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Zoborský kláštor 

Objavte nedocenený poklad slovenskej histórie

• Na Zobore vznikol niekedy v rozmedzí rokov 800 - 880 prvý 
kláštor na území Slovenska – benediktínsky Kláštor sv. Hypolita, 
ktorý v roku 1468 zničili poľské vojská.

• Podľa českého kronikára Kosmasa († 1178) kráľ Svätopluk 
zomrel v  roku 894 práve v  benediktínskom kláštore na Zobore.

• Kláštor bol centrom náboženského, verejnoprávneho 
a  kultúrneho diania, cieľom benediktínov bolo okrem kristianizá-
cie aj dosiahnutie vyššej životnej úrovne obyvateľov. Zaslúžili sa 
o pozdvihnutie poľnohospodárstva, remesiel a  vinohradníctva. 
Bola tu prvá nemocnica a  lekáreň na území Slovenska.

• Maurova legenda - životopis o sv. Andrejovi – Svoradovi
a sv. Beňadikovi je najstaršia zachovaná latinsky písaná 
stredoveká próza z  prostredia Slovenska. Jej vznik sa datuje do 
rokov 1064 - 70.

• Prvá zachovaná písomná zmienka o  škole na území Slovenska, 
ktorú založili práve benediktíni pod Zoborom, pochádza z  konca 
10. storočia.

• Kláštor v stredoveku plnil aj funkciu hodnoverného miesta
(dnešný notársky úrad).  

• Ku kláštoru sa viažu najstaršie zachované písomnosti na 
Slovensku - Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113.

• V roku 1663 postavil nitriansky biskup Juraj Selepčéni na mieste 
stredovekého kláštora oktagonálnu kaplnku sv. Svorada 
a Beňadika.

• V roku 1691 dostal nitriansky biskup Blažej Jaklin z Lefantoviec 
a jeho brat Mikuláš (veliteľ Levického hradu) od cisára Leopolda I. 
povolenie postaviť kláštor pre kamaldulský rád – odnož benedik-
tínov. Vznikol tak Kláštor sv. Jozefa (1691 – 1782) na Zobore.

• V kláštore istý čas pôsobili aj páter Romuald Hadbavný, ktorý sa 
zaslúžil o prvý preklad Svätého písma do slovenčiny a fráter 
Cyprián, vynikajúci botanik a zostavovateľ herbára.

• V roku 1782 bol Jozefom II. rád kamaldulov rozpustený a inventár 
kláštora bol prenesený do Budapešti a kňazského seminára v Nitre.

Záchrana pokladu

Zoborský skrášľovací spolok sa v roku 2013 pustil do 

záchrany ruín v areáli Zoborského kláštora. Staticky boli 

zaistené ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa v rokoch 2015 

- 2016, v roku 2016  príbytok mnícha a v roku 2017 múr 

terasy s  kaplnkou sv. Svorada a Beňadika..

Objekt je súčasťou významnej archeologickej lokality, ruín 
kamaldulského Kláštora sv. Jozefa zo 17. storočia. Na rovnakom 
mieste sa od 9. do 15. storočia nachádzal prvý benediktínsky 
kláštor v  stredovýchodnej Európe. Pri skúmaní muriva v  južnej 
stene hlavnej lode kostola bol objavený fragment s reliéfom. 
Bližšie skúmanie určilo, že ide o pamiatku tzv. palmetového štýlu, 
ktorý sa na území Uhorska uplatňoval približne medzi polovicou 
11. až polovicou 12.  storočia. Je to druhý nález podobného typu 
z  územia Slovenska.  
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Súsošie Brána
Plastika Zoborských listín z roku 1998. Autorkou je akademická sochárka 
Zuzana Marciňová – Hetminská. Je to hold najstarším zachovaným 
písomným dokumentom slovenskej histórie. Prvá Zoborská listina je 
z roku 1111 a týka sa sporu o dôchodky medzi zoborským kláštorom 
a kráľovskými vyberačmi daní a mýta. Druhá listina z roku 1113 obsahuje 
majetkový súpis zoborského opátstva. Sú v nej údaje o majetkových 
právach a uvádzajú sa aj mená a funkcie vtedajších obyvateľov Nitry. 
Je v nej zapísaných viac ako 150 obcí.

