
Poloha  obce  Teplička 
 
     Hranice katastrálneho územia obce Teplička susedia na severe s katastrálnym územím mesta 
Spišská Nová Ves, kde prirodzenou hranicou je rieka Hornád, ďalej  s katastrálnym územím obce 
Markušovce,  na východe opäť územie obce Markušovce a to : po západnom okraji kopca Pučiska 
dolinou Korytňa smerom na Bint, zarezávajúc sa ostrouhlým trojuholníkom do katastrálneho 
územia obce Závadka, ďalej na juh dotýkajúc sa banskej osady  Bint až k najjužnejšiemu záhybu 
banskej železnice Roztoky, odkiaľ severozápadným smerom na vrch  Altenberg / 875 / tvorí hranicu 
údolie medzi Altenbergom a Hliniskom / 983 /, spojivkou kót Altenberg / 875 / - Luxland / 798 / - 
Schwarzberg / 702 / cez husté lesy obdržíme západnú hranicu medzi katastrálnym územím Tepličky 
a Spišskej Novej Vsi, ktorá končí dolným tokom potoka Brusník / Eschseifen / po západnom úpätí 
Ježovej hory severovýchodným smerom až po ústie Brusníka do Hornádu. 
     Teplička leží juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi vzdialená 5,4 km na východnom úpätí Ježovej 
hory v nadmorskej výške 555 m. Povrch chotára je hornatý. Sú to posledné výbežky tzv. Spišsko -  
gemerských vrchov, ktoré tvoria nepretržitú reťaz veľkého komplexu Slovenského Rudohoria.         
K Tepličke patria aj osady Potok a Šafárka. Celá rozloha katastrálneho územia je 774 ha.  
      Ku charakteristike obce prispieva jej malebná poloha, krásny výhľad na Tatry, Levočské vrchy, 
Branisko, Spiško - gemerské vrchy, Spišský hrad, Baziliku na Levočskej hore , na celú Novoveskú 
kotlinu, okresné mestá Spišská Nová Ves a Levoča a na ďalších 14 obcí. 
 
     Prvá písomná zmienka o obci Teplička je z roku 1328.  Výročie prvej písomnej zmienky v obci je 
významnou  historickou udalosťou, ktorá súčasnej generácii poukazuje na dejinné súvislosti vzniku 
našej obce. 
     Podľa historických listín  sa predpokladá založenie obce okolo roku 1270. Zakladateľom obce 
bol gróf Batys Mariássy, potomok najmohutnejších veľmožov, maďarských kopijníkov, ktorý so 
svojím bratom Mikulášom doviedli v roku 1270 z Nového Targu Rusínov a nimi založili osady 
lokalizované po južnej strane rieky Hornád a to : Tepličku, Závadku a Poráč. Obec až do novoveku 
bola poddanskou roľníckou dedinou. Z historických prameňov vyplývajú tieto názvy obce : 1328 
Toplica, 1345 Thoplicza, que al. N. villa Botiz appellatur, 1474 Toeplicza, 1773 Tepliczka, 1808 
Teplička. Maďarský názov Tepliczka, Hrnádtapolca. 
     Sme hrdí na to, že naša obec má i kultúrno-historické tradície a pamiatky. Z kultúrno-
historických pamiatok dominantu tvorí rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie, pôvodne 
gotický, jednoloďový, z prvej štvrtiny 14.storočia, v r. 1775 zbarokizovaný a v roku 1906 rozšírený 
o dve bočné lode. Prosbytériom a rovným uzáverom je zaklenuté krížovou rebrovou  klenbou, loď 
/18.stor./ ruskými klenbami. Predstavaná veža má goticky združené okná s trojlistovou kružbou. 
     Z novodobých stavebných dominánt nachádzajúcich sa v katastri obce je potrebné uviesť 30 m 
výškovú stavbu „Televízny prevádzač STV 1 Teplička“ postavený v roku 1995 a uvedený do 
prevádzky  v tom istom roku. Je realizovaný na kóte 625 m n. m. na kopci Ježová hora.  
     V novodobej histórii zásluhou individuálnej bytovej výstavby sme obec prebudovali na modernú 
obec  s poľnohospodárskym nádychom, ktorá svojou polohou znesie aj prísnejšie kritériá. Je 
vybavená vodovodnou sieťou, plynofikovaná s perspektívnym odkanalizovaním jednotlivých 
domácností. Je napojená štátnou cestou III. triedy na okresné mesto Spišská Nová Ves, s možnosťou 
použitia autobusovej a vlakovej dopravy. 
     Pre svoje výhodné komunikačné postavenie má obec ideálne možnosti pre rozvoj cestovného 
ruchu, ktorému prispela aj výstavba rekreačnej chatovej osady Pod Tepličkou, s lokalizáciou 85 
chát v súčasnosti. 
 Chceme informovať o histórii a súčasnosti našej obce a poukázať na prácu a život naších 
predchádzajúcich a súčasných generácií, aby bola inšpiráciou pre nasledujúce generácie občanov 
obce Teplička, ktorá má vzácnu minulosť, tvorivú súčasnosť a sľubnú budúcnosť rozvoja pri 
rešpektovaní tradícii v obci a ochrane prírody v celom katastri. 
 



 

 


