
KOSTOL A KLÁŠTOR KLARISIEK 

 
Kostol klarisiek zo 14. storočia sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Staré 
mesto, zasvätený je Povýšeniu sv. Kríža. Je to jednolodná gotická stavba zaklenutá 
krížovou klenbou. Hlavný oltár s viacerými plastikami a postranné oltáre 
Zvestovania a sv. Kláry od Františka Antona Palka sa zachovali z poslednej 
rokokovej úpravy v roku 1760. Kazateľnica s alegóriami Viery, Nádeje, Lásky a 
Svätého Písma. od Jozefa Sartoryho sú tiež rokokové. Klarisky opustili kláštorv 
roku 1782, keď Jozef II. zrušil viaceré rehole. Kostol sa stal sídlom právnickej 
akadémie a gymnázia. 

Kostol i kláštor je postavený na mieste, kde už v 1. pol. 13. storočia stál kláštor cistercitiek. Počas 
pádu Přemysla Otakara II. v roku 1271 a 1273 bol kláštor spustošený a mníšky ho opustili. Krátko 
po udelení mestských privilégií Bratislave (r. 1291 Ondrejom III.) prichádzajú na pozvanie Ondreja 
III. V r. 1297 do mesta klarisky. Založenie ich kláštora potvrdil v tom istom roku pápež Bonifác 
VIII.Klarisky sú ženská vetva rehole sv. Františka. Zakladateľkou rehole je sv. Klára, ktorá sa 
narodila v Assisi, asi v r. 1194, kde aj v roku 1253 zomrela. Kanonizovaná bola už v r. 
1255.Klarisky si po príchode do mesta opravili staršiu kláštornú budovu a začali stavať jednoloďový 
gotický kostol, ktorý dobudovali v 14. st.. Kostol bol pôvodne bez veže a zaklenuli ho krížovou 
klenbou. Okolo r. 1400 osadili na mohutnú konzolu v juhozápadnom nároží chrámovej lode vežičku 
v tvare päťbokého hranola. Takéto osadenie bolo v čase gotiky zriedkavým javom. Kamenné 
plastiky na veži predstavujú sediacu Madonu, dve svätice a klačiaceho kráľa. Meno kráľa nie je 
známe, ale môže ísť o Ondreja III., počas vlády ktorého prišli klarisky do mesta, alebo Žigmunda 
Luxemburského, za vlády ktorého sa veža stavala. Svojou členitou architektúrou a 
bohatousochárskou výzdobou sa veža Klariského kostola, spolu s kaplnkou sv. Jána evanjelistu pri 
Františkánskom kostole, radí k vrcholným dielam gotickej architektúry v Bratislave. 
  
V r. 1782 Jozef II. svojim dekrétom zrušil klariský kláštor v Bratislave a od tých čias tento slúži 
svetským účelom. Podľa projektu arch. J.J. Tallhera bola v rokoch 1783-84 vykonaná adaptácia 
kláštora pre potreby právnickej akadémie, ktorá sa sem presťahovala z Trnavy. V rokoch 1786-1908 
tu bolo umiestnené aj katolícke gymnázium, ktoré sa po r. 1908 presťahovalo do nových priestorov 
na Grösslingovej ulici.  
Okrem iných známych osobností navštevoval toto gymnázium napr. neskorší priekopník 
rádiotelegrafe Jozef Murgaš, hudobný skladateľ a zberateľ slovenských, maďarských a rumunských 
ľudových piesní Béla Bartók či svetoznámy klavírny virtuóz, skladateľ, dirigent a pedagóg Ernest 
Dohnányi. 
  
V roku 1914 kúpilo kláštor i kostol mesto. V priestoroch kláštora začalo budovať knižnicu 
novovzniknutej Alžbetínskej univerzity. Táto sa stala základom dnešnej Univerzitnej knižnice, ktorá 
tu sídlila do r. 1955. Od r. 1959 je v týchto historických priestoroch umiestnená Slovenská 
pedagogická knižnica.Kláštor bol rekonštruovaný v roku 2002 a v rokoch 2005-2007. V súčasnosti 
je v užívaní štátu a pre svoju vynikajúcu akustiku slúži ako koncertná sieň.  
  
Kostol a  kláštor klarisiek patrí medzi najstaršie zachované architektonické pamiatky Bratislavy a 
počas svojej existencie bol svedkom mnohých udalostí a ľudských osudov.  
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