Ruiny Kostola sv. Jozefa
Kostol a kláštor dal vybudovať nitriansky biskup Blažej Jaklin v rokoch 
1692 – 1695 pre konvent kamaldulov - vetvu benediktínov, na mieste 
bývalého stredovekého kláštora  benediktínov. Benediktínsky Kláštor sv. 
Hypolita vznikol v rokoch 800 - 880. Bol centrom náboženského, 
verejnoprávneho a kultúrneho diania. Cieľom benediktínov bolo okrem 
kristianizácie aj dosiahnutie vyššej životnej úrovne obyvateľov. Kláštor 
benediktínov v roku 1468 zničili poľské vojská. Koncom 15. storočia sa 
prestáva spomínať.

Kláštor sv. Jozefa
Hlavná kláštorná budova Kláštora sv. Jozefa bola vybudovaná v rokoch 
1692 – 1695 v barokovom štýle na miestach stredovekého Kláštora sv. 
Hypolita z 9. storočia. Jozef II. v roku 1782 kláštor zrušil. Neskôr tu bola  
súkenka, hostinec a klimatické kúpele. V roku 1927 objekt vyhorel. V roku 
1933 bola budova pri príležitosti Pribinových osláv opravená  arcibisk-
upom Dr. Karolom Kmeťkom. Od roku 1940  sídlil  v budove rád Misionárov 
Božieho srdca  (verbistov), ktorí tu mali misijný a  exercičný dom. Verbisti 
boli v roku 1950  vtedajším režimom násilne vysťahovaní. Areál v roku 1953 
prevzal rezort zdravotníctva a zriadil tuberkulóznu liečebňu.

Nemocnica sv. Svorada
Budova Špecializovanej nemocnice Zobor sv. Svorada - postavená v roku 
1965 pre potreby pacientov s pľúcnymi a respiračnými ochoreniami.

Krížová cesta
Vedie od Svoradovho prameňa k Svoradovej jaskyni. Na paneloch sú 
ilustrácie Ľudovíta Bebjaka z knihy Krížová cesta národných svätcov.

Svoradov prameň
Už prví mnísi  využívali výdatné pramene kvalitnej vody, ktoré vyvierali 
v údolí nad kláštorom. V časoch pôsobenia kamaldulov sa voda 
z prameňov privádzala do kláštora pomocou unikátneho technického 
diela – kamenného vodovodu.

Svoradova jaskyňa
Tu podľa legendy žil sv. Svorad pustovníckym životom. V roku 1083 
vyhlásili v Katedrále sv. Emeráma Andreja–Svorada a jeho žiaka 
Beňadika za svätých. Sú prvými svätcami pochádzajúcimi z územia 
dnešného Slovenska. Nad jaskyňou sa  rozprestiera Národná prírodná 
rezervácia Zoborská lesostep, chránená najprísnejším stupňom 
ochrany. Je ukážkou lúčnej krajiny na vápencovom podloží. Rastie tu 
okrem iných vzácnych rastlín aj zákonom chránený endemický druh - 
bielokvitnúci peniažtek slovenský. Vstup do rezervácie je zakázaný.

Kríž z kostola sv. Jakuba
Kovaný kríž bol do roku 1880 na veži farského kostola sv. Jakuba, ktorý sa 
nachádzal na dnešnom Svätoplukovom námestí. Od roku 1932 je 
umiestnený nad Svoradovou jaskyňou. 

Eremitka
Eremitka je obydlie kamaldulského  mnícha.  Kamalduli sú rímskokatolíc-
kym rádom, hlásajúcim prísnu askézu a pokánie. Pod barokovým mníšskym 
príbytkom sa našli zvyšky stredovekého benediktínskeho kláštora. 

Na Zobore pôsobil páter Romuald Hadbavný, jazykovedec, ktorý ako 
prvý preložil Bibliu do slovenčiny. Táto,  tzv. kamaldulská slovenčina bola 
bohemizovaným variantom kultúrnej západoslovenčiny z predber-
nolákovského obdobia, v ktorej vznikli aj ďalšie diela. Najznámejším 
kamaldulským mníchom je však fráter Cyprián, ktorý začínal svoj 
pustovnícky život práve na Zobore. Bol nielen výborným botanikom, 
lekárnikom a liečiteľom, ale zaujímali ho aj technické vedy.

Cintorín
nachádzajúci sa pred  hlavnou budovou kláštora kamaldulov zo 
17. storočia. Sú v ňom hroby pacientov klimatických kúpeľov až 
z Balkánskeho polostrova, pátrov verbistov a lesníkov  biskupských lesov.

Zážitková expozícia
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