
JURAJ TURZO 
A

EURÓPSKE KULTÚRNE 
DEDIČSTVO





Juraj Turzo
uhorský palatín, šľachtic, krajinský hodnostár

* 2. septembra 1567 na Hrade Lietava

┼ 24. 12. 1616 Bytča

Pôsobenie
Od 1585 oravský dedičný župan

Od 1598 kráľovský radca
Od 1599 hlavný kráľovský pohárnik a hlavný stolník
Od 1601 kapitán preddunajského vojska a súčasne 

hlavný veliteľ novozámockej posádky 1606 gróf
1609 palatín 





deti:

Anna (1565)
Juraj (1567)

František (1570)
Uršula (1570)

Katarína (1571)

František Turzo  a 
Katarína Zrínska

Bytčiansky 
zámok



- prvou manželkou Juraja Turzu 
bola Žofia Forgáčová, 

mali spolu 3 deti

- druhou manželkou Juraja Turzu 
bola Alžbetou Czoborová, 

mali spolu 5 dcér a jedného syna, 
za 24 rokov manželstva si napísali 

viac ako 1000 strán listov



Oravský hrad



Lietavský hrad

Lietavský hrad začiatkom 16. storočia
získal Mikuláš Kostka, ktorého dcéru 

Barboru si vzal za manželku František 
Turzo. Thurzovci v druhej polovici 16. 

storočia hrad podstatne rozšírili a 
opevnili. Vybudovali renesančné 

opevnenie druhého predhradia, postavili 
rozmerný polkruhový bastión a zvýšili aj 
múry vnútorného hradu. V prvej polovici 

17. storočia si hrad a panstvo rozdelili 
dcéry Juraja Thurzu, čo bolo začiatkom 

jeho záhuby. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Kostka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I._Turzo


Začiatkom 17. storočia (1610) 
sa začína stavba panského domu 

a koncom 18. storočia nová 
výstavba kúpeľov Rajecké 

Teplice, ktoré s veľkou obľubou 
využíval i panovníkov palatín 

Juraj Turzo, o čom je písomný 
doklad z roku 1604. Palatín Juraj 

Turzo dal postaviť murovaný 
dom so šiestimi izbami. 

Rajecké Teplice, 1883



Rajecké Teplice,
súčasná podoba kúpeľov Aphrodite



Ilustrácia z knihy Povesti o 
slovenských liečivých 

prameňoch a kúpeľoch, od 
akad. mal. Stanislava Lajdu



Peter Pázmány



Juraj Turzo zomrel 
24.12. 1616 v Bytči

Pohrebné rúcho
Juraja Turzu uložené 
na Oravskom hrade



Pohrebný poriadok, 
uložený v Štátnom 

archíve v Bytči



Imrich Turzo

• 11. september 1598, Bytča – † 19. október 1621, Mikulov

• bol uhorský šľachtic, oravský župan, kráľovský tabulárny
sudca. 

• bol synom grófky Alžbety Coborovej a Juraja Turza, ktorý 
bol v rokoch 1608 – 1616 uhorským palatínom

https://sk.wikipedia.org/wiki/11._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/1598
https://sk.wikipedia.org/wiki/Byt%C4%8Da
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/1621
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mikulov
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C5%BEbeta_Coborov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_VII._Turzo
https://sk.wikipedia.org/wiki/1608
https://sk.wikipedia.org/wiki/1616
https://sk.wikipedia.org/wiki/Palat%C3%ADn




Oravský hrad,
Kaplnka sv. Michala sa stala 

21. 8. 2006 
víťazom súťaže

„KULTÚRNA PAMIATKA 
ROKA“

v kategórii reštaurovanie 
hnuteľnej alebo nehnuteľnej 

národnej
kultúrnej pamiatky.

V kaplnke uvidíte dvojicu krýpt: 
Thurzovskú a Henkelovskú, obidve 
zo 17. storočia, prístenný epitaf na 

oslavu osobnosti Juraja Thurzu, 
posmrtné portréty Juraja Thurzu a 
Alžbety Czoborovej, posmrtné štíty, 

krstiteľnicu, kazateľnicu, 
reprodukciu

pôvodného protestantského oltára, 
drevenú emporu.





Knižnica

Dielo Elogia
vivorum literis

illustriom



Diela z palatínovej 
knižnice



Kaštieľ v 
Dubnici nad Váhom



Cirkevný snem,
stretnutie 26 zástupcov evanjelických 

cirkevných zborov z desiatich 
takzvaných preddunajských žúp,
jedného z Viedne a jedenástich z 

Nemecka za hojnej účasti magnátov a 
zemanov, sa označuje ako 

žilinská synoda.
Do žilinského farského kostola ju 

zvolal palatín Juraj Turzo, 
najvýznamnejší predstaviteľ 

luteránskej aristokracie Slovenska, 
považovaný za laickú hlavu 

slovenských luteránov.



rôzne vydania 
Aktov a Záverov 
Žilinskej synody



Latinský text na tabuli hovorí:

D. O. M. (= Deo Optimo Maximo)
Aedes sacra circa 1300 dicata Beatae Mariae Virginis exstitit, 1540 in 

fortalicium conversa, 1583 cultui Divino restituta, 1586 honori Sanctissimae
Trinitatis consecrata, 1595 sectariis tradita, 1610 synodo protestantium

inservivit, a 1673 catholica, 1678 igne absumta restaurata, 1705 a 
protestantibus occupata, 1708 catholicis restituta, 1848 incinerata, ruinata, 

ope natorum Solnensium Georgii Budatinszky, praepositi maioris Neosoliensis, 
Georgii Tvrdy, abbatis canonici Nitriensis, 1869 reconstructa consecrata, 1886 
saevientibus flammis tectis orbata, 1890 beneficentia Augustini Roskoványi, 

Episcopi Nitriensis, favore Patronatus, piis oblatis fidelium aliorumque interne, 
externe decorata.

