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1241 – mor – sprievodca tatárskeho vojska 

1312 – 1315 – mor – „bolo také veľké umieranie, že živí sotva mohli 
mŕtvych pochovávať 

1419 – mor 

1453 – mor spojený so zemetrasením 

1544 – 1545  mor – následok zničenia úrody kobylkami - v Kežmarku 
zomrelo 1400 osôb, v Levoči 800, v Spišskej Novej Vsi viac ako 600 

1563 – mor v Ľubici 

1568 – mor 

1577 – mor v Spišských Vlachoch, Spišskom Podhradí, Spišskej Novej 
Vsi a v Levoči 

1599 – 1600 – mor na ktorý zomreli viacerí evanjelickí kňazi 



1622 – mor – hladový rok. V Levoči zomrelo 1668, v Kežmarku 880, v 

Spišskej Belej 175 osôb. 

1645 – 1646 mor, ktorý doniesli do Levoče vojaci. Zomrelo 2214 osôb. V 

Kežmarku sa rozširoval prostredníctvom Bohoslužieb. Pochovaných bolo 

212 osôb. V Podolínci v tomto roku a v roku 1664 spolu zomrelo 1500 osôb. 

1679 – mor – V Spišskej Belej zomrelo 418 osôb, v Spišskom Podhradí 1500 

v Levoči 400. 

1709 – 1712 – mor – následok občianskej vojny za Rákociho povstania. V 

rokoch 1710 – 1711 na Spiši bolo 40 000 obetí. V Kežmarku  zomreli skoro 

všetci funkcionári mesta a ich rodiny, keďže boli  hlavnými 

vykonávateľmi protimorových nariadení. Podolínčania vyhnali 24 

nakazených osôb do lesa, napriek tomu tu zomrelo 974 osôb. Zomrelých 

pochovávali tam, kde zomreli. 

1739 – mor nadväzoval na veľkú neúrodu v roku 1738. 

 



ZÁZNAM O MORE  

Z ROKU 1545, KEDY V LEVOČI 

ZOMRELO 800 OSÔB 



- nebezpečná hnačková infekčná choroba, ktorej pôvodcom je  

gramnegatívna baktéria Vibrio cholerae. 

  – cholera- začala sa šíriť z Haliče a z Ukrajiny, pôvod mala v Indii 

Opatrenia: 

  - postavený vojenský kordón na hraniciach s Poľskom 

 - vojaci medzi obcami 

 - vydávanie vyhlášok nadriadených orgánov o opatreniach proti šíreniu 

nákazy 

 - pokyny na dodržiavanie hygieny  a dezinfekcia 

 - pokyny pre správcov krajov, ktorí museli zabezpečiť absolútnu 

karanténu 

 - v prípade rozšírenia choroby museli byť utracované domáce zvieratá 

 - hroby sa nesmeli otvárať aspoň 50 rokov 

 - mŕtvoly boli oblievané chlórovým vápnom a ich šaty a osobné veci  

spálené, pochovávané bez ceremónií 

 - podozriví zo šírenia nákazy boli Židia a Rómovia 

  

 

 



 Cholera si na Spiši nevyžiadala toľko obetí, ako v predchádzajúcich 

rokoch. 

 Ľubica 240, Veľká Lomnica 48, Spišská Belá 85, Spišská Stará Ves 72, 

Matiašovce 58 atď. 

 Následkom cholery vzniklo v júli a v auguste 1831  najväčšie povstanie 

poddaných na Slovensku – Východoslovenské roľnícke povstanie (iné 

názvy: cholerové povstanie, sedliacke povstanie)  v Zemplínskej, 

Abovskej, Šarišskej a Spišskej župe. Do povstania sa zapojilo viac ako 

150 obcí. Povstania sa aktívne zúčastnilo vyše 40 000 povstalcov. Po 

jeho potlačení bolo popravených 43 povstalcov a 349 dostalo telesné 

tresty. 

