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Vaša šéfredaktorka Patrícia

EDIT 
ORIÁL
S Jakubom sme sa zoznámili 
na ceste do Dublinu, sedel v 
autobuse presne oproti cez uličku. 
Ako jedným z mála bdelých 
nám nezostávalo popri všetkých 
našich spiacich spolucestujúcich 
o tej tretej nadránom nič iné, ako 
celú cestu prerozprávať. Napriek 
tomu, že odvtedy sme sa spolu 
vybrali maximálne na Kupeckú 
do kaviarne, zostali spoločné 
rozhovory aj o cestovaní spoločnou 
záľubou. Keď sa ma Jakub opýtal, či 
mu dám nejaký priestor v časopise, 
nedala som mu ho. Jednak by 
nestačil, a jednak by bola škoda 
nepustiť sa do niečoho väčšieho 
ako stručná štvorstránka, a to 
rovno do špeciálu, ktorý sa možno 
jemne odkloní od tém diania na 
škole, ale ktorý trefne podčiarkne 
názov školského časopisu. Lebo 
o starých drevených kostolíkoch 

kdesi v zapadnutých slovenských 
dedinkách sa toho už popísalo. Ale 
verím, že keď sa do skúmania týchto 
kultúrnych darov pustí gymnazista 
vo svojom voľnom čase, prinesie 
aj týmto obraz viery predkov, 
ktorej symbolom kostolíky sú, v 
celkom novom šate. A mám aj 
nádej, že ak dokáže mladý človek 
vložiť celé svoje srdce a snahu 
do projektu, ako je tento, tak na 
svoje bohatstvo, či už kultúrne 
alebo duchovné, nezabudneme.  
Skúste si tento špeciál prelistovať 
napríklad namiesto „scrollovania“ 
sociálnych sietí, alebo si zahrajte 
s rodinou pexeso. Jednoducho 
si ho vychutnajte alebo ho 
darujte niekomu, o kom viete, 
že by sa rád zatúlal s mladým 
sprievodcom, hoci len cez tieto 
stránky, do malých kostolíkov.
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AKO TO VŠETKO ZAČALO ? 
Samotná myšlienka na-
hiadnuť do témy drevených 
kostolíkov, ktoré sa na-
chádzajú v slovenskej časti 
karpatského oblúka, pochá-
dza z mysle mojej sester-
nice, s ktorou pravidelne 
trávim časť zimných i letných 
prázdnin. Každý rok sa spolu 
snažíme navštíviť zaujímavé 
miesta či už na Slovensku, 
alebo v zahraničí. Navštívi-
li sme už mnohé typické 
turistické miesta, akými sú 
napríklad Spišský hrad, Orav 
ský hrad, Bojnický zámok, 
Levoča, Vlkolínec či Banská 
Štiavnica. Postupom času nás 
ale stále viac začali lákať mies  
ta, na ktoré sa akosi zabud-
lo. Tie, kde nemusíte čakať v 
žiadnom rade kvôli lístku, no 
napriek tomu máte neodol-
ateľnú chuť dať dolu kryt-
ku z fotoaparátu a pokúsiť 
sa ich atmosféru zachytiť 
aspoň na fotografii. Svoje 
krásno na nás takto jedného 
dňa vdýchol aj drevený arti-
kulárny kostol v obci Hron-
sek, neďaleko mesta Zvolen. 
Kostol nás zaujal hneď na 
prvý, druhý aj tretí pohľad. 
Pri tom štvrtom pohľade sme 
už vytiahli telefón z vrecka a 

rozhodli sme sa o ňom „vy-
googliť“ viac informácií. Tr-
valo to možno pár minút a 
zistili sme, že tento kostol  
neuchvátil len nás, pre-
tože ide o jeden z ôsmich 
drevených chrámov, ktoré 
boli v roku 2008 zapísané 
do Zoznamu svetového de 
dičstva organizácie UNES-
CO. Viac sme vedieť nepo-
trebovali. Usúdili sme, že 
musíme na vlastné oči vid-
ieť všetky. A tak sme počas 
leta zbalili horalky a obleče-
nie do batohov, batohy do 
kufra auta a vyrazili sme 
na cestu naprieč Slovens-
kom až k hraniciam s Ukra-
jinou, aby sme splnili náš 
cieľ, a to navštíviť všetkých 
8 drevených chrámov v slo 
venskej časti karpatského 
oblúka. Najazdili sme 
stovky kilometrov, prešli si 
kostolík po kostolíku, pre-
chádzali dedinkami s rôz-
norodými názvami a zap-
isovali si všetky zaujímavé 
informácie. Toto naše do-
brodružstvo trvalo 6 dní a 
jeho výsledkom je množst-
vo zážitkov, fotografií a rô-
znych materiálov, o ktoré by 
sme sa s vami radi podelili.

