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Morový stĺp sv. Panny Márie
Stĺp sa nachádza na námestí pred 
gymnáziom. Bol postavený podľa 
návrhu Giovanniho d´Allio v rokoch 
1691-1695 a pôvodne umiestnený 
pred radnicou. Na diele pracoval so-
chár – kamenár J. Schäffer. V polovici 
19. storočia stĺp opravil viedenský po-
zlacovač J. A. Töpfer.

Gvadányiho kúria
Mestská knižnica 
Jeden zo zachovalých meštianskych 
domov, pomenovaný podľa uhor-
ského básnika a vojaka Józsefa Gva-
dányiho, ktorý tu žil v rokoch 1783 
- 1801. Je typom redukovaného 
mestského paláca, ktorý vznikol spo-
jením dvoch stredovekých domov. 

Renesančný objekt bol barokovo upravený v polovici 18. stor.  
V súčasnosti sa v jeho priestoroch nachádza mestská knižnica. 

Mittákovský dom
Meštiansky dom sa nachádza na Ná-
mestí slobody. Pôvodne to bol dom 
grófov Pálffyovcov z Erdödu. Vznikol 
spojením a prestavbou dvoch stredo-
vekých domov. Neorenesančnú po-
dobu získal na prelome 19. a 20. stor., 
kedy bol dom vo vlastníctve rodiny 
Mittákovcov. V dvoch miestnostiach 

sú zachované renesančné klenby spočívajúce na masívnom stre-
dovom pilieri. Jeho historické priestory boli upravené a od kon-
ca roku 1989 sú sídlom Záhorského múzea.

Mestské hradby
Po povýšení Skalice na slobodné krá-
ľovské mesto sa začalo s budovaním 
mestských hradieb. Dokončili ich oko-
lo roku 1435. Z vyše 2 km prstenca sa 
dodnes zachovalo niekoľko úsekov 

opevnenia v pôvodnej výške (viac ako 8 m). Kamenný múr široký 
asi 180 cm bol zakončený ochodzou a cimburím so štrbinový-
mi strieľňami. Zo štyroch brán v opevnení najväčší význam mali 
Holíčska a Strážnická, ktorými prechádzala stredoveká obchodná 
cesta. V r. 2005 bola opravená časť hradieb pri Rotunde sv. Juraja.  

Kalvária
Klasicistickú kalváriu, vybudovanú na 
vyvýšenine v  severnej časti mesta, vy-
svätil arcibiskup Alexander Rudnay 
v  roku 1823. Okolo kamenného kríža 
so sochami sv. Márie a sv. Jána sa nachá-
dzajú kaplnky s výjavmi z Krížovej cesty.  

Mlyn bratov Pilárikov
Bratia Pilárikovci prestavali jeden 
z vodných mlynov Skalice na nový, mo-
derný trojposchodový mlyn na elektric-
ký pohon.. Mlyn slúžil aj počas II. sve-
tovej vojny a po jej skončení bol v roku 
1951 znárodnený. V roku 1962 bol 
definitívne zatvorený. Popri množstve 
sakrálnych pamiatok v Skalici je mlyn 
ukážkou technickej pamiatky s mimo-
riadne dobre zachovaným zariadením.

Ľadovňa
Komplex mestských ľadovní a piv-
níc patrí k významným a atraktív-
nym dokladom novovekých dejín 
skalického mestského hospodárstva 
a je vzácnou technickou pamiatkou.
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Karner svätej Anny
Neskorogotická stavba zo 14. st. je 
postavená tesne pri farskom kostole. 
V jej podzemí sa ukrývajú hrobky, 
do ktorých sa naposledy pochová-
valo v roku 1930.

Evanjelický a.v. kostol
Jednoloďový klasicistický kostol s prv- 
kami baroka. Oltár je jednoduchý, 
všetky lavice, dlážky, okná i celý kos-
tol sú v pôvodnom stave. Vzácnym 
artefaktom je pre Skalicu kalich od  
J. A. Komenského. Vzácny roman-
tický organ je v zozname národných 
kultúrnych pamiatok.

Radnica
Dvojpodlažná budova je čelne orien-
tovaná na námestie. Po rozpade Ra-
kúsko-Uhorskej monarchie sa stala 
na krátku dobu sídlom prvej česko-
slovenskej Dočasnej vlády pre Slo-
vensko, čo pripomína pamätná tabuľa 
na priečelí. V r. 1995 bola k pôvodnej 
radnici uskutočnená prístavba ocene-
ná ako Stavba roka. Dnes v priesto-
roch sídli Mestský úrad.