 Cholera sa na Spiši vyskytla viackrát. Okrem roku 1831 bola väčšia 

epidémia aj v rokoch 1855 – 1856. 

 







NA CHOLERU V ROKU 1855 ZOMRELI 

BUDÚCEMU LEKÁRNIKOVI  

AURELOVI VILIAMOVI SCHERFELOVI: 

LEKÁRNIK Z POPRADU – VEĽKEJ 

 AUREL VILIAM SCHERFEL 

 (*23. 4. 1835 - †23. 4. 1895) 

- mestský chirurg, matkin otec 

Jakub Maléter 

 (*18. 6. 1782 - †23. 10. 1855) 

- lekár, matkin brat 

Gustáv Viliam Maléter  

(*18. 9. 1814 – †15. 9. 1855) 

- lekárnik, otec 

Jonathan Scherfel 

(*18. 12. 1808 – †22. 10. 1855) 

 



PREDPISY PRE LEKÁROV, 
RÁNHOJIČOV, LEKÁRNIKOV  
A PÔRODNÉ ASISTENTKY, 1778 

VÝZNAMNÍ LEKÁRI 

 Ján Maleter (Milleter) (*1691 
– †1775) – lekár v Spišskej 
Novej Vsi, od 1723 lekár 
Spišskej župy 

 Jacek Łopacki (*1690 – 
†1761) – popradský lekár 

 „Land Physicus“ – Zytmann 
(18. st.) 

  Samuel Hambacher – 1739 – 
1740 dvorný lekár poľského 
kráľa Augusta II.; v Spišskej 
Novej Vsi ako fyzikus 16. 
spišských miest 
 





ÚČTOVNÉ DOKLADY ŠPITÁLA  
 V POPRADE   1784 – 1786 

 

 

 

 

 

 

 

- cirkevné či svetské ústavy pre chorých, 
starých alebo chudobných (t. j. nemocnica, 
chudobinec, sirotinec, nalezinec) 
 

na Spiši vznikali v 14. a 15. storočí 

- sv. Alžbety v Spišskom Podhradí (1397) 

- sv. Ducha v Ľubici (1409) 

- v Starej Ľubovni (1563),   

- v Podolínci (1563), 

- v Spišskej Sobote (1579),  

- v Hniezdnom (1728) 

 

Okolo roku 1772 – v Ľubici (pre 5 osôb), v 
Spišskej Belej (pre 8 osôb),  

vo Vrbove (pre 12 osôb), v Spišskej Sobote (pre 6 
osôb), vo Veľkej (pre 4 osoby), v Poprade (pre 9 
osôb) a v Spišskej Novej Vsi.  

 
 





ŠETRENIE ČINNOSTI  
LEKÁRNIKA MAUGSCHA  
ZO SPIŠSKEJ SOBOTY, 1776 

LEKÁRNE 

 1773 v zálohovaných 
mestách Poľsku: 

4 lekárnici a 12 kúpeľníkov 
(ránhojičov) 

 

Lekárne:  

Spišská Nová Ves 2 
lekárnici 

Spišská Sobota 2 lekárnici 





 Spolok založil v roku 1863 kežmarský lekár Dr. Gregor Tátray ml.  

 

 prvej schôdze v Kežmarku 1. októbra 1863 sa zúčastnilo 37 lekárov 
a lekárnikov 

 zvyšovanie úrovne členov sledovaním najnovších trendov v medicíne, 
farmácii a príbuzných odboroch 

 získavanie finančne nákladnej odbornej literatúry a lekárskych prístrojov 

  vzájomné vymieňanie skúseností formou diskusií a prednášok na 
zasadnutiach 

 podpora a rozvíjanie kolegiality 

 sledovanie pomerov vo verejnom zdravotníctve na území župy 
a napomáhanie jeho rozvoju  

 členom spolku sa mohol stať lekár, chirurg, lekárnik alebo zverolekár 

 





 

