
Národná kultúrna pamiatka. Bývalý kláštor benediktínov, neskôr rehoľný 
dom jezuitov, ktorý má z prevažnej väčšiny charakter ruiny, je situovaný 

v masíve Bielych Karpát, nad cestou vedúcou údolím Váhu z Trenčína do 
obce Skalka nad Váhom. Je vzdialený približne 1 km severne od pútnického 
kostola na tzv. Malej Skalke stojacom na ostrohu vybiehajúcom do údolia 
rieky Váh, s ktorým ho dnes spája náučný chodník. Benediktínske opátstvo 
v chotári „Villa Scala“ založil nitriansky biskup Jakub I. v r. 1224 pri jaskyni 
ľudovo nazývanej Skala, ktorá bola na začiatku 11. storočia (podľa legendy 
päťkostolného biskupa Maura) miestom pobytu pustovníkov a svätcov
sv. Andreja/Ondreja – Svorada a Benedikta. V roku 1528 generál Ferdinanda 
Habsburského Katzianer mníchov na Skalke rozohnal a usídlil tu cisárske 
vojsko. Opátstvo ďalej existovalo len titulárne do roku 1644, kedy nitriansky 
biskup daroval opátstvo s kláštorom a kostolíkom jezuitom. Jezuiti kláštor 
renovovali v podstate od základov. Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 
kláštor jezuiti opustili. Posledné väčšie stavebné úpravy sa v areáli robili 
v rokoch 1852 – 1853 za pôsobenia farára J. Stárka. V 80. a 90. rokoch 
20. storočia sa uskutočnila veľká obnova pozostávajúca predovšetkým 
zo staticko – zabezpečovacích prác a následne obnova objektov areálu 
sprevádzaná archelogickými výskumami pokračuje od roku 2004. 

V polohe ostrožnej vyvýšeniny Chochel vzdialenej iba 700 m severne
od areálu kláštora sa nachádza polykultúrna archeologická lokalita,
ktorá v najmladšom, stredovekom horizonte nepochybne súvisela 
s benediktínskym opátstvom. Okrem pravekého osídlenia z doby bronzovej, 
laténu a doby rímskej tu bola odkrytá časť neveľkej včasnostredovekej
osady, pravdepodobne s vojensko-strážnou funkciou, ktorej súčasťou
bola aj drevená sakrálna stavba s pochovávaním datovaným
do 2. pol. 9. – 10. storočia a do 12. – 13. storočia. 
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https://slovakia.travel/en/velka-skalka-and-mala-skalka 
www.putnickemiestoskalka
Kontakt: www.sas.sk 
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VeľkÁ A MAlÁ 
SKALKA
Kataster Opatová, okres a kraj Trenčín
GPS súradnice: N48°55’24” E18°02’09”

Pohľad do pustovníckej jaskyne v podobe 
kľukatej chodby dlhej vyše 30 metrov, 
pri ktorej kláštor vznikol. Jaskynných
komplexov je v okolí kláštora viac. 
Foto: D. Nipčová

Tzv. Veľká Skalka sú pozostatky benediktínskeho opátstva,
ktoré založil Nitriansky biskup Jakub I. v roku 1224.
Foto: www:putnickemiestoskalka.sk

Pohľad na opátstvo a jeho okolie 
na kresbe F. Drahotuszkého 
z roku 1874. 
Originál: Szkalka 1874, F. Drahotuszky KOH K 8164 
www.mol.arcanum.hu

Kresba celého areálu 
s náučnými chodníkmi, 
v ktorom sa nachádza 
Malá a Veľká Skalka, 
ako i poloha Chochel.
Zdroj: www:putnickemiestoskalka.sk

Tzv. Malá Skalka je pútnický 
kostol zasvätený sv. Benediktovi 
a Všetkým Svätým, ktorý vznikol
na mieste, kde zbojníci zhodili
telo zavraždeného sv. Benedikta
do Váhu. Udalosti opísal
päťkostolný biskup Maurus 
v Živote pustovníkov Svorada, 
vyznávača a Benedikta, mučeníka.
Foto: D. Nipčová

Poloha Chochel: sklenené koráliky z 10.-11. storočia
z hrobov okolo kostola z 10.-13. storočia.
Foto: D. Staššíková-Štukovská, L. Krokker

Vstup gotickým portálom v skalnej stene do pustovníckej 
jaskyne z vnútorného nádvoria kláštorného areálu 
na Veľkej Skalke. Napriek prestavbám a úpravám 
si kláštor zachoval jedinečnosť spojenia architektúry 
a prírodných jaskynných útvarov.
Foto: D. Nipčová

Do pustovníckej jaskyne sv. Benedikta sa dá veľkým 
preklenutým otvorom vojsť aj z kaplnky sv. Andreja 
Svorada a sv. Benedikta, jedinou v súčasnosti funkčnou 
stavbou kláštorného areálu, ktorá je najmladšou súčasťou 
trojpodlažného objektu kaplniek postavená pred r. 1528.
Foto: D. Staššíková-Štukovská


