
V
sídelno-správnej štruktúre Uhorska 
sa začali slobodné dediny objavovať 
počas 13. storočia. Najviac sa rozší
rili v 14. storočí, ale niektoré vznikli ešte aj 

v 15. storočí. Väčšina z nich bola vo vlast
níctve kráľa, niektoré však patrili do súk
romného majetku veľmožov alebo prelátov. 
Od vydania dekrétu Bela IV. roku 1267 sa 
slobodné dediny spomínajú viackrát aj v zá
konoch a ďalších právnych normách. Po
čnúc dekrétom kráľa Žigmunda Luxembur
ského z 15. apríla 1405, zaraďovali sa hie
rarchicky takmer vždy na tretie miesto za 
mestá (civitates) a mestečká (oppida). Oso
bitosť ich postavenia bola natoľko význam
ná, že roku 1405 kráľ Žigmund pozval ich 
zástupcov, spolu so zástupcami miest a mes
tečiek, na rokovanie krajinského snemu. 
Slobodné dediny a predstavitelia ich samo
správy sa od začiatku 15. storočia pravidel
ne uvádzajú aj vo všeobecných adresách 
väčšiny kráľovských mandátov a ďalších 
listín.
Doteraz známe historické pramene z 13. - 
15. storočia dokladajú na území Slovenska 
niečo vyše tridsať lokalít s označením slo
bodná dedina. Už z toho je zrejmé, že tu ide 
iba o výnimky z veľkého počtu ostatných, 
neslobodných dedín. No aj v rámci tejto 
navonok terminologicky vyčlenenej skupi
ny existovali medzi jednotlivými „dedinami“ 
pomerne veľké rozdiely. Pojem slobodná 
dedina sa svojím konkrétnym obsahom a zá
berom líšil z hľadiska časového i miestneho. 
Neoznačoval sa ním teda jednotný sídlisko
vý ani historicko-právny, resp. správny typ.

Svedectvá prameňov
Doteraz najstarší pramenný doklad, v kto
rom sa priamo uvádza slobodná dedina na 
území Slovenska, pochádza z roku 1267 
a vzťahuje sa na Šalu. Belo IV. zakázal vte
dy v tejto dedine, darovanej premonštrátske- 
mu kláštoru v Turci, podľa vzoru iných slo
bodných dedín, požadovať ubytovaciu po
hostinnosť (descensus).
Nemeckí hostia v Sebechleboch dostali roku 
1233 od Ondreja II. právo na slobodnú voľ
bu richtára, ktorý mal vyšetrovať a súdiť ich 
záležitosti. V prípade ťažších (trestných) 
vecí si však musel prizývať prepošta alebo 
iného zástupcu Ostrihomskej kapituly, kto
rá bola sebechlebskou zemepanskou vrch
nosťou. Roku 1288 vyňal Ladislav IV. dedi
nu (villam) Sebechleby spod súdnej právo
moci hontianskeho župana. Kto chcel 
v trestnej alebo civilnej veci stíhať tunajších 
poddaných, mohol tak urobiť jedine pro
stredníctvom miestneho richtára, „podob
ne ako v iných slobodných dedinách“. Zá
roveň bol vydaný zákaz pre všetkých veľmo
žov a šľachticov požadovať u sebechleb- 
ských obyvateľov bezplatné pohostenie 
a ubytovanie. Každý narušiteľ tohto zákazu 
mal byť postihnutý na základe svedeckej 
výpovede tunajšieho richtára a štyroch prí
sažných. Predstavitelia miestnej samosprá
vy sa mali zúčastňovať aj na vyčísľovaní 
škôd, ktoré by dedina v budúcnosti utrpela 
od rozličných zbojníkov. Roku 1338 dostali
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Sebechleby právo chytať a trestať zločincov. 
Feudálnu rentu platili sebechlebskí podda
ní „hostia“ svojmu panstvu - Ostrihomskej 
kapitule - z väčšej časti v peniazoch. Kapi
tula zároveň poberala od nich desiatok z ví
na a obilia.
V bezprostrednom susedstve Sebechlebov, 
juhozápadne od Krupiny, ležia Hontianske 
Nemce. Sú takisto už k druhej polovici 13. 
storočia doložené ako slobodná dedina.
V skutočnosti to boli pôvodne dve dediny: 
jedna slovenská (Thouty), druhá nemecká 
(Nempty). Tieto „dve kráľovské slobodné 
dediny“, ktoré boli vyňaté spod civilnej 
i trestnej jurisdikcie zvolenského župana, 
daroval Ladislav IV. roku 1286 vesprímske- 
mu prepoštovi a Ondrej II. roku 1291 Ostri
homskej kapitule. Aj Hontianske Nemce 
mali vlastného voleného richtára. Do jeho 
súdnej právomoci patrili tzv. menšie záleži