úvod
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Cestou necestou po zákutiach Slovenska. 
Zastávka: Františkova Huta.  foto: Jakub Bajnok, 2017.

     úvod

Cestou necestou po zákutiach Slovenska.
Zastávka: Tomášovský výhľad.  foto: Jakub Bajnok, 2017.
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ČO JE TO UNESCO ? 

Logo organizácie UNESCO. 
Dostupné na: unesco.sk

UNESCO (z angl. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization) je organizácia spoje-
ných národov (OSN) pre vzdelá-
vanie, vedu a kultúru, ktorá sa po-
dieľa na rozvíjaní medzinárodnej 
spolupráce a pochopenia vo viace-
rých oblastiach (výchova, vzdelá-
vanie, spoločenské a prírodné vedy, 
životné  prostredie), a tým prispie-
va k upevňovaniu mieru vo svete. 
UNESCO je jedinou odbornou 
organizáciou OSN systému, 
ktorá má plnú moc na rozvíjaní 
kultúrneho a intelektového po-
tenciálu svetového spoločenstva.
(dostupné na: www.unesco.sk) 

Záchrana  výnimočne cen-
ných súčastí kultúrneho a prí-
rodného dedičstva, ktoré sú 

pre históriu ľudstva, ako i po-
krok a rozvoj nenahraditeľné, 
prestala byť záležitosťou len nie-
ktorých štátov, a to konkrétne od 
roku 1972, kedy bol v Paríži prijatý
Dohovor o ochrane svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva. 
Na základe tohto dohovoru sa za-
čal v roku 1975 vytvárať zoznam 
najvýznamnejších pamiatok. Vznik 
tohto dohovoru bol výsledkom dl-
hodobej snahy medzinárodného 
spoločenstva smerujúcej na zá-
chranu pamiatok, ktoré sa viazali 
na zaniknuté, prípadne zanikajú-
ce kultúry. Tá často vyžaduje mi-
moriadne nákladné a technicky 
zložité postupy, ktoré sú pre mno-
hé štáty finančne veľmi náročné  
(Dvořáková, 2007). 
Význam organizácie UNESCO 
je však omnoho väčší. Popri spĺ-
ňaní základných poslaní umož-
ňuje táto organizácia rozširovať 
vzájomné poznanie o krajinách, 
a tým umožňuje pochopiť, uznať 
ich hodnoty a sprostredkovať výz-
nam odbornej i laickej verejnosti. 
Rešpektovanie vzájomných hod-
nôt spoločného dedičstva dokáže 
napomôcť  pri riešení dlhodobých 
konfliktov vo viacerých regiónoch. 
Okrem toho sa UNESCO stalo vy-
hľadávanou pomôckou pre turis-
tov, ktorí sa zaujímajú o jedinečné 
unikáty v jednotlivých krajinách  
(Dvořáková, 2007).

 čo je to UNESCO?
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Lokalita, ktorá je navrhnutá do 
Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO, musí spĺňať jedno z 
nasledujúcich kritérií: A) je uni-
kátnym umeleckým dielom tvo-
rivého génia, B) ovplyvnila počas 
dlhšieho obdobia v určitej kultúr-
nej oblasti sveta významne vývin 
architektúry, monumentálneho 
umenia, urbanizmu, tvorby kraji-
ny, C) je dôkazom unikátnej alebo 
prinajmenšom výnimočnej civili-
zácie, ktorá zanikla, D) je príkla-
dom mimoriadneho typu budovy 
alebo architektonického súboru, 
ktorý objasňuje významnú éru 
v histórii, E) je mimoriadnym 
príkladom tradičného osídlenia 
predstavujúceho určitú kultúru, 
ktoré sa stalo zraniteľné pôsobe-

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ ZÁPISU ? 

ním nezvratných zmien, F) je pria-
mo alebo nepriamo zopnuté s uda-
losťami, myšlienkami, so živými 
tradíciami, s umeleckými a literár-
nymi prácami výnimočného sveto-
vého významu (Dvořáková, 2009).
Prírodné dedičstvo musí spĺňať 
aj požiadavku integrity, a teda:  
a) predstavovať veľkolepé prí-
rodné fenomény alebo územia 
neobyčajnej prírodnej krásy a es-
tetického významu, b) byť nevšed-
ným príkladom predstavujúcim 
hlavné vývojové stupne histórie 
Zeme, c) obsahovať najdôležitejší 
a významný prírodný habitus pre 
ochranu biologickej rozmanitos-
ti vrátane tých, ktoré obsahujú 
ohrozené druhy výnimočnej sve-
tovej hodnoty z hľadiska vedy ale-
bo ochrany (Dvořáková, 2009).

