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Abstract:
Martinák M. 2015: Contribution to the construction development of St. George 

church in Jur nad Hronom. Acta Musei Tekovensis Levice 10: 145 – 162.
 The Romanesque church in Jur nad Hronom (district Levice) was presumably 

built in the second third of the 13th century and represents a typical manorial 
emporia church with a rectangular nave, west emporium and semicircular apside. 
It was extended in around 1937 with the southern extension, which took into 
consideration the church’s Romanesque base.
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ÚVOD

 Románsky kostolík sv. Juraja nachádzajúci sa v obci Jur nad Hronom (okr. Levice) 
uviedol v 30-tych rokoch 20. storočia do umenovednej literatúry Václav Mencl vo svo-
jom diele Stredoveká architektúra na Slovensku.1 Neskoršia literatúra zaoberajúca sa 
architektúrou kostola a jeho stavebným vývojom viac-menej len prebrala poznatky 
od V. Mencla. Na objekte kostola nebol dodnes realizovaný podrobnejší architek-
tonicko-historický výskum. V roku 1991 realizovala v areáli kostola archeologička 
Tekovského múzea v Leviciach Margaréta Pölhös krátky záchranný archeologický 
výskum. Autor tohto príspevku realizoval v rokoch 2012 – 2014 niekoľko obhliad-
kových architektonických prieskumov kostola v záujme prehĺbenia poznatkov o jeho 
stavebnom vývoji.

Obec Jur nad Hronom sa prvý krát písomne spomína v roku 1276 ako majetok 
ostrihomského arcibiskupstva, keď Andrej Szentgyörgyi svedčí pri blahorečení 
sv. Margity a priznáva, že je chudobný a slobodný človek rovnako tak, ako jeho 
manželka.2 Už v roku 1276 a aj v neskoršej listine z roku 1292 je nepriamo doložené 
patrocínium kostola sv. Juraja, ktoré dalo meno obci, ktorá sa rozprestierala v jeho 

1 MENCL,Václav. Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha – Prešov: Československá grafická únie, 
1937, p. 331 – 332.

2 REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. Jur nad Hronom, Bývalé sídlo stolice zemanov – predialistov. Komárno: 
Vydavateľstvo KT, 2001, p. 1.
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okolí.3 Patronát priamo aj s kostolom je doložený až  v súpise pápežských desiatkov 
z rokov 1332 – 1337, kde sa spomína farár Ján – „Johannes sacerdos Sancti Georgii“.4

Kostol je tvorený starším objektom pôvodného jednoloďového románskeho kostolíka 
s polkruhovou apsidou a západnou vežou. Z južnej strany sa k nemu pripája novodobá 
loď kostola s polygonálne ukončenou južnou svätyňou a východnou sakristiou.

PRVÁ STAVEBNÁ ETAPA – ROMÁNSKA – cca 2. štvrtina 13. storočia (?)

 Kostol situovaný na ľavom brehu rieky Hron v oblasti na rozhraní Podunajskej ní-
žiny a Ipeľskej pahorkatiny orientovaný s miernym vyosením v smere východ – západ 
postavili na miernej vyvýšenine dispozične ako jednoloďovú stavbu s polkruhovou 
apsidou a emporou v západnej časti lode, nad ktorou je situovaná veža.5 Ako stavebný 
materiál boli použité pravidelne opracované pieskovcové kvádre a pálené tehly typu 
tzv. plevoviek (na ich povrchu a v jadre sú viditeľné stopy pliev – obilia, ktoré boli 
použité na ich výrobu).6 V súčasnosti je kvádrikové murivo viditeľné čiastočne pod 
opadnutou omietkou na západnej fasáde a v podkroví – murivo západného štítu a veže, 
do ktorého sú miestami primiešané aj plevové tehly. Dá sa predpokladať, že fasády 
mali pôvodne výraz priznaného kvádrikového muriva a podľa výsledkov prieskumu 
v podkroví je možné, že na plochách fasád bolo uplatnené pri špárach medzi kvádrami 
tzv. podrezávané škárovanie. Konečnú odpoveď na pôvodný výraz exteriérových fa-
sád však môže dať až ich hĺbkový výskum. Najbližšou analógiou kostola s priznaným 
kvádrikovým murivom je nateraz neďaleký románsky kostol v Kalinčiakove postave-
ný z tufových kvádrov.

