
 Stará Ľubovņa 69 

Bibiána Kundľová 

STARÁ ĽUBOVŅA 

Mesto Stará Ľubovņa patrí k najstarńím mestám Spińa. Leņí na oboch brehoch rieky 

Poprad na východ od Vysokých Tatier v malebnom údolí Ľubovnianskej vrchoviny. 

Pohľad na panorámu mesta umocņuje impozantný hrad Ľubovņa. Cez centrum mesta, 

leņiaceho v nadmorskej výńke 545 m, prechádzajú ńtátne cesty I. triedy v smere Poprad - 

Bardejov (Preńov) a Końice - Nowy Sacz v Poľskej republike cez hraniĉný priechod 

Mníńek nad Popradom. Najbliņńie letisko Poprad-Tatry je od mesta vzdialené cca 60 km. 

Z analýzy klimatických ĉiniteľov vyplýva, ņe územie mesta s rozlohou 31 km a 16 000 

obyvateľmi sa nachádza v mierne teplej oblasti, v ktorej prevláda kontinentálna klíma. 

Stará Ľubovņa je v súĉasnosti administratívnym, kultúrnym a priemyselným centrom 

okresu, rozprestierajúceho sa na rozlohe 624 km. Pre jeho aktívny rozvoj sú neustále 

hľadané rieńenia a nové postupy, ku ktorým sa priradzujú aj Intenzívne partnerské 

kontakty so spriatelenými mestami: Nowy Sacz a Połaniec v Poľsku, North Augusta v 

USA (ńtát Juņná Karolína), Vsetín v Ĉeskej republike, Svaľjava na Ukrajine a tieņ 

aktivity v cezhraniĉnom zdruņení Euroregion Tatry, ktorého Stará Ľubovņa je 

zakladajúcim ĉlenom. 

Do územia okresu, majúceho 44 administratívnych sídiel a cca 50 000 obyvateľov, 

zasahujú výbeņky Levoĉských vrchov, Ĉergovského pohoria, Spińskej Magury a Pienin. 

Jeho osobitosť, vyplývajúcu z prírodných krás, pamiatok, klimatických predností ĉi 

bohatstva na turistické, rekreaĉné a oddychové zákutia, zvýrazņuje aj pestrosť 

národnostného zloņenia, nakoľko v ņom ņijú Slováci, Rusíni, Ukrajinci a Nemci.  

Z HISTÓRIE MESTA STARÁ ĽUBOVŅA 

Prírodou je obdarené mnohými klenotmi. Ak k nim pridáme eńte pamiatky, 

dostávame neopakovateľný obraz súĉinnosti prírody a ľudského umu. Reĉ je o meste 

Stará Ľubovņa a jeho okolí. Strategickú polohu tohto kraja si vńimol uņ rímsky cisár 

Marcus Aurelius, ktorý tu chcel po zriadení provincií Marcomania a Sarmatia posunúť 

hranice Rímskeho impéria. Akoby centrálnu os severného Spińa vytvára rieka Poprad, 

prameniaca pri Popradskom plese. Kľukatí sa k Dunajcu, aby sa spolu s ním 

prostredníctvom Visly dostala k Baltickému moru. Je to jediná rieka, ktorá si svojím 

korytom prehrýzla cestu Slovenskom k severu. 

Výhodnú polohu územia si vńimol uņ ĉlovek v starńej dobe kamennej, i keď prvé 

stopy ņivota pochádzajú z oveľa skorńích dôb. Sú to skamenelé schránky ulitníkov 

údajne nájdené pri hrade Ľubovņa, ale aj v lokalite ďalńích troch obcí. Avńak za 

najstarńiu stopu o osídlení mesta Stará Ľubovņa ĉlovekom sa povaņuje nález sivého 

radiolaritu, predbeņne datovaný do stredného úseku starńej doby kamennej — paleolitu. 