Slovenské pamiatky na Zozname svetového dedičstva. 
foto: Jakub Bajnok, 2017

kritériá zápisu
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UNESCO NA SLOVENSKU 
K ratifikácii dohovoru Slo-
venská republika pristúpila 
15. novembra 1990, pričom 
právoplatnosť dokument na-
dobudol 15. februára 1991. V 
roku 1993 po prvý raz zapísala 
organizácia UNESCO tri loka-
lity: Banskú Štiavnicu a tech-
nické pamiatky okolia, Spiš-
ský hrad a pamiatky v okolí a 
Pamiatkovú rezerváciu ľudo-
vej architektúry Vlkolínec. 
Vďaka spoločnému návrhu 
Slovenska a Maďarska v roku 
1995  úspešne priradili do zo-
znamu Jaskyne Slovenského 

krasu a Aggtelekského krasu.  
V roku 2000 zaradili historic-
ké centrum mesta Bardejov 
i rozšírili lokalitu Slovenský 
kras o Dobšinskú ľadovú jas-
kyňu. Ďalšou lokalitou sa stal 
spoločný návrh Slovenska a 
Ukrajiny Karpatské bukové 
lesy. Výbor svetového dedič-
stva v kanadskom Quebecu 
v roku 2008 do zoznamu za-
písal Drevené chrámy v slo-
venskej časti karpatského 
oblúka. Posledné zapísané 
bolo mesto Levoča v roku 
2009 (Dvořáková, 2009). 

Mesto Levoča. foto: Jakub Bajnok, 2017.

UNESCO na Slovensku
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Drevené kostoly, ktoré boli v roku 
2008 zapísané do svetového de-
dičstva UNESCO, sa nachádzajú 
v horskej oblasti Karpát. Tiahnu  
sa v širokom oblúku od Oravy až 
po severovýchodný výbežok Slo-
venska, kde sa stretávajú hranice 
Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Vy-
braných bolo presne 8 kostolov: 
Kostol Všetkých svätých v Tvrdoší-
ne, Kostol svätého Františka z Asi-
si v Hervartove, Evanjelický kostol 
v Hronseku, Evanjelický kostol v 
Leštinách, Evanjelický kostol v Kež-
marku, Chrám svätého Mikuláša 
Archanjela v Ladomirovej, Chrám 
svätého Mikuláša v Bodružali a 
Chrám svätého Mikuláša Bisku-
pa v Ruskej Bystrej (Petro, 2017).  
Aby boli tieto chrámy zapísané do 
svetového dedičstva, museli spĺňať 
nasledujúce kritériá: A) drevené 

DREVENÉ KOSTOLÍKY

kostoly predstavujú výnimočný do-
klad religióznej architektúry, kde 
sa stretla a navzájom pretínala la-
tinská a byzantská kultúra, B) do-
kladujú i výnimočný príklad ná-
boženskej tolerancie v hornom 
Uhorsku v  17. storočí počas krva-
vých protihabsburských povstaní, 
C) predstavujú jeden z najlepších 
príkladov európskej drevenej reli-
gióznej architektúry od neskorého 
praveku až do konca 18. storočia,  
D) ich charakteristický vzhľad, kon-
štrukcia a dekorácia odvodená od 
miestnych tradícií ovplyvnila štýly 
oficiálnych architektonických sme-
rov gotiky, renesancie a baroka. Z 
ôsmich spomínaných kostolov sú 
dva rímskokatolícke drevené chrá-
my, tri evanjelické artikulárne 
chrámy a tri gréckokatolícke chrá-
my, resp. cerkvi (Dvořáková,  2009).

D
revené chrám

y v slovenskej  časti karpatského oblúka.  
foto: Jakub Bajnok, 2017.

drevené kostolíky
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RÍMSKOKATOLÍCKE 
Do rímskokatolíckej konfesnej 
príslušnosti patrí Kostol Všet-
kých svätých v Tvrdošíne a Kos-
tol svätého Františka z Assisi v 
Hervartove. Stavitelia do najstar-
ších rímskokatolíckych drevených 
chrámov pretlmočili ducha, ktorý 
doznieval z gotiky, z konca 15. a 

DREVENÉ CHRÁMY
začiatku 16. storočia. Typické pre 
tieto kostoly sú nástenné maľby, 
ktorými sú zdobené steny in-
teriéru. Na vežiach s helmi-
covitým ukončením striech 
sú uplatňované vonkaj-
šie znaky barokových sta-
vieb (Dvořáková, 2009). 