Loď kostola má obdĺžnikový tvar. Otázne zostáva jej presvetlenie. Môžeme aspoň 
predpokladať, že niektoré okenné otvory (jeden na severnej fasáde a dva na južnej, 
z toho jeden dnes neexistujúci – odstránený pri prestavbe v roku 1937) boli rozšírené 
z pôvodných menších románskych okenných otvorov. Tretí okenný otvor na južnej 
stene lode by sa dal predpokladať pri juhovýchodnom nároží, hoci ho na starších 
fotografiách nevidieť. Pôvodný vstup bol situovaný na južnej fasáde a podľa V. Men-
cla, ktorý píše: „Pod vakovkou zachoval sa tu i pôvodný portálik, ktorý mal celkom 
hladkú špaletu a polkruhový záklenok, ako v neďalekých Varšanoch.“7 mal podobný 
charakter ako dodnes zachovaný vstupný portál na južnej fasáde kostola v neďale-
kom Kalinčiakove.8 Problematickým sa stáva práve južný portál. Obdobné portály 
3 Osídlenie sa rozkladalo zrejme východným až severovýchodným smerom od kostola. Bližšie pozri: 

DANIELIČOVÁ, T. & DAŇO, R. Aktualizačný list NKP, r.k. kostol sv. Juraj, Jur nad Hronom, 12/2007, 
In: Archív Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

4 SEDLÁK, Vincent. Monumenta Vaticana Slovaciae I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332 
– 1337. Romae – Institutum historicum Slovacum in Roma. Trnavae: Universitatem Tyrnaviensem, 2008, 
č. 82, p. 33.

5 Základné rozmery objektu: 14,8(?)x7,8 m
6 V. Mencl uvádza rozmery v tom čase (30–te roky 20. stor.) viditeľných kvádrov na apside: 25x30 cm – 

35x45 cm;  na lodi: 20x80 cm – 33x70 cm; Bližšie pozri: MENCL, Václav. cit. d., p. 331.
7 MENCL, Václav. cit. d., p. 331.
8 Kostol v Kalinčiakove je však datovaný do prvej polovice 12. storočia.
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s pravouhlým prekladom a polkruhovým vyľahčovacím pásom nad ním predstavovali 
ranné vývinové riešenia vstupných otvorov a sú v súčasnosti známe ešte na kostolíku 
v Klížskom Hradišti a na rotunde v obci Baďan. Tie už však majú plasticky riešený 
polkruhový tympanón.9 Všetky sú však zhodne datované do rôznych časových úsekov 
12. storočia, pričom kostol v Jure datoval už V. Mencl poznajúc skutočnosť o jeho 
južnom portály, v celom rozsahu do druhej štvrtiny 13. storočia. Problematickou je 
tiež skutočnosť, že s výnimkou Menclovho opisu nemáme o podobe portálu žiadne 
vedomosti. Len na doteraz nepublikovanej snímke z 30–tych rokov sa pod opadnutou 
omietkou južnej fasády javí akoby pravouhlý preklad vstupného otvoru. Je nateraz 
otázne a aj predčasné predpokladať staršie stavebné jadro kostola, pričom odpoveď 
možno očakávať iba od prípadných hĺbkových výskumov.
 Druhý vstupný otvor sa zrejme nachádzal v osi západnej fasády, jeho podobu však 
môže ozrejmiť len sondážny výskum. Nezodpovedanou otázkou zostáva, či už v tom-
to období existoval aj severný vstup do predpokladanej zaniknutej severnej sakristie, 
ktorý bol neskoršie zamurovaný a analyticky prezentovaný v roku 1987.
 Zaujímavá situácia sa ukázala pri prieskume pôvodného prestropenia lode v pod-
kroví. Ako sa ukázalo, východný strešný štít nebol v roku 1937 rozobraný v celom 
rozsahu, nakoľko sa v jeho spodnej časti z vnútornej strany zachoval zvyšok tehlo-
vého muriva z plevových tehál (27,5x?x6 cm; 28x?x5,5 cm),10 na ktorom je rovnako 
ako pri tehlovom murive vo veži použité podrezávané škárovanie. Vzhľadom na túto 
skutočnosť sa otvára možnosť, že v priestore lode bol vytvorený otvorený priehľad 
do krovu. Overenie tejto situácie však vyžaduje ďalší podrobný výskum.
 V západnej časti lode je situovaná zemepanská empora, ktorá v hornej časti nesie 
teleso veže, ktoré sa do lode otvára menším polkruhovým pásom. V dolnej časti 
sa otvára troma oblúkmi, ktoré majú pätkové rímsy s jednoduchým profilom a dva 
štvorhranné piliere, ktoré majú rímsy s neskorším zložitejším profilom, ktorých zá-
kladné rozmery však naznačujú, že pod ich profiláciou sa pravdepodobne ukrývajú 
pôvodné románske rímsy. V súčasnosti rímsy obopínajú piliere z troch strán, pričom 
na čelnej strane rímsy chýbajú. Je možné, že ich dodatočne v týchto miestach zosekali 
a upravili. Piliere nemajú pätky a nie sú zachytené ani na staršej fotodokumentácií, 
ich existencia však nie je vylúčená. Priestor pod emporou bol zaklenutý troma poľami 
krížovej klenby s dvoma polkruhovými medziklenbovými pásmi. V juhozápadnom 
a severozápadnom kúte lode sa pod emporou dodnes zachovali jednoduché kamenné 
konzoly, ktoré slúžili ako pätky jednoduchých románskych krížových klenieb bez 
rebier. Severné pole krížovej klenby je v súčasnosti zachované len vo fragmentoch, 
keďže tu neskôr umiestnili drevené schodisko vedúce na emporu.
 Otázny je pôvodný vstup na emporu. Vzhľadom k tomu, že súčasný prístup 
dreveným dvojramenným schodiskom je sekundárne riešenie, otvára sa možnosť 
pôvodného prístupu dreveným schodiskom pri severnej stene lode, ktoré by tak em-
poru sprístupňovalo cez priestor severného parapetu empory. Takéto riešenie prístupu 
na emporu bolo nedávno zistené pamiatkovým výskumom aj v románskom kostole 
9 ORIŠKO, Š. Románske umenie na Slovensku, maliarstvo a sochárstvo. Umenie Slovenska v historických 

