
KVETNICA – ZAUJÍMAVOSTI NA TÚRE 
 

Kostol sv. Heleny (Poprad - Kvetnica) 
 

 Kostolík dal postaviť Peter Ráth, 

generálny riaditeľ Košicko-bohumínskej 

železnice, v rokoch 1909 – 1910. 

Výstavba kostolíka sa realizovala podľa 

projektovej dokumentácie nezisteného 

autora a zo zbierok Petra Rátha, jeho 

manželky, dcéry Aranky a zaťa Eugéna 

Karácsonyho. Ďalším darcom bol manžel 

Gabriely Éder-Dávidovej z vďačnosti za 

uzdravenie. Dôkazy o tom sú 

zaznamenané na nápisoch vitráží piatich 

okien, ktoré sú dielom budapeštianskeho 

sklomaliara a výrobcu vitráži, Waltera 

Gidu. Kostolík na počesť sv. Heleny 

vysvätil spišský biskup Alexander Párvy 

10. júla 1910. Počas prevádzky 

liečebného ústavu poskytoval pacientom duchovnú útechu. V roku 1952 

kostolík prestal plniť svoje duchovné poslanie a stal sa skladom agitačného 

materiálu a kníh kúpeľnej správy. Neskôr bola dohoda medzi cirkvou a 

Okresným národným výborom v Poprade o zmene užívania kostolíka v 

prospech štátu, kedy došlo aj v zmene vlastníctva na štát. 

Obrat nastal po novembri 1989, kedy tu veriaci po mnohých desaťročiach 

slávili 24. decembra polnočnú svätú omšu. Kostolík bol znova posvätený 

na sviatok sv. Heleny 18. augusta 1990 vtedajším spišským biskupom 

Františkom Tondrom. Zničené pôvodné zariadenie bolo nahradené novým. 

Zozbierali sa naň miestni veriaci v roku 1993 pod vedením kaplána 

Stanislava Marušiaka. Dôkladnú opravu sklenených vitráží uskutočnil v 

roku 2000 Stanislav Hudzík a Peter Fedor. Kostol v súčasnosti patrí 

Farnosti Poprad – Juh. Sväté omše sú v kostole každú nedeľu o 10:00. 

Majitelia kostola sa v priebehu času menili, v roku 2010 kostol prenajalo 

Seniorcentrum Kvetnica rímskokatolíckej cirkvi na 15 rokov, o rok na to 

však zmluvu nečakane vypovedalo. V roku 2020 kostol patril 

rímskokatolíckej cirkvi. Blízko kostola je kaplnka Panny Márie Lurdskej, 

posvätená 6. júna 1948. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kvetnica_Poprad_18_Slovakia27.jpg


Príbeh krížovej cesty a Kaplnky vzkriesenia v Poprade - Kvetnici 
 

 

Jednoduché. Prosté. Neokázalé. A predsa pritom "fajnové", sofistikované 

a presvedčivé. Aj také je dielo, ktoré vám dnes predstavujeme. 

Dlho som rozmýšľal, aký bude prvý krok. Po celom dni chôdze som si 

uvedomil, že som si ho nevšimol. Dlho som uvažoval, aké to bude – dôjsť 

do cieľa. Posledný kilometer sme bežali. Únavu po 900 prejdených 

kilometroch sme v nohách necítili. Spolu s dobrými priateľmi Vojtechom a 

Vavrincom sme za zvonenia nedeľných poludňajších zvonov dorazili k 

hrobu svätého Jakuba. Dvadsaťštyri dní bez hodiniek a mobilu a predsa 

prídeme na minútu presne! Aká náhoda… O pár dní sedím už doma pod 

Tatrami. Postupne a veľmi pomaly mi dochádza, čo som za posledný 

mesiac vlastne prežil. O to viac som bol sklamaný, že som koniec predsa 

len necítil. Chcel som poznať odpoveď, tá však neprišla. 

Premýšľal som, ako môžem vyrozprávať príbeh, ktorý som na chodníku 

svätého Jakuba prežil. Písať neviem, kniha z toho nebude. Fotografie na 

facebook som tiež vešať nechcel. Ako architekt som mal túžbu ponúknuť 

krátku púť každému, kto ju potrebuje. 

V roku 2009, keď sa kríza ešte len rozbiehala, som stretol dvoch 

investorov, ktorí by malú poľnú betónovú kaplnku zafinancovali. Ako to 

býva, na drobnú stavbu sa peniaze nezvýšili a projekt mal skončiť v 

zásuvke. Usilovali sme sa osloviť iných ľudí, skúšali sme iné miesta a 

farnosti, ale nepochodili sme. 



Po roku som stretol človeka s podobným snom. Riaditeľ Mestských lesov 

Poprad Robert Dula chcel nad miestnou časťou Kvetnica vybudovať 

kalváriu. Kopec sa nemohol volať príznačnejšie než Krížová. 