DARČEK

Ilustračný       obrázok     rozloženia   rímskokatolíckych drevených
chrámov na Slovensku.  Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017. 
Obrys mapy pochádza z internetovej stránky: wikipedia.org

Pre čitateľov Nových Vierozvetí sme si  
pripravili darček v podobe elektronického 
edukačného pexesa a papierovej brožúry.

rímskokatolícke
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KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Za komplexnú obnovu, za zachovanie a vynikajúce ob-
novenie významnej pamiatky tradičnou technikou, spô-
sobom i materiálom vďaka mestu Tvrdošín získal ob-
jekt prestížne ocenenie Europa Nostra 1994 (Dudáš, 2007). 

TVRDOŠÍN, STREDNÉ SLOVENSKO
KDE SA KOSTOL NACHÁDZA ? 

Na úpätí pohoria Oravskej vrchoviny, neďaleko poľských hra-
níc a približne 33 kilometrov od mesta Dolný Kubín (Petro, 2017). 

KEDY BOL POSTAVENÝ ?

Dátum postavenia rímskokatolíckeho kostola v 
Tvrdošíne nie je presne známy, podľa istých prame-
ňov bol postavený koncom 15. storočia, ale dnešná podo-
ba kostola pochádza z prvej polovice 17. storočia (Petro, 2017).

AKÁ JE JEHO AKTUÁLNA PODOBA?

Kostol je obklopený stredovekým cintorínom 
s murovanou ohradou. Patrí k predstavite-
ľom drevených sakrálnych objektov ovplyvne-
ných gotikou, a to vďaka jeho konštrukčnému 
riešeniu i architektonickému výrazu. Výsled-
kom rekatolizácie v prvej polovici 18. storočia 
je neskorobaroková architektúra oltára s obra-
zom Všetkých svätých (Dvořáková, 2009). Ty-

pická pre tento kostol je vysoká sedlová strecha pokrytá dreveným 
šindľom a osemboká veža s ihlanovou strieškou (Dudáš, 2007). 

AKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRINÁŠA?

Tvrdošín.  Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017.

rímskokatolícke
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Rímskokatolícky drevený Kostol Všetkých Svä-
tých v Tvrdošíne I. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Rímskokatolícky drevený Kostol Všetkých Svä-
tých v Tvrdošíne II. foto: Jakub Bajnok, 2017.

rímskokatolícke
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KOSTOL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

Za zmienku stojí obraz Adama a Evy v raji či Posledná večera. Okrem 
obrazov s biblickými témami sú na stenách umiestnené aj citáty z Bib-
lie v slovenčine, češtine a latinčine. Možno vidieť i maľby sv. Kataríny, 
Panny Márie, sv. Barbory v hlavnej časti oltára. Bočné krídla oltára sa 
nezachovali, nakoľko boli s menšími časťami interiéru pred vyhlásením 
Československa v roku 1918 odvezené do Budapešti (Dudáš,  2007).

HERVARTOV, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

KDE SA KOSTOL NACHÁDZA ? 

Približne 10 kilometrov od Bardejova, rozprestiera sa uprostred obce 
Hervartov a je obklopený nízkou kamennou stenou (Petro, 2017). 

KEDY BOL POSTAVENÝ ?

Údaje o čase i výstavbe sú pre nás neznámou informá-
ciou, predpokladá sa, že bol postavený niekedy v druhej po-
lovici 15. storočia, z čoho vyplýva, že je jedným z naj-
starších drevených kostolov na Slovensku (Petro, 2017).

AKÁ JE JEHO AKTUÁLNA PODOBA?

Chrám je obdĺžnikového pôdorysu s loďou i s 
presbytériom, ktoré sú uzavreté drevenou ku-
polou a malou sakristiou. Vysoká sedlová stre-
cha pokrytá šindľom sa týči nad loďou. Boha-
tá maliarska výzdoba lode, ktorá je obložená 
drevenými doskami zobrazujúcimi rôzne fi-
gurálne a rastlinné motívy sú pravým lákad-
lom pre každého návštevníka (Petro, 2017).

AKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRINÁŠA?