Najstarńia listinná zmienka o Starej Ľubovni je z r. 1292. Nesporné vńak je, ņe 
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existovala uņ skôr. Pre rozvoj mesta bol významný rok 1364, kedy kráľ Ľudovít I. udelil 

Starej Ľubovni dve privilégiá. Prvou listinou ju povýńil na kráľovské mesto s právami, 

aké pouņívalo mesto Końice a Budín. Druhou listinou z 13. októbra 1364 dal mestu 

ńiroké výsady pri vydrņiavaní výroĉných trhov. Ďalńí vývoj podstatne ovplyvnilo 

zálohovanie územia poľskému kráľovi v r. 1412 - 1772. Mesto sa stalo známym 

hospodárskym a kultúrnym centrom. Po skonĉení zálohu mesto stratilo výnimoĉné 

postavenie, opustili ho úradníci a ńľachta. Stará Ľubovņa sa stala centrom len ńirńieho 

okolia. 

Aj dnes tvorí historické jadro pravidelné námestie obdĺņnikového tvaru s meńtians-

kymi domami s renesaĉnou dispozíciou a neskorńími barokovými a klasicistickými 

úpravami. Dominantou námestia je kostol svätého Mikuláńa pochádzajúci z obdobia 

okolo r. 1280 a Provinĉný dom — bývalé sídlo gubernátora zálohovaných spińských 

miest, v r. 1639 prestavané v renesanĉnom slohu. 

 

HISTORICKÉ PAMIATKY MESTA  

Kostol sv. Mikuláša 

Dominantou a historicky najzaujímavejńou stavbou námestia je rímsko-katolícky 

gotický kostol z konca 13. storoĉia. Prestavaný bol v druhej polovici 17. storoĉia. Jeho 

interiér tvoria vzácne pamiatky, z ktorých hodno spomenúť neskorogotickú kamennú 

krstiteľnicu zo 16. storoĉia i neskorogotické náhrobné dosky z pieskovca a ĉerveného 

mramoru. Hlavný barokový oltár sv. Mikuláńa — biskupa z druhej polovice 18. st. je 

zdobený drevorezbou. V strede stĺpovej architektúry dominuje rozmerný obraz sv. 

Mikuláńa z druhej polovice 19. storoĉia. Historicky cenné sú aj boĉné oltáre a plastika 

Oplakávanie Krista. 

Hrad Ľubovņa 

Na vápencovom brale, v nadmorskej výņke 711 m, sa nad Starou Ľubovņou vypína 

kamenný hrad, postavený na prelome 13. a 14. storoĉia. 

Prvá písomná zmienka dokumentujúca hrad Ľubovņu ako kráľovské sídlo je z r. 1311. 

Najstarńiu ĉasť hradu tvorí veņa a palác. V 15. storoĉí bol hrad v záujme zlepńenia 

obrany dostavaný o ďalńie veņe a bastión. V r. 1553 hrad úplne vyhorel. Jeho 

rekonńtrukcia, poĉas ktorej bol postavený aj nový palác, sa skonĉila v r. 1642. 

V roku 1655 - 61 v ņom boli pred Ńvédmi ukryté poľské korunovaĉné klenoty. Po 

skonĉení poľského zálohu v r. 1772 hrad chátral. V roku 1412 si uhorský kráľ Ņigmund 

Luxemburský poņiĉal od poľského kráľa Vladislava II. Jagelónskeho 37 000 kôp 

ĉeských strieborných grońov, za ĉo mu dal do zálohy 13 spińských miest zo saskej 

provincie, 3 kráľovské mestá Starú Ľubovņu, Podolinec, Hniezdne, hrady Ľubovņa a 

Podolinsky hrad spolu s obcami patriacimi do hradných panstiev. Keďņe Ņigmund 

peniaze nevrátil a neskôr Poliaci odmietli vrátenie poņiĉanej sumy, ostali mestá a obce v 

poľskom zálohu 360 rokov, aņ do roku 1772. Zaloņené mestá a obce ostali súĉasťou 

Uhorska. Poliaci mali len právo vyberať dane a poplatky a spravovať územie. Sídlo 

správy bolo na hrade Ľubovņa. 
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Skanzen pod hradom Ľubovņa 

Pod hradom Ľubovņa sa nachádza expozícia ľudovej architektúry, verejnosti 

sprístupnená v roku 1985. Dominantou a najcennejńím exponátom je kultúrna pamiatka 

— zrubový kostolík východného obradu z Matysovej z r. 1883, zasvätený sv. Michalovi 

Archanjelovi. Najpoĉetnejńie zastúpenie v expozícii majú drevené obytné domy zo 

zaĉiatku 20. storoĉia. Pri rieńení interiérov obytných domov bol reńpektovaný spôsob 