NPR Hranovnická dubina 
 

Kraj Prešovský 

Okres Poprad 

Geomorfologická 

jednotka 

Kozie chrbty 

Geologická jednotka veporské pásmo 

Chránené územie národná prírodná rezervácia Hranovnická dubina 

Prístup bus Poprad, Kvetnica, lesný park 

Východisko Poprad-Kvetnica, lesopark pri jazierku 

Trasa Poprad-Kvetnica, lesopark – Zámčisko – horáreň – 
Hranovnická dubina – Vysová – zverník Kvetnica – 

Krížová – Kvetnica 

Dĺžka, prevýšenie 13,6 km; prevýšenie na Zámčisko 300 m a Krížovú 400 
m 

Čas prechodu 4 h 

Počet zastávok 6 

Náročnosť stredne náročná trasa 

 
Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, historické 

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný 

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočné prepojenie na zelenú turistickú značku 

Rok otvorenia: 2004 

Aktuálny stav: informačné panely sú v dobrom stave 

Textový sprievodca: sprievodca náučným chodníkom v mestskej časti Kvetnica 

(2005) 

Kontakt: Mestské lesy Poprad, s. r. o., Levočská 3312/37, 058 01  Poprad, tel. 052 / 

7724 160 

Poznámky: (1) Nikde nefiguruje žiaden názov náučného chodníka, resp. v jeho 

východisku na paneli Turistická mapa Mestských lesov Poprad pri jazierku je označený 

ako „lesonáučná trasa“. (2) Trasa sa dá absolvovať ako dve samostatné rôzne dlhé 

okružné trasy. (3) V území je viacero rôznych druhov značených rekreačných 

chodníkov, s ktorými sa dá relatívne dlhá trasa náučného chodníka dobre kombinovať. 

Využiteľnosť pre školy 

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie. 



Čo sa platí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí 

Kvetnica: jedna zo šiestich častí mesta Poprad, ležiaca smerom na juh od 

jeho centra na severných svahoch a v oblasti sedla medzi Zámčiskom a 

Krížovou v Kozích chrbtoch. Jej meno súvisí zrejme s druhovo pestrými 

kvetnatými lúkami v lesoch Kozích chrbtov, bohatými na elementy 

teplomilnej flóry, ktoré tu majú severnú hranicu svojho rozšírenia. 

Vyvinula sa pri obchodnej ceste zo Spiša na Gemer. V 13. storočí tu bola 

založená banícka osada Stríž (viac v hesle Banícka činnosť v Kvetnici v 

textoch Banského náučného chodníka v Kvetnici). Na počiatku výstavby 

samotnej Kvetnice bola iniciatíva Uhorského karpatského spolku postaviť 

na vrchole Zámčiska (921 m n.m.) turistickú útulňu s rozhľadňou. 

Rekreačná osada sa začala budovať v roku 1880, pôvodne tu boli 

klimatické kúpele, po prvej svetovej vojne bol založený ústav na liečbu 

tuberkulózy a respiračných ochorení železničiarov, ktoré sa tu liečili až do 

roku 2008. Dnes lesopark s chodníčkami a jazierkom v centre osady slúži 

ako rekreačná a oddychová zóna obyvateľov Popradu. Na Zámčisku sú 

pozostatky Popradského hradu z 15. storočia. Severozápadne od Kvetnice 

nachádza poľovnícky zverník Kvetnica s chovom muflonej a diviačej 

zveri. 

Národná prírodná rezervácia Hranovnická dubina: chránené územie 

vyhlásené v roku 1966 v troch areáloch na južných svahoch Kozích chrbtov 

v oblasti Kvetnice na ochranu lesných spoločenstiev dubového a bukovo-

dubového vegetačného stupňa na paleobazaltoch. Ide o lokalitu s 

najsevernejším autochtónnym výskytom duba zimného na Slovensku. V 

lesnom podraste sa vyskytujú mnohé teplomilné druhy na svojej severnej 

hranici rozšírenia. V lokalite Vysová leží vďaka výslnnej polohe s južnou 

expozíciou a priaznivému výhrevnému geologickému podkladu 

paleobazaltov jeden z najvyššie položených dubových lesov v strednej 

Európe. 

Kaplnka vzkriesenia a krížová cesta v Poprade-Kvetnici. Kaplnka ležiaca 

na bezmennom temene v masíve Krížovej západne od Kvetnice, 

vybudovaná v rokoch 2014 – 2016 podľa plánu Samuela Netočného. 

Kaplnka je zložená z asi stovky smrekovcových hranolov, nemá okná ani 

dvere. Z Kvetnice k nej vedie svojrázna krížová cesta. Celok získal 

prestížnu medzinárodnú Cenu ARCH za rok 2017. 

Starý lom Kvetnica: bývalý kameňolom na severnom úpätí Kozích 

chrbtov južne od Popradu po ťažbe paleobazaltu (melafýru). Najnižšie 

časti ťažobnej jamy sú zatopené vodou. Paleobazalt vznikol pri sopečnej 

činnosti koncom prvohôr a začiatkom druhohôr. Vyskytuje sa tu hojne vo 

forme mandľovca – s dutinami po uniknutých plynoch a parách, ktoré sú 

druhotne vyplnené achátom, kremeňom, kalcitom a inými minerálmi. 