a kultúrnych súvislostiach – stredovek, Trnava: FF TU, 2009, p. 84.
10 Uvádzané sú namerané hodnoty len vybraných tehál.
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v Sedmerovci – Pominovci.11 Poschodie empory malo murované parapety. Analógie 
veľmi podobných západných zemepanských empor možno hľadať v už spomenutom 
Sedmerovci – Pominovci, Gemerskom Jablonci, či v neďalekých Kostoľanoch pod 
Tribečom, kde podľa L. Šáskyho by mala byť empora rozdielna oproti tej v Jure 
v rozmeroch len o 5 cm, čo sa však pri súčasnom premeraní preukázalo len čiastočne.12

 Zaujímavá situácia sa ukázala v interiéri veže. Na základe doterajšieho prieskumu 
sa zdá, že v úrovni poschodia empory bol vytvorený akoby otvorený priehľad do veže, 
ktorý končil trámovým stropom. Nad súčasnou plackovou klenbou sa v 3. nadzem-
nom podlaží veže nachádza tehlová plenta, ktorá sa však javí podľa doterajšieho 
pozorovania ako súčasná s ostatnou hmotou veže z kvádrikového muriva. Plenta je 
vytvorená z plevových tehál rozmerov (28,5x14x6 cm; 28x14x5,5 cm).13 Zaujíma-
vou a unikátnou je úprava tohto tehlového muriva s tzv. podrezávaným škárovaním, 
na ktorom vidieť stopy po ťahoch hladiaceho nástroja. Škárovanie tohto typu je však 
použité z väčšej časti len do úrovne primárnych káps (rozmery káps 11,5 – 15x14 – 15 
cm) v tehlovom murive, ktoré sa nachádzajú cca 55 cm pod úrovňou neskoršieho, 
dnešného 4. nadzemného podlažia veže, tvoreného trámovým stropom. Len miestami 
škárovanie prechádza aj vyššie. Nateraz otázna zostala funkcia týchto káps vzhľadom 
k tomu, že na každej zo stien sa nachádzajú dve kapsy a vzájomne sa výškovo prekrý-
vajú. Usudzujúc podľa zachovaného podrezávaného škárovania, ktoré siaha z väčšej 
časti len do ich úrovne sa dá aspoň zatiaľ predpokladať, že mohli slúžiť ako kapsy pre 
trámový strop. Vzhľadom k absentujúcemu primárnemu vstupu do veže z podkrovia 
lode je možné predpokladať, že v ňom bol umiestnený aj otvor slúžiaci ako vstup 
z empory do jej interiéru. Ďalšie podlažie veže možno zrejme predpokladať v mieste 
dnešného 5. nadzemného podlažia veže, nad ktorým je umiestnená konštrukcia krovu.