ņivota a pomery rodiny. Výber exponátov je bohatý a okrem predmetov dennej potreby 

tu nájdeme i výrobné nástroje doplnkových zamestnaní: drotára, obuvníka, debnára, 

tkáĉky, stolára. V obytných domoch je vytvorené aj analogické prostredie na 

rekonńtrukciu rodinného zvykoslovia: narodenie, svadba, Vianoce a Veľká noc... K 

ďalńím objektom patria hospodárske stavby: stodoly, mańtale, sýpky, studne a sezónne 

poľné obydlia ’’majdány”. Súĉasťou expozície sú i technické stavby, ktoré prezentuje 

zrubová kováĉska vyhņa z 2. polovice 19. storoĉia, mlyn a stolárska dielņa. Poĉas letnej 

turistickej sezóny sa v prírodnom amfiteátri konajú zvykoslovné programy folklórnych 

skupín a súborov. 

SÚĈASNOSŤ MESTA STARÁ ĽUBOVŅA 

V dneńnej uponáhľanej dobe Stará Ľubovņa úspeńne zápasí s problémami 

vńeobecného rozvoja, bytovej výstavby, rozńirovaním podnikateľských ĉi umeleckých 

sfér a zároveņ vytvára bohatú ponuku rozvoju cestovného ruchu. Má svoj vyhranený 

smer, po ktorom kráĉa pomaly, ale odhodlane, priamo a rozváņne. 

Stará Ľubovņa ako jedno z prvých miest na Slovensku zohľadņovala pri kúpe bytu aj 

v plnej hodnote dlhopisy z II. vlny kupónovej privatizácie. Podľa posledných 

ńtatistických údajov je v meste 3600 obývaných bytov. Z tohto poĉtu v posledných 

rokoch bolo odovzdaných 132 mestom zrekonńtruovaných bytových jednotiek. Napriek 

tomu v evidencii ņiadateľov je eńte registrovaných, kritéria spĺņajúcich 567 ņiadostí. 

Dnes je vo vlastníctve obyvateľov cca 80% bytov. 

Tepelné hospodárstvo a správu prevaņnej ĉasti spoloĉných bytových domov 

zabezpeĉuje Slobyterm, spol. s r.o. so stopercentnou majetkovou úĉasťou mesta a velbii 

dobrým výsledným efektom. Ďalńou organizáciou, podieľajúcou sa na správe mestského 

majetku, je Ekos, spol. s r.o. spravujúca mestské lesy, zeleņ a komplexne rieńiaca 

mestský odpad. Verejnoprospeńné sluņby, príspevková organizácia mesta, sú zriadené s 

cieľom udrņiavať ĉistotu v meste, vykonávať drobné stavebné a prepravné ĉinnosti, 

správu troch cintorínov, mestských komunikácií a údrņbu verejného osvetlenia.
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Príspevkovou organizáciou, bezprostredne naviazanou na mestský rozpoĉet a za-

bezpeĉujúcou potreby mesta v oblasti kultúry a ńportuje Mestská organizácia kultúry a 

ńportu, pod ktorej správou sú dva domy kultúry, kino Tatra, ńportová hala a krytá 

plaváreņ. Jednou z priorít MOKaŃ-u je podpora umeleckých a spoloĉenských telies a 

klubov, ako je spevokol, dychová hudba Ľubovnianka, divadelný súbor Reflektor „Ń”, 

Klub abstinentov, Klub kríņovkárov a hádankárov „O Gorali” a filmový klub RAJ. 

Súĉasťou Mestskej organizácie kultúry a ńportu je mestské televízne ńtúdio TDT, 

prináńajúce obyvateľom cez videotext, teletext a obrazové vysielanie aktuálne správy o 

dianí v meste a o aktivitách mestskej samosprávy. Obdobné informácie sú zverejņované 

v týņdenníku Ľubovnianske noviny — redakcia je jednou zo zloņiek mestského úradu a 

tieņ prostredníctvom mestského rozhlasu, ktorého vysielanie zabezpeĉuje Informaĉné 

centrum Mesta, súĉasť Mestskému úradu — oddelenia kultúry. Nezastupiteľné hodnoty 