Hervartov.  Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017.

rímskokatolícke
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Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františ-
ka z Assisi v Hervartove I. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františ-
ka z Assisi v Hervartove II. foto: Jakub Bajnok, 2017.

rímskokatolícke
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ARTIKULÁRNE

Evanjelické chrámy sú zastúpené v tejto lokalite tromi artikulárny-
mi chrámami: Evanjelický kostol v Hronseku, Evanjelický kostol v 
Leštinách a Evanjelický kostol v Kežmarku.  Ich budovanie umož-
nil výsledok zasadania snemu, ktorý bol zvolaný Leopoldom I. v 
Šoproni 1681. Podľa dohodnutých pravidiel sa mohli budovať kos-
toly len mimo mesta a na miestach, ktoré boli vybrané kráľovskými 
komisármi, v istom časovom období, najčastejšie do jedného roka, 
museli byť iba z dreva, bez veže a s nízkou kamennou podmurovkou. 
S ustáleným pôdorysom do tvaru rovnoramenného kríža sa kládol 
dôraz na vytvorenie dostatočného priestoru pre veriacich. V interié-
ri, ktorý bol zväčša málo zdobený, sa nachádzali starozákonní pro-
roci, výjavy z Nového zákona ako i citáty z Biblie (Dvořáková, 2009).

DREVENÉ CHRÁMY

Ilustračný obrázok rozloženia   artikulárnych drevených chrá-
mov na Slovensku. Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017. 
Obrys mapy pochádza z internetovej stránky: wikipedia.org

evanjelické
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EVANJELICKÝ KOSTOL

Najzaujímavejším objektom tejto stavby je barokový oltár z 
roku 1771 spolu so šiestimi vymeniteľnými obrazmi (Petro, 
2017). Tieto maľby vyjadrujú príbehy z Nového zákona, mene-
né sú v kostole podľa aktuálnych náboženských sviatkov. (Kri-
vošová, 2001). Zvonica, ktorú môžeme nájsť v areáli, je tiež za-
písaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO (Petro, 2017).

HRONSEK, STREDNÉ SLOVENSKO
KDE SA KOSTOL NACHÁDZA ? 

V obci Hronsek, približne v polovici cesty medzi Zvolenom 
a Banskou Bystricou a neďaleko letiska Sliač (Petro, 2017).

KEDY BOL POSTAVENÝ ?

Kostol bol postavený v rokoch 1725 – 1726, 45 ro-
kov po vydaní artikul Šopronského snemu, pod-
ľa ktorých bolo možné stavať kostoly (Petro, 2017).  

AKÁ JE JEHO AKTUÁLNA PODOBA?

Kostol má typický pôdorys v tvare kríža. Bol 
postavený na murovanom základe z červe-
ného smreka a duba. Má výraznú, šindľom 
pokrytú strechu (Dvořáková, 2009). Bočné 
steny sú obložené drevenými doskami (Pet-
ro, 2017). Areál chrámu je tvorený jednodu-
chým oplotením a okrem kostola sa v ňom 
nachádza aj samostatne stojaca zvonica, 

ktorá bola vybudovaná súčasne s kostolom (Dvořáková, 2009).

AKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRINÁŠA?

Hronsek. Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017.

    evanjelické
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Artikulárny evanjelický drevený kos-
tol v Hronseku I. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Artikulárny evanjelický drevený kos-
tol v Hronseku II. foto: Jakub Bajnok, 2017.

evanjelické
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EVANJELICKÝ KOSTOL

V tomto kostole musela byť postavená veľmi vyso-
ká podmurovka, ktorá slúžila ako miesto pre hrob-
ky významných cirkevných funkcionárov  (Petro, 2017). 

LEŠTINY, STREDNÉ SLOVENSKO
KDE SA KOSTOL NACHÁDZA ? 

Evanjelický kostol v Leštinách sa nachádza približne 7  
kilometrov juhovýchodne od Dolného Kubína (Petro, 2017).  

KEDY BOL POSTAVENÝ ?

Stavba bola postavená v rokoch 1688 – 1689, v da-
nom čase však bez veže a zvonov, tie veria-
ci dobudovali až o 100 rokov neskôr (Dudáš, 2007). 

AKÁ JE JEHO AKTUÁLNA PODOBA?

Jednoduchý výraz objektu formuje domi-
nantná valbová strecha so šindľovou krytinou 
(Dudáš, 2007). Približne o 50 rokov neskôr sa 
postavila i zvonica, ktorá bola pripojená s kos-
tolom schodiskom (Petro, 2017). Drevenými 
doskami boli obložené vnútorné steny chrá-
mu, ktoré boli neskôr použité pre jedinečnú 
maliarsku výzdobu. Tú možno vidieť i v sú-

časnosti. Obraz na oltári a sochy boli v deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia odcudzené a následne nahradené replikami(Petro, 2017) 

AKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRINÁŠA?

Leštiny. Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017.

    evanjelické
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Artikulárny evanjelický drevený kos-
tol v Leštinách I. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Artikulárny evanjelický drevený kos-
tol v Leštinách II. foto: Jakub Bajnok, 2017.

evanjelické
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EVANJELICKÝ KOSTOL
KEŽMAROK, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Interiér kostola sa od ostatných drevených chrámov líši, 
napr. kamennou dlažbou, ktorá nahradila pôvodnú dreve-
nú. Bočné steny sú zdobené maľbami, najmä výjavmi zo Sta-
rého a Nového zákona. Najkrajšia časť interiéru kostola je 
barokový oltár, kazateľňa i barokový organ (Petro,  2017). 