 Vežu člení na etáže kamenná rímsa, pričom dnes je jej pôvodná profilácia hornej 
pravouhlej časti a tvaru spodného trišvrťvalca schovaná pod omietkou. Autenticky 
sa jej pôvodná profilácia zachovala na I. etáži východnej steny veže pri jej severový-
chodnom a čiastočne aj pri juhovýchodnom nároží. Otázna nateraz zostáva profilácia 
korunnej rímsy. Prvá etáž má pravouhlú rímsu uplatnenú len na západnej fasáde, zatiaľ 
čo druhá etáž má pravouhlú rímsu s fabiónom v spodnej časti obiehajúcu po celom 
obvode. Románske združené okienka prvej etáže sú tvorené spoločným hrotistým pá-
som, čiastočne ustúpeným od líca fasády. Samotný otvor okienka bol tvorený dvoma 
hrotistými záklenkami, ktoré sa zbiehali do hlavice stĺpika . Dolná časť stĺpikov je 
tvorená štvorhrannou pätkou so skosenými nárožiami, na ktorú dosadá oktogonálny 
driek stĺpikov. Driek, ukončený kruhovým prstencom vyúsťuje do hlavice, ktorá má 
zo strany špaliet okenných otvorov kladivkovitý tvar a na vonkajšej strane, z ktorej má 
kalichovitý tvar je vo výžľabku umiestnených päť bobuliek. Takto zachovaný okenný 
11 Bližšie pozri: PAULUSOVÁ, S. & KALINOVÁ, M.: Pamiatkový výskum a obnova kostola v Sedmerovci 

– Pominovci. In Monumentorum tutela, 2010, 22: 152 – 153.
12 Bližšie pozri: ŠÁŠKY, L. Predrománsky kostol v Kostoľanoch pod Tribečom. In Monumentorum tutela, 

1968, 2: 88. Za upozornenie na analogickú emporu v Kostoľanoch pod Tribečom ďakujem Ing. arch. 
M. Bónovi.

13 Uvádzané sú rozmery tehál, pri ktorých sa dali namerať všetky hodnoty.
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otvor máme na južnej strane. Okenný otvor na západnej strane má hlavicu o čosi 
lepšie zachovanú z vnútornej strany, avšak z vonkajšej je značne zdegradovaná bez 
viditeľných bobuliek na hlavici. Severný okenný otvor je približne rovnako zachova-
ný ako západný, rovnako bez bobuliek resp. s ich silno zdegradovanými zvyškami. 
Je zaujímavé, že kým pätka v južnom okne dosadá priamo na murovaný kamenný pa-
rapet okna, v západnom musela byť podložená ešte menším opracovaným kameňom. 
Záklenky otvorov spodnej etáže boli tvorené z vonkajšej strany vždy jedným veľkým 
kamenným blokom a z vnútornej jedným, či prípadne dvoma ako v prípade južného 
okna.14

 Okenné otvory druhej etáže sa nachádzali na všetkých stranách veže. Združené 
záklenky sú tvorené hrubými trojlistovými tvarmi so skosenými hranami, mierne 
pripomínajúcimi gotické mníškové okná. Ich štvorhranné pilieriky sa s výnimkou 
východného okna nezachovali, pričom práve zachovaný stĺpik vo východnom okne 
je posadený pravdepodobne na sekundárnu tehlovú zámurovku. Je teda možné, že 
v prípade okien druhej etáže môžeme uvažovať aj s prípadnou pätkou pilierikov. 
Z vonkajšej strany boli záklenky otvorov tvorené podobne ako v prípade prvej etáže 
jedným masívnym kamenným blokom a z vnútra jedným, či prípadne dvoma.
 Zatiaľ nie je zrejmé, či mala polkruhová apsida na exteriérových fasádach nejakú 
výzdobu. Archívne snímky s opadnutou omietkou však naznačujú, že asi mala uplat-
nené len hladké fasády v dolnej časti členené vystupujúcim hladkým soklom.