v oblasti vzdelávania vytvárajú: Ľubovnianske múzeum — správca historických a 

novodobých pamiatok, Ľubovnianska kniņnica, poskytujúca kniņniĉno-informaĉné 

sluņby, Zdruņenie ochranárov severovýchodného Slovenska Pĉola, Ľubovnianske 

osvetové stredisko, ponúkajúce z oblasti osvety výtvarno-výstavnícke práce, literárne 

vzdelávanie a aktivity k uchovaniu tradiĉných ľudových remesiel. Neodmysliteľnou 

súĉasťou kultúrneho ņivota v meste sú ĉinnosti Ľubovnianskeho literárneho klubu, 

mládeņníckeho Centra voľného ĉasu, ńermiarskej skupiny Rádu sv. Michala, taneĉného 

klubu Flex, folklórneho súboru Ľubovņan, nezávislej skupiny FCTS Priatelia, Klubu 

dôchodcov a ľudových hudieb z neďalekej Novej Ľubovne a Koláĉková. 

Stara Ľubovņa má vytvorené dobré podmienky aj pre rozvoj ńportu. Ńportový areál 

vyuņívajú najmä futbalisti a tenisti. Mestský ńportový klub zriadený na podporu 

kolektívnych ńportov (volejbal, basketbal, turistika, karate, kulturistika...) má zásluhu na 

zmysluplnom vyuņívaní voľného ĉasu mládeņe. O jeho dobrej ĉinnosti svedĉia úspechy 

celoslovenského a európskeho významu. K rozvoju ńportu v meste významnou mierou 

prispieva Okresné zdruņenie technických a ńportových ĉinností regiónov zameriavajúce 

sa na brannú zdatnosť a cyklistické ńporty, futbalová ńkola Juno a ńportový klub polície 

— oddiel zápasenia. 

Prevaha obyvateľov mesta v predproduktívnom a produktívnom veku si vyņaduje 

hustú sieť ńkolských objektov. V samotnom meste sa nachádza päť materských, sedem 

základných, jedna základná umelecká ńkola, dve stredné ńkoly, dve stredné odborné 

uĉilińtia a jedno ńpeciálne odborné uĉilińtě. K najnároĉnejńím stavebným akciám 

posledných rokov patrila intenzifikácia ĉistiarne odpadových vôd (ukonĉenie stavby r. 

1997). Jej prínos pre ekológiu mesta je nesporný, nakolko zvyńuje hodnotu mesta nielen 

nadńtandardne ĉistým ovzduńím, zabezpeĉeným 95% plynofikáciou vykurovaných 

objektov, ale aj vodou. 

Hovoriac o stavebných dielach je potrebné zdôrazniť, ņe mesto Stará Ľubovņa sa v 

súĉasnosti pýńi i novodobými architektonických vzácnosťami — rímsko-katolíckym 

kostolom sv. Petra a Pavla, nemocniĉnou kaplnkou a grécko-katolíckym chrámom 

Matky ustaviĉnej pomoci. Posviacku základného kameņa kostola sv. Petra a Pavla 

vykonal 19. 3. 1998 bývalý miestny farár, ĉestný obĉan mesta, pápeņský prelát Mons. 

Viktor Trstenský. Zvony Peter a Pavol, Mikuláń a Michal boli uliate v dielni Márie 
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Tomáńkovej Dytrychovej a posvätené 5. 7. 1999 J. E. Mons. Prof. ThDr. Frantińkom 

Tondrom, spińským diecéznym biskupom. Slávnostná posviacka kostola, vybudovaného 

na podnet duchovného otca Mgr. Mariána Panika, bola 21. 11. 1999. 

Základný kameņ chrámu Matky ustaviĉnej pomoci posvätil 22.4.1990 sv. otec Ján 

Pavol II. Posvätenie vybudovaného chrámu, ktorého výstavbu iniciovali a riadili 

0. redemptoristi Peter Krenický, Ńtefan Kitlan, Pavol Tomko a Vladimír Jurĉenko, 

vykonal vtedajńí pomocný preńovský biskup J. E. Milan Chautur, CSsR. Chrám, majúci 

tvar kráľovskej koruny sv. Ńtefana, navńtívil 29. 11.1998 o. biskup Ján Hirka, aby 

posvätil jeho arbis, ktorého autorom je o. Kamil Dráb, CSsR. 