Výsady okolitých slobodných dedín dostali 
aj obyvatelia kráľovskej dediny Poníky. Prvú 
privilegiálnu listinu na ne získali roku 1400 
od zvolenského župana Dávida Albisiho. Od 
toho času boli oslobodení od bežných foriem 
peňažnej a naturálnej renty. Mali právo slo
bodnej voľby richtára, ktorý súdil všetky 
spory v obci. Podľa zvyku ostatných slobod
ných dedín nemuseli Poničania poskytovať 
pohostenie a nocľah stoličným úradníkom. 
Polia v chotári dediny si mohli rozdeľovať 
podľa vlastnej vôle. Za tieto slobody platili 
ročne 80 zlatých. V prípade, že by našli ko
vové rudy, mali príslušný podiel zo zisku 
odvádzať kráľovským kastelánom v Sloven
skej Ľupči. Tieto výsady potvrdil roku 1404 
kráľ Žigmund. Súčasne ich rozšíril podľa 
vzoru práva mesta Krupiny o právo na slo
bodnú voľbu farára, slobodné rúbanie dre
va a lámanie kameňa. Veľký význam malo

LEON SOKOLOVSKÝ

Ani MESTO,
ani DEDINA

Slobodnú dedinu (libera vila) môžeme považovať za prechodný stupeň 
vo vývoji od dediny k mestu. Dediny na tejto úrovni neboli už obyčajnými 
dedinami, ale neboli ešte ani mestami. Skôr by sme ich mohli považovať 
za akési předstupně budúcich miest. Nedajú sa bezproblémovo zaradiť ani 
medzi mestečká, hoci k tejto kategórii sídlisk sa približovali vari najviac.

Slobodné dediny na Slovensku

tosti, do právomoci vrchnosti zasa väčšie, 
t. j. trestné veci.
Na území Zvolenskej stolice v severnom 
susedstve Krupiny sa nachádzala ďalšia sku
pina slobodných dedín. Boli to Babiná, Dob
rá Niva a Sása. Ich výsady pochádzali od 
Bela IV. a neskôr ich potvrdili, doplnili 
a spresnili králi Štefan V., Ladislav IV., Ľudo
vít L a Žigmund Luxemburský. Medzi tými
to privilégiami, udelenými podľa vzoru mes
ta Krupiny, nebola pôvodne určená výška 
ročného poplatku (pro collecta). Preto na 
žiadosť richtárov menovaných dedín určil 
Ľudovít L, aby odovzdávali do kráľovskej 
pokladnice peniaze v množstve 50 budín- 
skych hrivien, a to každý rok v dvoch splát
kach po 25 hrivien. Pritom je zaujímavé, že 
táto suma bola určená spoločne pre všetky 
tri spomínané dediny. Ďalšie rozšírenie práv 
obyvateľov Dobrej Nivy a Sásy uskutočnil 
roku 1410 kráľ Žigmund, keď ich oslobodil 
od mýta v Dobrej Nive a vo Zvolene.
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oslobodenie od platenia mýta na území ce
lého kráľovstva, s výnimkou pohraničného 
cla. Krupinské výsady zároveň zaväzovali 
obyvateľov Poník k povinnej službe v kráľov
skom vojsku a neskôr k príspevkom na ob
ranu proti Turkom.
Jednou zo slobodných dedín na východnom 
Slovensku boli Hanušovce. Takto ich uvá
dza privilégium Karola Róberta z roku 1332. 
V uvedenom roku dostali Hanušovce, ktoré 
vlastnil taverník Demeter Aba, práva podľa 
vzoru mesta Prešova. Kráľ im povolil konať 
týždenné trhy a tunajších obyvateľov oslo
bodil od platenia mýta v Kapušanoch. Na 
čele správy tejto slobodnej dediny stál šol- 
týs Hanuš, ktorý sa roku 1333 spomína ako 
richtár a zemepanský úradník. O tom, že 
v Hanušovciach skutočne existovala šoltýs- 
ka inštitúcia, svedčí listina z roku 1335. Na 
jej spísaní sa zúčastnil spolu s hanušovským 
farárom a troma prísažnými aj tamojší šol- 
týs (scultetus) Cunczmann.
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