 Polkruhová apsida bola v interiéri zaklenutá konchou, v ktorej päte prebiehala rím-
sa so zaobleným profilom. Od lode bola oddelená polkruhovým víťazným oblúkom 
s jedným pravouhlým ústupkom z čelnej strany, ktorý má v päte rímsu so zaobleným 
profilom. Osvetlenie apsidy zabezpečovali dva úzke okenné otvory. Južný, dodnes za-
chovaný i keď neskoršie upravený má polkruhový záklenok a do exteriéru roztvorené 
špalety, pričom vnútorné špalety sú v súčasnosti pravouhlé. Východný okenný otvor 
bol pravdepodobne v období barokovej etapy zamurovaný, pričom jeho situovanie je 
v interiéri dodnes dobre pozorovateľné v podobe miesta prerušenia románskej rímsy 
a malých prasklín naznačujúcich jeho obrys. V exteriéri bol pri oprave v roku 1987 
čiastočne prezentovaný ustúpením od líca muriva. Nateraz otázna zostáva primárnosť 
jednoduchej niky bez ostenia so segmentovým záklenkom – pastofória (41,5x38,5x30 
cm) na južnej stene v interiéri. Je možné, že apsida mohla byť od lode aj výškovo 
oddelená. Na plochách primárnych interiérových omietok možno nateraz len predpo-
kladať maliarsku výzdobu.
Prestrešenie kostola nad hlavnou loďou bolo v podobe sedlovej strechy s murovaným 
západným a východným štítom. Apsida bola prestrešená podobne ako dnes polkuže-
ľovou strechou a veža pravdepodobne ihlanovou strechou.
 Už v tomto období (13. storočie) sa zrejme okolo kostola rozprestieral cintorín. 
V roku 1991 východne od kostola realizovala archeologička Tekovského múzea 
v Leviciach M. Pölhös záchranný archeologický výskum vyvolaný zemnou ryhou pre 
elektrické vedenie, v rámci ktorého bolo odkrytých pätnásť kostrových pozostatkov, 
14 V prípade západných okien I. aj II. etáže sú na vnútornej strane použité kvôli značnej hrúbke steny až dve 

dvojice kamenných blokov tvoriacich vnútorné záklenky okien.
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žiaľ bez možnosti bližšieho datovania.15

 Z vyššie uvedených poznatkov (najmä o južnom portáli), je teda otázne, či súčasná 
hmota kostola neobsahuje v sebe aj staršie stavebné jadro ako to, na ktoré poukazujú 
tvaroslovné prvky na veži, ktoré ho radia až do spomínanej druhej štvrtiny 13. storočia.

V roku 1312 násilne obsadil obec Bede de Sarow (zo Šaroviec). Od tohto 
obdobia obec patrila trenčianskemu oligarchovi Matúšovi Čákovi a to až do jeho smrti 
roku 1321.16 V roku 1424 sa prvý krát písomne spomína stolica „Comitatus Sancti 
Georgii archieposcopatus Strigoniensis“. Táto stolica resp. stolice boli zakladané arci-
biskupom, aby usporiadal nevyrovnané pomery medzi svojimi zemanmi, preto začal 
vytvárať stolice zemanov – predialistov, ktoré boli nezávislé na svetskej vrchnosti. 
V čase feudálnej anarchie v roku 1439 prepadával a ničil majetky ostrihomského 
arcibiskupstva Pongrácz zo Svätého Mikuláša. Medzi inými zasiahol aj Svätý Jur.17 

Stolica sa spomína aj neskôr v knihe účtov arcibiskupa Hippolita Esteiho ako „Sede 
Sancti Georgii“ spolu s obcami „Oroszi“ a „Bernecze“.18

DRUHÁ STAVEBNÁ ETAPA – GOTICKÁ (hypotetická) – r. 1499(?)