Pracovné príleņitosti pre obyvateľov mesta ale aj okresu v minulosti poskytovali 

priemyselné podniky Skrutkáreņ, LUKO (predtým Závody 1. mája), Tesla atď. Poĉas 

1. vlny kupónovej privatizácie prevaņnú ĉasť podnikov zaĉali riadiť fondy. Zmeny v 

manaņmente spôsobili zminimalizovanie produkcie a mestu predostreli rieńiť 

najpálĉivejńí problém — nezamestnanosť. Tú v súĉasnosti ĉiastoĉne zníņilo zaĉatie 

výroby elektronických súĉiastok spoloĉnosťou Matsushita Electronic Components 

Slovakia. 

Stará Ľubovņa, napriek svojmu názvu, je mladé mesto pripravené realizovať odváņne 

plány aj v súĉasnej ťaņkej hospodárskej situácii. Jeden z nich, týkajúci sa zabezpeĉenia 

ubytovania obĉanom vyņadujúcim osobitnú starostlivosť, bol s pomocou ńtátu vyrieńený 

v uplynulom roku. Ďalńími, finanĉne nároĉnými úlohami mesta je pokraĉovať v 

prípravách a hľadaní moņností financovania cestného obchvatu, ktorý by vylúĉil 

neņiaducu automobilovú dopravu z centra mesta, ukonĉiť realizáciu umelej ľadovej 

plochy, pripraviť stavebné parcely pre výstavbu rodinných domov, vydláņdiť mestskú 

peńiu zónu atď. 

Popri tejto stavebnej a hospodárskej ĉinnosti sa realizujú aj tradiĉné aktivity 

spoloĉenského, kultúrneho, obchodného ĉi ńportového charakteru, akými sú 

Ľubovniansky jarmok, Vansovej Lomnická, Poetická Ľubovņa, Ľubovnianske hry, 

výstavná prezentácia mesta a pod. 

Úloh a plánov má Stará Ľubovņa neúrekom. Treba vńak veriť, ņe za úĉinnej práce 32 

poslancov mestského zastupiteľstva a prevaņnej ĉasti obĉanov sa aj naďalej bude dariť 

udrņiavať mesto ĉisté, úhľadné, plné zelene, so spokojnými obyvateľmi i návńtevníkmi.  

PAMIATKY, PRÍRODNÉ KRÁSY A ZAUJÍMAVOSTI 

OKOLIA STAREJ ĽUBOVNE 

Medzi historické vzácnosti, ktoré ukrýva okolie Starej Ľubovne, nepochybne patrí aj 

národná kultúrna pamiatka — kostol Panny Márie z roku 1785 v obci Hraniĉné a 

mestská pamiatková rezervácia Podolínec. 

Podolinec leņí na styku Spińskej Magury, Popradskej kotliny a Levoĉských vrchov. 

Staré mesto má pohnuté dejiny, ĉo vyplýva zo vzťahov a polohy na obchodnej ceste i 

blízkosti hraníc s Poľskom.
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Pod menom Podolincz sa uvádza v listine z roku 1256 ako vyspelá osada, v roku 

1282 získavajúca mestské výsady od ĉeského kráľa a krakowského vojvodu Václava 

II. O 130 rokov neskôr kráľ Ņigmund udeľuje Podolíncu výsady slobodného 

kráľovského mesta. Dominantou jeho historického jadra je rím.-kat. kostol Nanebovzatia 

Panny Márie z roku 1298, interiér ktorého zdobia gotické a barokové plastiky, oltárne 

obrazy, no predovńetkým národná kultúrna pamiatka — stredoveké nástenné maľby z 

rokov 1360-1430. 

Región má rozmanitú a krásnu prírodu, ktorá je velhíi atraktívna pre domácich a 

zahraniĉných návńtevníkov. Je tu veľa ihliĉnatých lesov, bohatých na vzácne druhy 

fauny a flóry. Medzi prírodné skvosty patria rieky Poprad, Dunajec a Pieninský národný 

park. 

Pieninský národný park leņí severovýchodne od Vysokých Tatier. Prírodné hodnoty 

tohto územia boli dôvodom, ņe uņ v roku 1932 tu vznikol prvý medzinárodný park v 

Európe, zabezpeĉujúci ochranu slovenskej i poľskej ĉasti Pienin. Dnes jeho slovenská 

ĉasť má výmer 3749 ha. 