 Dr. Fridrich Fleischer (29. október 1867 – 8. október 
1870 a 20. október 1874 – 19. október 1886) 

 Dr. Alexander Stenczel (8. október 1870 – 20. október 
1874) 

 Dr. Gregor Tátray ml. (19. október 1886 – 1907) 

 Dr. Alexander Lorx (1907 – 1922) 

  Dr. Augustín Szász (1922 – 1930)  

 Dr. Michal Guhr (1930 – 1933) 

  Dr. Mikuláš Szontágh, ml. (1933 – 1938) 

  Dr. Štefan Kaul (1938 – 1945) 



 
 

Medicínu vyštudoval v Pešti, kde 24. marca 1839 
získal doktorský diplom a titul Dr. Dva roky strávil  
na univerzite. V roku 1842 sa stal praktickým 
lekárom v Matejovciach a svoju lekársku prax 
začal v roku 1843. Mal mimoriadny vzťah ku 
chudobným za ktorých platil často aj lieky. Od roku 
1863 sa stal kúpeľným lekárom v Starom 
Smokovci a fyzikusom Spišskej župy .  
Presťahoval sa do  Levoče. Venoval sa botanike, 
bol autorom dizertačnej práce o narkotikách. 
V roku 1873 bol vyznamenaný zlatým krížom 
s korunou za zásluhy za účasť na potlačení cholery 
v roku 1856. V roku 1863 ho zvolili za 
korešpondujúceho a neskôr za stáleho člena 
Kráľovskej lekárskej spoločnosti v Budapešti. 
Spišský lekársky a lekárnicky spolok ho menoval 
za čestného prezidenta pri príležitosti jeho 
sedemdesiatky 1. januára 1883. 

 



 Pochádzal zo šľachtickej rodiny. 

 V roku 1839 ukončil štúdium medicíny v Pešti, 
potom po polroku pôsobil vo Viedni a v Berlíne. 
V roku 1840 sa vrátil do rodného mesta. V rokoch 
1845 – 1876 pracoval ako „mestský fyzikus“. Bol 
považovaný za filantropa a otca chudobných. Často 
dával chudobným nemocným jedlo a pitie zadarmo. 
Veľkú úlohu zohral pri zneškodnení epidémie 
cholery v rokoch 1872 – 1873. Za tieto zásluhy 
dostal poďakovanie od ministerstva a v roku 1876 
mu bol udelený zlatý kríž za zásluhy s korunou.  



 V Kežmarku absolvoval gymnázium a v Pešti študoval 

medicínu. V roku 1865 získal titul Dr., neskôr získal diplom 

chirurga a pôrodníka. Bol praktickým lekárom 

v Matejovciach, hlavným lekárom Provincie 16 spišských 

miest, župným lekárom v Levoči, po roku 1890 učiteľom na 

gymnáziu v Kežmarku a kúpeľným lekárom v Smokovci. 

Zaoberal sa zdravotníckou osvetou, v Levoči spolu s Dr. 

Rožnaiom založil Spolok pre boj proti pľúcnej tuberkulóze. 



 

Promoval 25. januára 1885 v Budapešti. 
Do Popradu prišiel v roku 1886. 
Organizoval početné dobročinné akcie 
a daroval vlastný majetok, aby týmto 
spôsobom sústredil finančné prostriedky 
na založenie nemocnice v Spišskej 
Sobote. V roku 1901 zakúpil prízemný 
domček, v ktorom umiestnil 6 postelí. 
Tatra nemocnica bola otvorená 10. 
decembra 1911. Pôsobil tu až do svojej 
smrti. V Spišskej Sobote bol 
mimoriadne obľúbeným. V roku 1935 
ho schválilo zastupiteľstvo za čestného 
občana Spišskej Soboty a bola mu 
odhalená pamätná tabuľa s podnapisom 
– Dobrodincovi chorých, ktorá sa 
v súčasnosti nachádza v nemocnici v 
Poprade. 
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