 V doterajšej literatúre sa spomína, že kostol bol v roku 1499 zasiahnutý požiarom 
a následne stavebne obnovený.19 S výnimkou viditeľného letopočtu 1499(?), ktorý je 
situovaný na východnej stene lode pri styku s apsidou a identifikovaných sekundárne 
použitých tehál typu tzv. prstoviek nie je nateraz možné identifikovať prípadné ďalšie 
stavebné úpravy.20 Otázne je aj to, či bol letopočet vytesaný do muriva sekundárne 
alebo bolo murivo v tejto časti premurované. Zaujímavé je, že číslica 4 je zobrazená 
lastovičím chvostom, čo je jedno z možných zobrazení tejto číslice v období gotiky.21 

Rovnako otázne je, či do týchto stavebných úprav patrilo aj vytvorenie v súčasnosti 
analyticky prezentovaného vstupného otvoru s tvarovo zdeformovaným segmentovým 
záklenkom na severnej fasáde, nad ktorým sa nachádza široký, do fasády vyžľabený 
pás polkruhového profilu. Tieto detaily môžu súvisieť so zatiaľ len hypoteticky 
predpokladanou severnou sakristiou a boli odkryté a prezentované pri oprave kostola 

15 PÖLHÖS, Margaréta. Záchranný výskum – pohrebisko, Jur nad Hronom, 1991, Záverečná správa 
z výskumu, In: Archív Tekovského múzea v Leviciach. Autorka výskumu hroby v e-mailovej 
korešpondencií s autorom tejto štúdie datovala do obdobia 12. – 13. storočia. Ako sa však neskôr ukázalo, 
bolo to len na základe informácií o kostole uvádzaných v dnes bližšie neznámej literatúre, pričom však 
datovanie v nálezovej správe nespomína.

16 REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit. d., p. 1.
17 Pod „Svätým Jurom“ je myslený dnešný Jur nad Hronom.
18 REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit d., p. 2.
19 Pri tvorbe tejto štúdie sa žiaľ nepodarilo naraziť na primárny prameň, z ktorého túto informáciu viacerí 

autori čerpali a neskoršie to ostatní od nich prebrali. Bližšie pozri: REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit. 
d., p. 8.

20 Tehly typu prstoviek boli sekundárne použité v roku 1937 na východnom strešnom štíte. Nie je však 
vylúčené, že nemusia pochádzať z tejto etapy.

21 Niektorá literatúra resp. autori sa pri čítaní datovania zmýlili a nesprávne uviedli letopočet 1299, napr. 
REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit. d., p. 9.
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v roku 1987, žiaľ asi bez náležitého zdokumentovania a ich presnejšie datovanie by 
mohol priniesť iba prípadný sondážny výskum.22 V „Súpise pamiatok na Slovensku“ 

autori textu uvádzajú: „na novom portáli letopočet 1499“.23 S najväčšou pravdepodob-
nosťou sa jedná o omyl, ako to vyplýva z textu uvedeného v  archívnych dokumentoch 
a datovanie sa pôvodne vzťahovalo na letopočet uvedený v novodobom kruhovom 
terčíku v strede západného strešného štítu.24 Uvedená stavebná etapa je zatiaľ len 
hypotetická a ak bola, tak len okrajového charakteru.

Situácia v krajine sa dramaticky zmenila po prehratej bitke pri Moháči v ro-
ku 1526. Od tohto obdobia bola oblasť Juru častým terčom drancovania tureckými 
vojskami. Roku 1558 Turci vyplienili a spustošili obec aj kostol a farára odvliekli 
do zajatia. Vyplienili ju vraj aj o rok neskôr v roku 1559. Roku 1561 sa spomína obec 
„Zenthgyewrgh“, v súvislosti s farou, ktorá je neobsadená.25 V rámci kanonickej vizi-
tácie, konanej zrejme okolo polovice 17. storočia, ktorú vykonával arcibiskup György 
Lippa, sa konštatuje, že tunajší kostol je z mramoru(?), ale v dezolátnom stave.26 Mal 
sa v ňom nachádzať zneuctený oltár bez vybavenia. Farár mal v tom čase cirkevné 
zeme a 2/3 z mlyna. Spomína sa tiež, že administrátorom bol kalvín, čo sa spomína aj 
neskoršie v roku 1657. Medzi rokmi 1669(?) až 1670 tu bol farárom Albertus Saaghy, 
ktorý obnovil rímskokatolícku faru, ktorú už neskoršie správy nespomínajú. Kostol 
napriek tomu na istý čas po tomto dátume pripadol kalvínom, ktorým patril až do 
roku 1712, kedy sa dostal späť do rúk rímskokatolíckej cirkvi.27 S touto zmenou sa 
spája pravdepodobne aj rad barokových stavebných úprav na objekte kostola. V tomto 
období patril Jur pod farnosť v Starom Tekove a od roku 1730 až do súčasnosti pod 
farnosť v Žemliaroch.

