
Židovská Synagóga 
v Prešove



Ortodoxná synagóga v Prešove bola postavená v rokoch 1897 – 1898. Na jej výstavbe sa podieľala stavebná firma Koláček
a Wirth. Exteriér budovy má hladké fasády, členené štíhlymi oknami. Interiér je impozantný, zdobený bohatými nástennými 

maľbami v orientálnom štýle. Na východnej strane sa nachádza archa, ktorá slúži na uloženie zvitkov Tóry. V strede 
dominuje vyvýšené miesto s bohoslužobným stolom používaným na čítanie Tóry. V areáli židovskej náboženskej obce 

v Prešove si môžu návštevníci pozrieť nielen samotnú synagógu, ale aj stálu výstavu Bárkányho zbierky judaík, ktorá je 
umiestnená na poschodí a administratívne patrí Slovenskému národnému múzeu, oddeleniu židovskej kultúry v Bratislave. 

V zbierke sa tiež nachádzajú dobové predmety z pôvodného Židovského múzea.



V každej synagóge tiež možno nájsť Tóru, slovo Božie, tvorenú 
piatimi knihami Mojžišovými, listami prorokov a spismi. V prešovskej 
synagóge sa dodnes číta z Tóry, ktorú sem ako dar od amerických 
židov medzi dvoma svetovými vojnami priniesol vtedajší minister 
zahraničných vecí Ján Masaryk, syn Tomáša G. Masaryka. 
Prešovská ortodoxná synagóga bola postavená v roku 1898. Jej 
vnútorná výzdoba v maurskom štýle z nej robí jednu z najkrajších 
stavieb podobného druhu na Slovensku. Dodnes je funkčná. 



Pravoslávny chrám



Chrám je vybudovaný v duchu tradícií pravoslávnej ruskej architektúry. Zdobí ho päť 
cibuľovitých kupol, ktoré pripomínajú typickú architektúru starého cárskeho Ruska. 
Zasvätený je kniežaťu svätému Alexandrovi Nevskému, ktorého pravoslávna cirkev 
považuje za obrancu pravoslávia. Ihlanovitá zvonica sa pristavila v rokoch 1969 až 1970. V 
rokoch 1981 až 1982 bol nanovo vymaľovaný.
V chráme sú uložené relikvie sv. Alexeja Tótha, rodáka z Kobylnice. V areáli katedrálneho 
chrámu je umiestnený pamätník obetiam hladomoru na Ukrajine, ktorý bol odhalený v 
roku 2006. 







Video (klikni)
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