Preklad do slovenčiny je asi takýto:

Bohu najlepšiemu najvyššiemu
Posvätná budova (kostol) zasvätená Blahoslavenej Panne Márii bola postavená 

okolo (roku) 1300, (roku) 1540 zmenená na pevnosť, (roku) 1583 
prinavrátená na bohoslužobné obrady, (roku) 1586 zasvätená Najsvätejšej 

Trojici, (roku) 1595 sektárom odovzdaná, (roku) 1610 slúžila protestantskej 
synode, od (roku) 1673 katolícka, (roku) 1678 po zničení ohňom obnovená, 

(roku) 1705 protestantmi zabraná, (roku) 1708 katolíkom prinavrátená, (roku) 
1848 vyhorená, zrúcaná, pomocou rodených Žilinčanov Juraja Budatinského, 
veľprepošta banskobystrického, Juraja Tvrdého, opáta kanonika nitrianskeho, 

(roku) 1869 renovovaná (a) posvätená, (roku) 1886 zúriacimi plameňmi 
pozbavená strechy, (roku) 1890 dobročinnosťou Augustína Roškovániho, 

biskupa nitrianskeho, podporou patronátu, zbožnými darmi ostatných 
veriacich zvnútra i zvonka ozdobená.



Pamätná tabuľa osadená v interiéry Evanjelického kostola v Žiline 
venovaná 350. výročiu Žilinskej synody.

"Pri 350. výročí Žilinskej synody zasadajúcej v dňoch 28. – 30.
marca 1610 v Žiline terajšom rím. kat. farskom kostole pod
predsedníctvom vzácneho evanjelického muža palatína Juraja
Thurzu, ktorá dala pevné zriadenie našej ev. cirkvi a.v. cirkvi na
ktorej boli vyvolení prví traja slovenskí ev. a.v. superintendenti
– biskupi, Eliáš Láni, ev, farár v Bytči, Samuel Melík, ev. farár v
Brezne, Izák Abrahamides ev. farár v Bojniciach. S vďačnou
úctou dala zhotoviť Ev. a.v. generálna cirkev Turčiansky
seniorát a Ev. a.v. cirkevný sbor v Žiline. V marci 1960."



Odhalenie tabule,
Štátny archív Bytča, 2010



Miloš Klátik, 
generálny biskup 

Evanjelickej cirkvi a.v. 
na Slovensku. 



kresby od akad. mal. 
Stanislava Lajdu



Poštová známka vydaná pri príležitosti 
400. výročia Žilinskej synody,

Celinova obálka v hodnote 0,40 centov





Titulný list Bibliotéka-
pedagogika, knižný 

veľtrh r. 2012

Kniha Horného Považia, 
čitateľská súťaž, 2010,
2. miesto v kategórii 
odborná literatúra



Faksimilné vydanie 
originálnej listiny so 

závermi 
Žilinskej synody





Diplomatický prepis 
latinského originálu



Slovenský preklad 
latinského 
originálu





Lietavský hrad, 
1318













Sobášny palác v Bytči,
od r. 1970 

Národná kultúrna 
pamiatka



Štátny archív, 
Bytča



Výnimočná stavba zo 
17. storočia

Sobášny palác v Bytči, 
v okolí okien a portálu 
s bohatou grafitovou 

ornamentikou.



Požiar v Bytči 
v r. 1904



• 35 volov
• 117 teliat
• 156 jahniat
• 116 prasiat
• 27 sŕn
• 188 zajacov
• 526 prepelíc
• 414 kapúnov
• 784 sliepok
• 419 husí
• 2300 pstruhov 
• 70 hlavátok
• 5 365 vajec a pod..



Sobášny palác, Bytča
rôzne podujatia



Odborná konferencia, 
venovaná Jurajovi Turzovi v 

Sobášnom paláci v Bytči, 2012 



Alžbeta Báthoryová, 
prvý závažný prípad, ktorý 

mal Juraj Turzo vyriešiť ako 
palatín, 1610



filmový 
svet









List palatína Juraja Turzu svojej 
manželke o zatknutí a 

doživotnom odsúdení Alžbety 
Báthoryovej.



František Nádasdy
manžel Alžbety Báthoryovej



List Stanislava Turzu o 
úmrtí Alžbety Báthoryovej, 

25. augusta 1614,
uložený v Štátnom archíve 

v Bytči





Cisár Rudolf II. 
1552-1612

„cisár 
alchymistov

Osobnosti a udalosti v období a živote Juraja Turzu

Ján Amos 
Komenský 
1592-1670

Žofia 
Bosniaková
1609-1644

1568 – Holandsko bolo vyhlásené za samostatný štát

Diego 
Velázquez

Boris 
Godunov

El Greco

Elizabeta I. 
Tudorovna

František 
Vešeléni

Pocahontas
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