KDE SA KOSTOL NACHÁDZA ? 

V meste Kežmarok, 11 kilometrov od Popradu (Petro, 2017).  

KEDY BOL POSTAVENÝ ?
 
Evanjelický kostol bol postavený v roku 1717 (Dudáš, 2007), muse-
li avšak pri jeho stavbe dodržiavať rozhodnutia artikul Šopronské-
ho snemu (Bárta, 2005). 

AKÁ JE JEHO AKTUÁLNA PODOBA?

Stavitelia sa inšpirovali tradičnou ľudovou 
architektúrou, nakoľko použili predovšet-
kým sedlový tvar striech, šindľovú krytinu, 
doskové štíty ukončené polkruhom a kolí-
kom i podlomením (Dudáš, 2007). Kostol má 
pôdorys rovnoramenného kríža, čím trochu 
pripomína kostol v Hronseku. Jedná sa o zru-
bovú stavbu, ktorá bola omietnutá zvon-

ka hlinou a namaľovaná nabielo vápnom (Petro,  2017). 

AKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRINÁŠA?

Kežmarok. Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017.

   evanjelické
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Artikulárny evanjelický drevený kos-
tol v Kežmarku I. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Artikulárny evanjelický drevený kos-
tol v Kežmarku II. foto: Jakub Bajnok, 2017.



24
číslo 2 | JANUÁR 2018

GRÉCKOKATOLÍCKE

Do gréckokatolíckej konfesnej príslušnosti patria tri kostoly: Chrám 
svätého Michala Archanjela v Ladomírovej, Chrám svätého Mi-
kuláša v Bodružali a Chrám svätého Mikuláša Biskupa v Rus-
kej Bystrej.  Ich budovanie sa datuje od konca 16. storočia. Pre 
tieto kostoly je typická trojdielna dispozícia, od vstupu nájdeme ba-
binec – zhromaždisko žien, loď – zhromaždisko mužov a  sanktu-
árium – svätyňa. Umelecky najhodnotnejším mobiliárom grécko-
katolíckych kostolov je práve ikonostas, ktorý bol spočiatku nízky a 
od 14. storočia vyšší, maľovaný, vyrezávaný a zlátený, tvorený iko-
nami, ktoré sú usporiadané podľa predpísaného liturgického káno-
nu. Ukončuje ho Kalvária. Interiér chrámov je zdobený nástenný-
mi maľbami, ktoré čerpajú námety z evanjelia (Dvořáková, 2009). 

DREVENÉ CHRÁMY

Ilustračný obrázok rozloženia   gréckokatolíckych drevených 
chrámov na Slovensku. Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017. 
Obrys mapy pochádza z internetovej stránky: wikipedia.org

gréckokatolícke
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Interiér je dopĺňaný viacerými samostatnými staršími i mladší-
mi ikonami, ktoré tu voľne visia. Veľmi cenným a umelecky hod-
notným je i  zlátená, polychrómová a bohato vyrezávaná archi-
tektúra ikonostasu, nájdeme tu dominujúce motívy vínnej révy, 
listy akantu i boje počas druhej svetovej vojny (Dudáš,  2007). 

KDE SA KOSTOL NACHÁDZA ? 

Drevený chrám sv. Michala Archanjela sa nachádza na ju-
hovýchodnom okraji obce Ladomirová, ktorá je vzdiale-
ná približne 5 kilometrov od mesta Svidník (Petro,  2017). 

KEDY BOL POSTAVENÝ ?

Chrám bol postavený v roku 1742 (Petro, 2017), dátum  postavania 
je známy podľa vyrytého datovania Anno Domini 1742 Die 17 Mai, 
ktoré sa nachádza na pravouhlom vstupnom portáli (Dudáš, 2007).

AKÁ JE JEHO AKTUÁLNA PODOBA?

Areál chrámu je tvorený prevažne zachovaným 
cintorínom i samostatne stojacou zvonicou, kto-
rej zvony pravidelne vyzváňajú ručným poťaho-
vaním lán. Svojou architektúrou i vybavenosťou 
interiéru je možné ho považovať za jeden z naj-
reprezentatívnejších chrámov východného obra-
du na Slovensku (Dudáš,  2007).  Charakter chrá-
mu zvýrazňujú ihlanovité stupňovité strechy so 
šindľovou krytinou. Interiér chrámu pochádza  z 
baroka z polovice 18. storočia (Dudáš,  2007). 

AKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRINÁŠA?

CHRÁM SV. MICHALA ARCHANJELA
LADOMIROVÁ, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Ladomirová. Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017.

gréckokatolícke
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Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Ar-
chanjela v Ladomirovej I. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archan-
jela v Ladomirovej II. foto: Jakub Bajnok, 2017.

gréckokatolícke
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Interiér chrámu zdobí baroková nástenná maľba s motívom 
Posledného súdu i Kalvárie, jedná sa o dôkaz silného vply-
vu západnej kultúry. Ikonostas pochádzajúci z konca 18. sto-
ročia, ktorý sa skladá z troch radov ikon, je najkrajšou čas-
ťou interiéru. Je nezvyčajný, nakoľko sa jej jednotlivé ikony 
nachádzajú po jeho oboch stranách (Petro, 2017), pri jeho zosta-
vovaní použili aj staršie ikony, ktoré pravdepodobne pochádza-
jú z pôvodného ikonostasu zo 17. storočia (Dvořáková, 2009). 

KDE SA KOSTOL NACHÁDZA ? 

Gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša je situovaný na ma-
lej vyvýšenine uprostred obce Bodružal, ktorá je vzdiale-
ná približne 15 kilometrov od mesta Svidník (Petro, 2017). 

KEDY BOL POSTAVENÝ ?

Chrám začali stavať v roku 1658 (Petro, 2017), pri-
čom bol obnovený v polovici 18. storočia a reštau-
rovaný začiatkom 19. storočia (Jankovič, 1984). 

AKÁ JE JEHO AKTUÁLNA PODOBA?

 Kostol je obklopený drevenou ohradou so 
vstupnou bránkou, kde sa neďaleko nachá-
dza cintorín (Petro, 2017). Celá stavba je 
zrubovej konštrukcie (Jankovič, 1984),  kde 
na chráme dominujú tri veže pokryté šin-
dľom, ako je i celá strecha lode. Drevenými 
doskami, kladenými vertikálne sú potiah-
nuté vonkajšie strany kostola (Petro,  2017).

AKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRINÁŠA?

CHRÁM SV. MIKULÁŠA
BODRUŽAL, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Bodružal. Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017.

gréckokatolícke
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Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikulá-
ša v Bodružali I. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikulá-
ša v Bodružali II. foto: Jakub Bajnok, 2017.

gréckokatolícke
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CHRÁM SV. MIKULÁŠA BISKUPA
RUSKÁ BYSTRÁ, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Interiér je skromne presvetlený cez štvorcové okien-
ka s jednoduchou prevliekanou mrežou, je bohatý naj-
mä na neskorobarokový ikonostas, ktorý sa nachá-
dzal v inom chráme, nakoľko jeho rozmery nie sú v 
súlade s priestorovým riešením lode a svätyne  (Dudáš, 2007).

KDE SA KOSTOL NACHÁDZA ? 

Chrám sv. Mikuláša Biskupa sa nachádza uprostred obce Ruská 
Bystrá, ktorá sa nachádza približne 40 kilometrov južným smerom 
od Sniny i neďaleko slovenských hraníc s Ukrajinou (Petro, 2017). 

KEDY BOL POSTAVENÝ ?

Jedná sa o malý, zrubový chrám, ktorý si veriaci posta-
vili v roku 1720 z jaseňového dreva (Dvořáková, 2009). 

AKÁ JE JEHO AKTUÁLNA PODOBA?

Líši sa od ostatných krytým vchodom do  
predsiene, nad ktorým sa nachá-
dza  časť strechy i menším počtom 
veží, ktoré sú iba dve (Petro, 2017).

AKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRINÁŠA?

Ruská Bystrá. Ilustrovala: Bianka Baráthová, 2017.

gréckokatolícke
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Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša Bis-
kupa v Ruskej Bystrej I. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša Bis-
kupa v Ruskej Bystrej II. foto: Jakub Bajnok, 2017.

gréckokatolícke
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bodka na záver

