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Informatívna správa o obnove a revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky 
Zoborský kláštor

Dňa 12.8.2014 sa uskutočnilo rokovanie k projektu Revitalizácia Zoborského kláštora 
za účasti zástupcov Mesta Nitry, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Biskupského úradu, 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, 
Krajského pamiatkového úradu v Nitre, Archeologického ústavu SAV v Nitre a ďalších 
dotknutých inštitúcií. Účastníci rokovania sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri realizácii 
projektu.

Počas rokovania boli prezentované možnosti celkovej obnovy a ďalšej prezentácie 
bývalého Zoborského kláštora. V zmysle záverov z tohto rokovania predkladám informatívnu 
správu o obnove a revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky Zoborský kláštor.

I. História
Zoborský kláštor je historicky najstarším známym kláštorom na Slovensku. Podľa 

historikov vznikol najneskôr v roku 880, v ideálnej polohe z pohľadu potrieb benediktínskeho 
konventu. Postavili ho v malej kotlinke v lesoch na západnom svahu Zobora, len 3 km od 
Nitry. Benediktínsky kláštor sv. Hipolyta plnil dôležitú funkciu jedného z centier 
duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho života v Uhorsku. Ku kláštoru sa viažu aj 
najstaršie a najcennejšie písomné doklady z nášho územia - Zoborské listiny z rokov 1111 
a 1113. 

Cieľom benediktínskych misionárov bolo dosiahnutie vyššej úrovne života obyvateľov 
vtedajšej “barbarskej” spoločnosti, a to nielen v náboženskej oblasti. V duchu hesla “Ora et 
labora” (Modli sa a pracuj) sa život benediktínov delil na čas venovaný velebeniu Boha a na 
fyzickú prácu, ktorá popri prepisovaní a iluminovaní starých rukopisov a starostlivosti o 
chorých a chudobných zahŕňala aj obhospodarovanie kláštorných majetkov (polia, záhrady, 
dielne, mlyny a pod.). Prostredníctvom nich sa obyvatelia priľahlých oblastí oboznamovali 
s vyspelejšími technikami hospodárenia, ktoré im uľahčovali kultiváciu často nehostinného 
prostredia. Kláštor poskytoval útočisko pre obchodníkov. Bol hodnoverným miestom. Pri 
kláštore pôsobila škola, bola tu nemocnica, lekáreň. Mnísi tu pôsobili až do roku 1468, kedy 
pápež pridelil všetky majetky Zoborského opátstva biskupstvu. 

Kláštor zostal opustený na 150 rokov. V roku 1691 získal biskup Blažej Jaklin 
povolenie postaviť nový Kláštor sv. Jozefa pre kamaldulský mníšsky rád. Mnísi sa okrem 
modlitieb a fyzickej práci zaoberali aj obchodom, prijímali peniaze do úschovy a požičiavali 
na úrok a venovali sa aj vedám. Pôsobil tu jazykovedec brat Hadvábny, ktorý zostavil latinsko 
– slovenský slovník a preložil Bibliu do slovenčiny. Študoval a pôsobil tu brat Cyprián, 
známy lietajúci mních. 

V roku 1782 cisár Jozef II. zrušil Zoborský kláštor. Budova ďalej slúžila ako 
manufaktúra na výrobu súkna,  klimatické kúpele, kláštorný hostinec. V rokoch 1937 – 1950 
tu pôsobila rehoľa verbistov, ktorých sem povolal biskup Karol Kmeťko. 

Dňa 1. júla 1953 areál kláštora prebral rezort zdravotníctva a bol tu zriadený liečebný 
ústav pre liečbu respiračných chorôb, dnes Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, v areáli 
ktorej sa nachádzajú pozostatky kláštora.  

II. Archeologický výskum a realizácia prác
V rokoch 2001 - 2005 prebiehal v tejto lokalite systematickejší archeologický výskum.

Južne od plochy dnešnej ruiny Kostola sv. Jozefa bola postupne preskúmaná plocha o rozlohe 
vyše 300m2. Našli sa tu viaceré predmety, črepy, ozdoby a minca, ktoré potvrdzujú význam 
tohto miesta a pomáhajú dotvoriť predstavu o živote vo vtedajšom kláštore.



Následne v rokoch 2008 - 2009 boli preskúmané jednotlivé cely tu žijúcich mníchov -
eremitky. Mesto Nitra prispelo na tento archeologický výskum sumou 260000SK- t.j. 
približne 8700€.

Plán realizácie náznakovej rekonštrukcie preskúmaných architektúr Zoborského 
kláštora a komplexná rekonštrukcia jednej obytnej jednotky boli zahrnuté ako jedna z priorít 
Mesta Nitry ako kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry, aj do Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta.

V roku 2014 bolo Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, n.o. pridelených 5000 € 
z rozpočtu Mesta Nitry na realizáciu prípravy konzervácie ruín Kostola sv. Jozefa na 
Zoborskom kláštore.

III. Plán obnovy
Na príprave revitalizácie celého areálu sa spolupodieľajú Špecializovaná nemocnica 

sv. Svorada /vlastník areálu/, Zoborský skrášľovací spolok, Archeologický ústav SAV, 
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Mesto Nitra, Biskupstvo Nitra, Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Študenti Katedry záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre navrhli aj vizuál
celého areálu po revitalizácii.

Obnova celého areálu je plánovaná v etapách :

Suma / €
Etapa I. Kostol sv. Jozefa 126 230
Etapa II. Prípravné práce na revitalizáciu 

komplexu
112 210

Etapa III. Archeologický výskum kláštora   54 500
Etapa IV. Architektonicko - historický výskum     8 200

Reštaurátorský výskum kláštora   10 500
Etapa V. Konzervácia ruín príbytkov mníchov 328 000
Etapa VI. Parkové úpravy a sprístupnenie celého 

areálu
270 000

SPOLU      909 640 €

Etapa I.  : Kostol sv. Jozefa
 Príprava konzervácie ruín Kostola sv. Jozefa
 Stabilizácia a konzervácia ruín kostola
 Úpravy okolia  / oplotenie areálu /

Na základe rozhodnutia KPÚ v Nitre č. KUNR - 2013/15833-3/62867 ku komplexnej obnove 
Kostola sv. Jozefa je potrebné vykonať prípravnú dokumentáciu pred realizáciou samotnej
stabilizácie a konzervácie ruín kostola :

PRÍPRAVA KONZERVÁCIE RUÍN 
Kostola sv. Jozefa

Suma / €

1 Statický posudok      600

2         Architektonicko - historický výskum   4 400

3 Reštaurátorský výskum   4 660
4 Archeologický výskum 15 444
5 Zameranie ruín kostola   2 250

SPOLU      27 354 €



V roku 2014 bol tento projekt podporený z rozpočtu Mesta Nitry a zároveň boli vykonané 
vyššie menované výskumy a posudky /archeologický výskum čiastočne/. 

V roku 2015 je snaha nadviazať na doposiaľ vykonané práce a pokračovať v konzervácii 
a statickom zabezpečení ruín. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. aj v tomto 
roku podala žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015. 

STABILIZÁCIA  A KONZERVÁCIA RUÍN 
Kostola sv. Jozefa

Suma / €

1 Konzervovanie a reštaurovanie ruín 80 000

2         Archeologický výskum   8 000

3 Projekt statického zaistenie a dozor statika   3 000
4 Odborný stavebný dozor   3 000

SPOLU    94 000 €

Predmetom projektu je statické zabezpečenie Kostola sv. Jozefa, pokračovanie v 
archeologickom výskume, odvodnenie koruny muriva, reštaurovanie omietok. Celková 
hodnota projektu je 94 000€ a žiadaná suma z rozpočtu Mesta Nitry je 30 000€. 

Cieľom celého projektu je ukončiť a odovzdať areál verejnosti v roku 2024.

Mestská rada v Nitre prerokovala dňa 14.10.2014 Informatívnu správu o obnove 
a revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky Zoborský kláštor a v zmysle uznesenia 
č.605/2014-MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie Informatívnu 
správu o obnove a revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky Zoborský kláštor.