Rieka Dunajec vytvorila na území parku skalné útvary, hlboké rokliny a kaņony, 

ktoré sú domovom rozmanitých druhov fauny a flóry. V ĉistých vodách Dunajca ņije 

mnoņstvo rýb, hlavne pstruhov a lipņov. 

Pre turistov je nezabudnuteľným záņitkom splavovanie rieky na drevených pltiach z 

Ĉerveného Kláńtora do Lesnice. Dĺņka plavby — 9 km. Tento úchvatný kút Slovenska 

okrem uvedenej atrakcie ponúka v súĉasnosti komplex sluņieb cestovného ruchu, 

zameraného na turistiku, folklór, zimné ńporty, ubytovanie a iné atrakcie, kde 

dominantnú úlohu zohráva Zdruņenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, z ktorého 

snáď najznámejńím ĉlenom je chata Pieniny, situovaná pod obcou Leśnica. 

V regióne je viac ako 80 minerálnych prameņov rôzneho chemického zloņenia. 

Väĉńina z nich je verejne prístupná. Známe sú predovńetkým pramene v kúpeľoch Vyńné 

Ruņbachy a v Ľubovnianskych kúpeľoch. 

Kúpele Vyšné Ružbachy leņia na juhovýchodných úpätiach Spińskej Magury v 

nadmorskej výńke 623 m. Prvé písomné zmienky o minerálnych prameņoch pochádzajú 

z roku 1549. Kúpele, známe termálnym kúpaliskom a chráneným prírodným výtvorom ~ 

travertínovým jazierkom Kráter o priemere 20 m a hĺbke 3 m s termálnou vodou 23°C, 

ponúkajú predovńetkým hydrouhliĉitano-síranové, vápenato-horeĉnaté, hydrouhliĉité 

pramene a povzbudivé klimatické podmienky, ktoré sú predpokladom pre lieĉbu 

onkologických a ņenských ochorení, chorôb obehového a pohybového ústrojenstva, 

chronických bronchitíd a chorôb z povolania. Pri lieĉbe sú vyuņívané úĉinky 

balneoterapie, fyzikálnej terapie, elektroterapie, rehabilitácie, psychoterapie a 

hipoterapie. 

V kúpeľnom areáli sú zaujímavé tieņ ńvajĉiarske domĉeky a Biely dom. Návńtev-

níkov zaujme galéria v prírode — viac ako 100 sôch vytvorených v travertínovom lome 

— výsledok medzinárodných sympozijných stretnutí sochárov, moņnosti turistiky a 

zimných ńportov. 

Ľubovnianske kúpele leņia juhovýchodne od Starej Ľubovne. Majú niekoľko 

minerálnych prameņov — kyseliek so zemito-ņelezitými vodami. Z bývalých kúpeľov sa 
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tu zachovalo iba malé jazierko, lesopark so vzácnymi druhmi drevín a 2 minerálne 

pramene. Ľubovnianske kúpele v súĉasnosti predstavujú zaujímavú rekreaĉnú oblasť s 

vynikajúcimi klimatickými podmienkami a s viac ako 600 kapacitnou moņnosťou 

ubytovania, v ĉom majoritu má so svojím komplexným vybavením hotel Ľubovņa. 

Kúpele sú vhodným oddychovým centrom v kaņdom roĉnom období, nakoľko doplnkové 

sluņby hotela Ľubovņa, turistické trasy a moņnosti zimných ńportov sú predpokladom k 

uspokojeniu nárokov kaņdého návńtevníka. 

Medzi ďalńie zaujímavé prírodné krásy a zároveņ chránené územia ĉi prírodné 

rezervácie patria: Jarabinský prielom, Haligovské skaly, Ĉertova skala (vápencové bradlo 

medzi Chmeľnicou a Hajtovkou), Litmanovské skalky, bradlá pri obciach Údol a Kyjov, 

Plaveĉské ńtrkoviská a prírodná rezervácia Slatina pri Ńarińskom Jastrabí. 

Jarabinský prielom. Kaņon (300 m dlhý a 40 m hlboký) vyerodovaný potokom Malý 

Lipník vo vápencovom podloņí so sústavou perejí, vodopádov a obrích hrncov. Kaņon je 

chráneným prírodným výtvorom. 