BODKA NA ZÁVER

Na záver mám len pár tipov a 
dojmov. Ak vás fotografie a 
texty nadchli a rozhodnete sa 
kostolíky navštíviť, odporúčam 
cestovať autom, nie vlakom. 
Na úplnom začiatku plánova-
nia sme boli odhodlaní využiť 
vlakovú a autobusovú dopra-
vu a urobiť si z toho taký ten 
pravý prázdninový zážitkový 
výlet. Naše ideály padli hneď, 
ako sme uvideli, aké sú doprav-
né možnosti na východnom 
Slovensku a o koľko by sa naša 
cesta predĺžila. Vynechať ale 
kostolíky v Bodružali, Ladomi-
rovej a Ruskej Bystrej by bola 
ale naozaj veľká chyba. Naopak, 
chvíľu sme ľutovali, že sme si na 
„východnú“ časť nenechali via-
cej času, pretože drevené kos-
tolíky a zaujímavé miesta sú na 
východnom Slovensku naozaj 
na každom kroku! Takmer kaž-
dých 5 kilometrov sme mali chuť 
zastaviť, čo však nebolo možné. 
Milo nás prekvapilo, že dostať 
sa do vnútra kostolov, vôbec nie 

je problém. Je to všetko dobre 
„ošéfované“ a až na pár výni-
miek sa nám vždy podarilo vi-
dieť aj interiér, ktorý ale nebolo 
možné vyfotografovať. Na dve-
rách každého kostolíka nájdete 
popis, kedy je možné ho navští-
viť a väčšinou je pridaný aj tele-
fónny kontakt na správcu, ktorý 
vám kostolík otvorí a ochot-
ne vám porozpráva výklad z 
histórie alebo zaujímavosti. 
Možno sa to bude zdať nieko-
mu ako prázdne tvrdenie, ale za 
seba môžem povedať, že niekto-
ré miesta, ktoré sme navštívili, 
boli pre mňa tie najkrajšie, aké 
som kedy videl. K tomu, že sa 
nachádzajú u nás na Slovensku, 
sme sa dostali úplnou náhodou, 
a to aj napriek tomu, že patria 
do svetového dedičstva. Mys-
lím si, že je to obrovská škoda, 
a preto dúfam, že aj prostred-
níctvom tohto časopisu sa mi 
podarilo zvesti o výnimočnos-
ti týchto miest odovzdať ďalej. 

N
aprieč slovenským

i zákutiam
i. foto: Jakub Bajnok, 2017.
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fotogaléria
FOTOGALÉRIA

Zastávka: Oravský hrad. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Zastávka: Františkova Huta. foto: Jakub Bajnok, 2017.

Zastávka: Tomášovský výhľad. foto: Jakub Bajnok, 2017.
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súťaž

SÚŤAŽ
Milí čitatelia Nových Vierozvestí! Páčilo sa vám špeciálne vy-
danie školského časopisu? Máte chuť využiť vaše práve nado-
budnuté poznatky v praxi? Pokiaľ áno, táto stránka je venovaná 
predovšetkým vám! Pripravili sme si pre vás menšiu súťaž, vedo-
mostný kvíz, v ktorom majú traja z vás jedinečnú príležitosť vy-
hrať edukačné pexeso. Po vyplnení mena a priezviska, triedy, 
označení správnych odpovedí na žrebovacom lístku je potrebné 
vhodiť lístok do krabičky umiestnenej na vrátnici gymnázia do  
1. marca 2018. Výhercovia budú vyhlásení na Facebookovej strán-
ke Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre 2. marca 2018.  Vo-
pred všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme!

1. Koľko drevených chrámov podľa jednotlivých konfesií bolo 
zapísaných do Zoznamu?  
A. 2 rímskokatolícke, 3 gréckokatolícke, 2 evanjelické 
B. 3 evanjelické, 2 gréckokatolícke, 3 rímskokatolícke
C. 3 gréckokatolícke, 2 rímskokatolícke, 3 evanjelické
2. Ktorý drevený chrám je umiestnený najvýchodnejšie?   
A. Ladomirová
B. Bodružal
C. Ruská Bystrá
3. Ktorý drevený chrám je umiestnený najjužnejšie?   
A. Hronsek
B. Tvrdošín
C. Kežmarok
4. Ktorý drevený chrám získal ocenenie „Europa Nostra 
1994“?   
A. Ruská Bystrá
B. Bodružal
C. Tvrdošín
5. Ktorý drevený chrám bol omietnutý zvonka hlinou a nat-
retý na bielo vápnom? 
A. Kežmarok
B. Ladomirová
C. Leštiny

m
eno a priezvisko, trieda     1 ABC 2 ABC 3 ABC 4 ABC 5 ABC
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objednávkový formulár
meno a priezvisko

poČet kusov (0,8€/1ks)

trieda

podpis

V prípade záujmu o tlačenú podobu edukačného pexesa, prosím, 
vyplňte nižšie objednávkový formulár, ktorý po vypísaní, podpí-
saní a zaplatení Vám bude profesionálnymi tlačiarňami edukač-
né pexeso vytlačené a v dohľadnej dobe odovzdané. Objednávkové 
formuláre, prosím, prineste do septimy, mne, Jakubovi Bajnokovi. 

objednávkový formulár

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR




