




V Štátnom archíve 
v Prešove, 
pracovisku Archív 
Poprad vo fonde 
Magistrát mesta 
Spišská Sobota je 
uložený rukopis 
Spišskosobotskej 
kroniky. Jej text bol 
skrytý v kódexe s 25 
fóliami spolu 
s rukopisom Spišskej 
právnej knihy (Zipser 
Willkür). Oba texty 
napísal ten istý 
autor v druhej 
polovici 15. storočia. 





Štátny archív v Prešove 



 

 

 

Titulné listy I. dielu 

Pamätnej knihy mesta 

Prešova. Spolu má tri 

diely. 

Autorom je mestský 

knihovník Belo Klein-

Tesnoskalský, ktorý ju 

písal retrospektívne v 

rokoch 1933-1941.  
 



 Pamätná kniha mesta Prešov 



Okrem textu venoval autor pozornosť aj grafickej výzdobe 



Erb mesta Levoče na 

Hainovej kronike 



Titulný list kroniky 

s podpisom jej autora 

Gašpara Haina 





Trestanec a nevesta podľa 

Viktora Greschika  











či popis miestneho odevu.        

             Nechýba ani popis 

             stravy a nápojov, 







Pamätná kniha obsahuje okrem zápisov z rokov 1933 – 

1943 aj vývoj mesta od najstarších čias 



Záznamy sú z rokov 1933 – 1943 a je bohatá na fotografie. 



Záznamy z rokov 1943 – 1949 sú písané v ruskom jazyku 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈ návšteva poľského 

generálneho konzula v Starej 

Ľubovni v roku 1948 

≈ otvorenie expresnej linky 

Prešov – Stará Ľubovňa  

v roku 1951 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈ gréckokatolícky pozdrav 

ako začiatok oslovenia 

v úvode kroniky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈ dvojjazyčné 

zapisovanie 

(slovenské a 

rusínske) a 

uskutočnenie 

kurzu varenia  

v roku 1934  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈ prepis testamentu obyvateľa 

Stráňan, ktorým daroval obci 

zvon 

≈ škola bola v obci postavená 

v roku 1860 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≈ časť histórie a obrázky 

kúpeľov  

vo Vyšných Ružbachoch 

≈ v obci sa ťažil travertín,  

z ktorého sa stavali sochy, 

umiestnené v tamojšom 

sochárskom sympóziu 











- ústredné motto knihy 



Informácia o vzniku kroniky  

















písaná v ukrajinskom jazyku 













Záznamy 

pochádzajú z 

rokov 1922 – 

1943. Opisujú 

nielen históriu 

školy, ale aj 

obce, v ktorej bol 

bohatý 

spoločenský život. 

Školské kroniky pri 

svojej návšteve 

kontrolovali 

školskí inšpektori. 

Kroniku písal 

učiteľ Július 

Škabely. 



Kronika je písaná azbukou v ruskom jazyku (1947 Štátna ruská ľudová 

škola), od školského roka 1949/1950 je písaná v ukrajinskom jazyku 



Návšteva prezidenta ČSR v roku 1930 v Levoči 



Úvodná strana kroniky Rímskokatolíckej dievčenskej 

meštianskej školy v Spišskej Sobote 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôdorys školskej budovy v Kamienke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Kamienke sa písalo cyrilikou a jej obyvatelia hovorili po rusínsky 



Kronika školy v Lackovej (1922 – 1978) 

Zápis pri príležitosti 

otvorenia novostavby 

Národnej školy  

v Lackovej 



Kronika školy v Plavnici (1923 – 1949) 

 Fotografie z výstavy prezentujúcej prácu žiakov škôl okresu  



Kronika školy v Stráňanoch (1928 – 1967) 

≈ odev študentov z roku 

1928/1929 
≈ obrázky zachytávajúce 

budovu školy i kostola  

v minulosti 

≈ v obci sa využíval rusínsky 

jazyk a cyrilika 



Kronika Štátnej meštianskej školy v Starej Ľubovni 

(1925 – 1950) 

≈ výlet lietadlom  

v Prešove 

≈ článok z roku 

1931 o potrestaní 

nemeckých detí 

za používanie 

materinského 

jazyka v škole  









Z pionierskych kroník 



Pionierska kronika ZŠ 

vo Vyšnom Žipove 

- začiatok školského 

roka 1982 - 1983 







Pamätná kniha Okresného podniku komunálnych služieb 

 vo Vranove nad Topľou (1981) 



Pamätná  kniha Masarykovej liečebne v Kvetnici 



Pamätná  kniha Masarykovej liečebne v Kvetnici 

Zakladateľ liečebne v Kvetnici 



Pamätná  kniha Masarykovej liečebne v Kvetnici 

Zahraniční 

lekári na kurze 

epidemiológie 

a TBC  

v Kvetnici  

v roku 1961 





Kronika Hokejbalového mužstva SPT Žrebci 




