jeho ţiaci z Bratislavy na čele s Jankom Franciscim. Z významných 
slovenských básnikov a národných dejateľov, ktorí v Levoči študovali alebo pôsobili, 

treba spomenúť Jána Bottu, Janka Kráľa, Ľudovíta Kubániho,Pavla Dobšinského, 
dr. Vavra Šrobára, Alberta Škarvana a iné. 



 Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si 
zachovala charakter stredovekého mesta. Je 
mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka 
množstvu pamiatok a umeleckých skvostov 
patrí medzi najkrajšie historické mestá na 
Slovensku. 

 Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou 
je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 
gotickými a renesančnými krídlovými oltármi, 
vrátane najvyššieho dreveného gotického 
oltára na svete (18,6 m). Mesto má obrovské 
stredoveké námestie obklopené 
renesančnými domami, známu renesančnú 
radnicu, ďalšie dva vzácne kostoly s 
barokovým interiérom, klasicistické budovy 
župného domu a evanjelického kostola. 
Historické centrum obklopuje mohutný 
hradobný systém s dĺžkou 2,5 km. 

 Od 16. storočia až do konca roku 1922 bola 
Levoča sídlom Spišskej župy. V rokoch 1806-
1826 postavil pre ňu architekt z Egru Anton 
Povolný veľkolepú administratívnu budovu, 
župný dom, ako sídlo administratívy. 
Klasicistický sloh pritom prispôsobil 
renesančnému prostrediu Levoče 
zdôraznením horizontálnych línií. Považuje sa 
za najkrajší župný dom v bývalom Uhorsku. 
Dnes opäť zreštaurovaná budova slúži 
administratívnym účelom. 
 



 Levoča is located in the historical region 
of Spiš (formerly Szepes), which was inhabited as early as 
the Stone Age. In the 11th century, this region was 
conquered and, subsequently, became part of 
the Kingdom of Hungary and remained such until 1918. 
After the Mongol invasions of 1241/1242, the area was also 
settled byGermans. The town became the capital of the 
Association of Spiš Germans, with a form of self-rule within 
the Kingdom of Hungary. The oldest written reference to 
the city of Levoča dates back to 1249. In 1317, Levoča (at 
that time generally known by the German name of 
Leutschau - see Chronology below for lists of changing 
names) received the status of a royal town. In 1321 a wide 
storing right was granted enticing merchants, craftsmen 
and mine owners to settle in this town. 



 The old town is picturesquely sited and 
still surrounded by most of its ancient 
walls. In associating the town with Spiš 
Castle and Zehra in June 2009 as the 
renamedWorld Heritage Site of "Levoča, 
Spišský Hrad, and the Associated Cultural 
Monuments", UNESCO cites the town's 
historic center, its fortifications, and the 
works ofMaster Paul of Levoča preserved 
in the town. 



 The town square (Námestie Majstra Pavla - Master 
Paul’s Square) boasts three major monuments; the 
quaint Old Town Hall (15th-17th century) which now 
contains a museum, the domed Evangelical Lutheran 
Church (1837) and the 14th century Roman Catholic 
Church of St. James (in Slovak: Chrám svätého 
Jakuba, often mistakenly referred to in English as St. 
Jacob's). It houses a magnificently carved and 
painted wooden Gothic altar, the largest in Europe, 
(18.62 m (61.09 ft) in height), created byMaster 
Paul around 1520. The square is very well preserved 
(despite one or two modern incursions) and contains 
a number of striking buildings which were the 
townhouses of the local nobility in the late Middle 
Ages. 



 Levoča has a population of 14,677 (as of 

December 31, 2005). According to the 

2001 census, out of 14,366 inhabitants 

87.07% were Slovaks 11.20% Roma, 

0.33%Czechs and 0.31% Rusyns .The 

religious make-up was 79.54% Roman 

Catholics, 9.01% people with no religious 

affiliation, 3.87% Greek Catholics and 

1.61% Lutherans. 