TRETIA STAVEBNÁ ETAPA – BAROKOVÁ – PO ROKU 1712

 Stavebné úpravy v tejto etape boli zamerané takmer na všetky okenné otvory. 
Na južnej fasáde lode boli v tejto etape vytvorené resp. možno iba upravené dva oken-
né otvory so stlačenými polkruhovými a segmentovými záklenkami. Okenné otvory 
boli opatrené kovovými prevliekanými mrežami. Je možné, že došlo k zamurovaniu 
zatiaľ len hypoteticky predpokladanému okennému otvoru pri juhovýchodnom nároží. 
Okrem úprav okien bol na južnej fasáde pravdepodobne zamurovaný pôvodný južný 
románsky portál, po ktorom zostala v interiéri pravouhlá nika. Na severnej fasáde bol 
22 Doteraz sa nepodarilo nájsť žiadnu dokumentáciu k tejto oprave objektu.
23 GÜNTEROVÁ, A. (ed.). Súpis pamiatok na Slovensku, I. zväzok A – J. Slovenský ústav pamiatkovej 

starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava : Obzor, 1967, p. 526.
24 Bližšie pozri: KOVAČOVIČOVÁ, B. Jur nad Hronom – obec. Základný výskum, 1953. In: Archív 

Pamiatkového úradu SR (ďalej len PÚ SR), Zbierka základných výskumov, sign. Z 3350.
25 TROCHTA, J. Zoznam fár Slovenska zostavený na základe veľkého registra pápežských kolektorov 

o zaplatených desiatkoch, ktoré pápežská kúria predpísala užívateľom cirkvných benefícií v Uhorsku na 
roky 1332 – 1337, VI. Tekovská stolica, strojopis v Historickom ústave SAV v Bratislave, b. r., p. 18.

26 REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit. d., p. 8, autori textu však neuvádzajú datovanie kanonickej vizitácie.
27 REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit. d., p. 8. Pozri tiež: BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). Starý Hrádok 

v plynutí času, Monografia obce, Starý Hrádok : b. v., 2014, p. 105.
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vytvorený resp. možno len upravený okenný otvor, ktorý dostal segmentový záklenok. 
Nie je vylúčené, že mohol byť zamurovaný aj severný portál a odstránená zatiaľ len 
hypoteticky predpokladaná severná sakristia. Steny lode boli stiahnuté kovovými 
tiahlami (minimálne na juhovýchodnom nároží) ako je to vidieť na snímkach spred 
roka 1937. Úprava okenných otvorov sa dotkla aj apsidy. V tejto etape bol pravdepo-
dobne zamurovaný východný okenný otvor, juhovýchodný bol len čiastočne tvarovo 
upravený a opatrený dodnes zachovanou kovovou prevliekanou mrežou ukotvenou 
v tehlovej zámurovke parapetu.