Kameňolom prirodzene zarastá náletovými drevinami, najmä brezou 



previsnutou. Mesto Poprad postupne priestor lomu revitalizuje pre jeho 

kultúrno-spoločenské využitie. Aktuálne je pre ťažbu paleobazaltu 

(melafýrového porfyritu) funkčný neďaleký mohutný lom Dubina na 

juhozápadnom svahu Zámčiska. Viac o baníckej činnosti v Kvetnici > v 

textoch k Banskému náučnému chodníku v Kvetnici. 

Názvy informačných panelov 

1. Kvetnica – Zámčisko 

2. Stredoveký hrad – opevnenie na Zámčisku 

3. Ochrana prírody a krajiny 

4. Bukové lesy 

5. Dubové lesy 

6. Smrekové lesy 

Informačné panely v teréne nemajú ani číslovanie ani označenie názvom 

náučného chodníka. 
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Vedeli ste, že? 

Bývalý kameňolom v popradskej prímestskej časti Kvetnica, je výnimočný 

svojou hĺbkou, ktorá je až 22 metrov? 

Tento bývalý kamenný lom bol uzavretý, z dôvodu nestíhania 

odčerpávania spodnej vody. Obrovská vyhĺbená jama sa zaliala vodou a 

tak nám vzniklo toto krásne jazero, ktoré je obklopené skalami a lesmi. 

Atraktívnym miestom na relax a prechádzky neďaleko Popradu je Starý 

lom. Bývalý kameňolom sa nachádza v mestskej časti Kvetnica a v 

súčasnosti je zaplavený vodou. Svojim návštevníkom ponúka skvelé 

http://naucnechodniky.eu/wp-content/uploads/2021/09/kvetnica10_Vikartovska-priekopa_vz-Spisske-Bystre-a-Nizke-Tatry2.jpg
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http://naucnechodniky.eu/wp-content/uploads/2021/09/kvetnica_mapa.jpg


podmienky na nenáročný oddych, napríklad po práci. Dá sa tu dobre 

poprechádzať, či posedieť na lavičkách. Pre deti je zas k dispozícii menšie 

ihrisko. Počas leta sa v zaplavenom lome zvyknú kúpať ľudia, prípadne tu 

počas roka môžete naraziť aj na potápačov. Lovci výhľadov si tu tiež prídu 

na svoje, keďže vrchné poschodia kameňolomu ponúkajú výborné výhľady 

do lomu s kulisou horstva Vysokých Tatier. 

 

Starý lom leží v severnej časti Kvetnice na úpätí Kozích chrbtov. Dá sa 

sem jednoducho dopraviť autom z Popradu. Je tu pomerne priestranné 

parkovisko. Okolo kameňolomu vedie chodník po ktorom sa dá bez väčších 

ťažkostí vyjsť na prvé, či druhé poschodie kameňolomu. Chodník je vhodný 

aj na terénny beh. Dajú sa tu robiť bežecké okruhy. Akurát v lesnej časti 

je na viacerých miestach užší chodník a tak sa trocha horšie vyhýba 

ľuďom. Prechádzku kameňolomom určite odporúčame. Môžete si ju 

predĺžiť až do kvetnického lesoparku. Návšteva oboch miest v rámci 

Kvetnice určite stojí za to. 

Ak vás neláka prechádzka kameňolomom, môžete len tak oddychovať na 

brehu jazera. Miesto bolo nedávno doplnené o lavičky, odpadkové koše a 

suché toalety. Je tu tiež viacero lehátok. Spestrením je vybudovaný 

Chodník na boso. Južne od parkoviska, v juhozápadnej časti kameňolomu 

je detské ihrisko, ktoré ponúka viacero preliezok a hojdačiek. Miesto je 

doplnené o zaujímavé drevené sochy. Počas teplých dní sa v kameňolome 

zvyknú kúpať ľudia, no kúpanie je na vlastné riziko. Kúpanie v 

kameňolome si už vyžiadalo viacero obetí. Hĺbka jazera v lome je niečo 

vyše 20 metrov a terén v ňom je značne členitý. Je preto na zvážení, či sa 

tu oplatí kúpať. Starý lom v Kvetnici posledné roky dosť ožíva. Naraziť tu 



môžete často na potápačov. Konalo sa tu dokonca viacero kultúrnych akcií 

a koncertov. 

Skvelým lákadlom Starého lomu je jeho vyhliadka, nachádzajúca sa vo 

východnej časti kameňolomu na jeho najvyššom poschodí. Pešo sa sem 

dostanete odhadom za 15 minút z parkoviska lesným chodníkom. Ktorý je 

možno na niekoľkých miestach strmejší, no našťastie nič extrémne 

náročné. Zobrať sem môžete aj deti, len treba na ne dávať pozor, aby 

nezleteli zo svahu, keďže vyhliadka momentálne nie je osadená zábradlím. 

Z vyhliadky okrem samotného kameňolomu dobre vidno do Popradskej 

kotliny a na južnú časť Vysokých Tatier, vrátane Gerlachovského a 

Lomnického Štítu. Pre lepší zážitok z výhľadov je dobré si priniesť 

ďalekohľad, alebo teleobjektív. 

. 

 

 