Kostol a kláštor 
milosrdných bratov
Pôvodne evanjelický kostol, v kto-
rom karmelitáni postavili kláštor 
a  založili lekáreň (1711). Karmeli-
tánov vystriedali milosrdní bratia. 
Kláštor slúžil ako lazaret, sanató-
rium a tiež školským potrebám. Do-
datočne vznikla loretánska kaplnka, 
jedna z mála na Slovensku. Vybudo-
vali ju podľa vzoru talianskej Lore-
tty, sochu do nej priviezli z Viedne.

Rotunda svätého Juraja

Najstaršia pamiatka v meste po-
chádza z prelomu 12. - 13. storočia. 
Vzácne sú jej vnútorne nástenné 
maľby (koniec 15. storočia) zobra-
zujúce výjavy z legendy o sv. Jura-
jovi, ktorému je objekt zasvätený 
a doplnené sú erbami Skalice a rodu 
Zápoľských. V interiéri sa nachádza 
expozícia Záhorského múzea tý-
kajúca sa tejto národnej kultúrnej 
pamiatky.

Dom kultúry
Reprezentatívna secesná stavba archi-
tekta D. Jurkoviča, postavená v roku 
1905, je dodnes v pôvodnom stave. 
Mozaikové nástenné dekorácie na 
fasáde sú realizované podľa návrhu 
M. Aleša. Jadro budovy tvorí veľká di-
vadelná sieň ojedinelého štýlu s opo-
nou a nástennými maľbami umelcov 
J. Uprku a A. Frolku. Na prvom po-
schodí má stálu expozíciu a Galériu 
Júliusa Koreszku Záhorské múzeum. 

Františkánsky kostol Sedembo-
lestnej Panny Márie a kláštor
Areál kostola a kláštora je pamätní-
kom stredovekého duchovného a kul-
túrneho života mesta Skalica. Kostol 
je gotickou stavbou, výzdoba inte-
riéru a mobiliár je zhotovený v  ne-
skorobarokovom slohu, bočné oltáre 
pochádzajú z r. 1750 a kazateľnicu 
vybudovali v rokokovom štýle. Ku 
komplexu patria i nádvoria a rozsiah-
la záhrada. Kláštor s areálom prešiel 
v nedávnom období úpravami a ožil 
pre potreby kultúrneho života mesta. 

Jezuitský kostol sv. Františka 
Xaverského (bývalý kostol)
Základný kameň stavby bol položený 
v roku 1693. V roku 1756 ho navštívi-
la  Mária Terézia. V interiéri bolo pô-
vodne osem oltárov, zachoval sa iba 
hlavný s oltárnym obrazom s náme-
tom F. Xaverského a sochami sv. Pet-
ra a  Pavla. V podzemí sa nachádzajú 
hrobky sprístupnené verejnosti. V ro-
koch 2010 - 11 prešla pamiatka kom-
pletnou rekonštrukciou, pričom v nej 
bol nainštalovaný romantický organ 
zakúpený v anglickom meste Sheffield. 
Jezuitský kostol získal v novembri 2012 
významné ocenenie Ministra kultúry 
„Kultúrna pamiatka roka 2011- Fénix“.

Jezuitské kolégium - gymnázium
Jezuiti založili v Skalici strednú školu 
(1662), ktorá bola koncom 17. stor. 
povýšená na kolégium. Jedna z  naj-
starších stredných škôl na Sloven-
sku, skalické gymnázium, je funkčná 
dodnes. V roku 2012 sme si pripome-
nuli 350. výročie od založenia. 

Farský kostol sv. Michala + veža
Dominantou hlavného námestia Ska-
lice. Na hlavnom neskorobarokovom 
oltári z r. 1777 sa nachádza obraz sv. 
Michala Archanjela od významného 
rakúskeho umelca F. A. Maulbertscha. 
K najvýznamnejším pamiatkam kostola 
patrí súbor 6 barokových cechových ol-
tárov zasvätených patrónom skalických 
cechov. Súčasťou kostola je sprístup-
nená gotická hranolová veža s nesko-
rorenesančnou arkádovou ochodzou. 
Na vežu vedie 120 drevených schodov, 
zvony pochádzajú z roku 1929.