Haligovské skaly spolu s jaskyņou Aksamitkou (NPP) predstavujú ucelený komplex 

vápencových sutín a skál so vzácnou flórou a faunou. V typicky bralnatom reliéfe sa 

vyskytujú skalnaté stĺpy, veņe a steny. Je chráneným prírodným výtvorom. 

Dnes si mesto Stará Ľubovņa hľadá svoju tvár a poslanie. Ukryté je najmä v 

cestovnom ruchu, pre ktorý má mimoriadne priaznivé podmienky. Ponúka historické 

vzácnosti, prekrásne okolie a ĉasto eńte neobjavené prírodné zákutia. Bolo by 

neodpustiteľným hriechom tento dar nevyuņiť a nezachovať ho pre ďalńie generácie. 

* ** 

LEGENDA PO NOVOM ? 

Lapaĉka — kto z nás by aspoņ z poĉutia nepoznal tento násilný spôsob verbovania 

nových regrútov do cisárskej armády. Jej princíp spoĉíval v doslovnom lapaní nováĉikov. 

Vojaci obkľúĉili dedinu a chytali mládencov. Koho chytili, ten bol zverbovaný a stal sa 

vojakom. 

V súvislosti s týmto odvodom brancov sa v Starej Ľubovni zachovala legenda o 

zamurovanej ruke na chodbe Provinĉného domu. V nej sa hovorí, ņe ten z mládencov, 

ktorý dobehol k ruke a dotkol sa jej skôr neņ ho chytili vojaci, bol oslobodený od 

vojenskej povinnosti. 

Spomínanú ruku predstavuje väĉńí kamenný blok v tvare ruky ohnutej a odetej do 

platového brnenia. Uņ pri predbeņnej prehliadke tohto kamenného skvostu vznikli 

pochybnosti okolo jeho interpretácie ako ruky. Ak by malo ísť naozaj o ruku v brnení, tak 

by mala mať jej lakťová ĉasť muńľu, alebo aspoņ polmuńľu. Keďņe táto tam chýba, je 

moņné uvaņovať aj o inej interpretácii. 

Na základe doterajńích výsledkov bádania okolo ruky sa nám zdá, ņe by mohlo ísť o 

ĉasť sochy muņa v platovom brnení. Z viacerých pracovných teórií sa zdá 

najpravdepodobnejńia tá, ņe v tomto prípade ide o Ĉasť sochy, ktorá bola vytesaná ako 

súĉasť náhrobného epitafu, na ktorom bol neboņtík ņivotnej veľkosti. Zatiaľ nie je moņné 

identifikovať presne, o aký typ brnenia ide. Upresnenie typu brnenia je teda otvorenou 
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otázkou s odpoveďou na otázku aspoņ pribliņného datovania doby vzniku sochy. Z nich 

sa zaĉnú vyvíjať ďalńie, ako napríklad kto bol tento muņ, kde ņil, preĉo bola zamurovaná 

ĉasť jeho sochy, preĉo iba ĉasť, ako to súvisí s osudmi mesta a ďalńie. 

V súvislosti so spomínanou legendou sa samozrejme vynára ďalńí rad otázok, ktoré 

sa prelínajú s vyńńie uvedenými. Napríklad ĉi má vznik legendy súvis iba s kameņom, 

alebo sa priamo viaņe k osobe zobrazeného muņa. 

Ak zváņime, ņe takýto typ pomníka mali iba vysokí cirkevní ĉi svetskí hodnostári, do 

úst sa tlaĉí otázka, ĉi spomínaná osobnosť mala aņ takú moc a vplyv, ņe mohla 

ovplyvņovať osudy ľudí aj po svojej smrti. Alebo to bolo vńetko úplne ináĉ? Bádateľ si 

v takej chvíli pripadá ako objaviteľ jaskyne, keď v kuņeli svetla vidí ĉasť priebehu siene 

a jej výzdoby, ale nevie, ĉo ho ĉaká o pár metrov ďalej. 

 

 

Fotografia z początku XX wieku autorstwa A. Szuberta, zatytułowana ,,Lubowla na Spiżu"  

(nakładem Towarzystwa Tatrzańskiego; heliograwura R. Paulussena w Wiedniu) 