 Otázne nateraz zostáva, kedy pribudla pred západné priečelie kostola a pôvodný 
(?) západný vstupný otvor, murovaná predsieň so západným trojuholníkovým mu-
rovaným strešným štítom a sedlovou strechou krytou pôvodne šindľom. Vzhľadom 
ku klasicistickému charakteru vstupného portálu predsiene, resp. jeho polkruhového 
tympanónu, ktorý je zachytený na projekte z roku 1937(?) je možné, že k tomu mohlo 
dôjsť aj neskôr a vyriešenie otázky by mohol priniesť iba hĺbkový výskum. Prav-
depodobný starší vstupný portál, oddeľujúci priestor novej(?) predsiene a lode, bol 
pravdepodobne vymenený za nový s pravouhlým prekladom.28 K juhovýchodnému 
nárožiu južnej steny lode pribudla štvorcová sakristia, zaklenutá tzv. českou plackou, 
prístupná pravouhlým vstupným otvorom, situovaným na južnej fasáde a osvetlená 
jedným oknom na západnej strane. Zo skice pôdorysu V. Mencla je zrejmé, že zo 
strany interiéru sa vo východnej stene sakristie nachádzal výklenok. Nie je však jasné, 
či sa jednalo o neskoršie zamurovaný pôvodný okenný otvor alebo niku s neznámou 
funkciou. Vstup do sakristie z priestoru kostola viedol cez kamenný pravouhlý(?) 
portál.29 Väčšie zásahy sa udiali aj v lodi. Zrejme v súvislosti so vstupom do novej 
sakristie bola podlaha vo východnej časti lode zvýšená o dva schodiskové stupne, 
pričom tretí stupeň výškovo odstupňoval apsidu od lode.30

 Je pravdepodobné, že v tomto období mohol byť preložený vstup na emporu čias-
točným prebúraním severného poľa krížovej klenby podhľadu empory a sprístupnený 
pôvodne jednoramenným dreveným schodiskom. Túto stavebnú úpravu realizovali 
pomerne šetrne vzhľadom k tomu, že neodstránili celú klenbu a zachovali aj pôvodnú 
kamennú kútovú pätku klenby. Zatiaľ nie je zrejmé, či už v tomto období došlo aj 
k odstráneniu parapetného múrika empory v jej strednej časti kvôli umiestneniu orga-
nu a ku skoseniu severného piliera veže. V tejto etape tiež mohli byť upravené rímsy 
na stredových pilieroch empory. Je vysoko pravdepodobné, že pod súčasnou, zložito 
profilovanou štukovou vrstvou, sú zachované pôvodné kamenné románske rímsy 
pilierov. Mohlo teda dôjsť len k čiastočnému zosekaniu pravdepodobných pôvodných 
románskych ríms a natiahnutiu novej štukovej vrstvy.
 Stavebné úpravy sa v tomto období dotkli aj veže. Jej priestor nad úrovňou 2. nad-
zemného podlažia (dovtedy pravdepodobne prekrytý trámovým stropom) bol zaklenutý 
28 Tvar portálu sa dá usudzovať podľa archívnych fotografií z interiéru napr. MENCL V.: cit. d., snímka 

č. 113 (Mencl, 1934) – originál uložený In: PÚ SR.
29 Dá sa tak usudzovať podľa skice V. Mencla, kde naznačil ostenia kamenného portálu, MENCL, Václav. 

PÚ SR, Zbierka základných výskumov, sign. Z 3625, kostol, r.k. sv. Juraj, Kostol, pôdorys, detaily.
30 Nie je vylúčené, že tretí schodiskový stupeň v apside mohol existovať už aj pred tým.
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českou plackou, čím došlo k zrušeniu predpokladaného trámového stropu so vstupom 
do veže. Pravdepodobne s tým súvisí prebúranie nového východného vstupu do veže 
z podkrovia lode a vznik nového trámového stropu položeného o 55 cm vyššie nad 
úroveň pôvodného stropu. Úpravy sa však dotkli najmä okenných otvorov veže. Z ne-
známych dôvodov boli zamurované združené okienka prvej etáže s výnimkou južného. 
Zámurovky boli realizované šetrne a do ich hmoty začlenili aj pôvodné stredové stĺpiky. 
Úprava sa dotkla aj druhej etáže a to v prípade východného okna, kde rovnako do novej 
zámurovky začlenili aj pôvodný stredový pravouhlý pilierik.
 Stavebná úprava sa dotkla aj takmer všetkých exteriérových fasád. Na steny 
bola nahodená nová omietková vrstva z jemnozrnnej omietky s bielym(?) vápenným 
náterom. Neskoršia výzdoba sa obmedzila na maľované biele ploché lizénové rámo-
vanie stien lode, veže a sakristie a takmer všetkých okenných otvorov s výnimkou 
juhovýchodného okna apsidy. Ostatné plochy omietok boli pokryté okrovou farbou. 
Apsida zostala bez akejkoľvek výzdoby. Nahodenie novej omietkovej vrstvy sa týkalo 
aj veže, kde bola nová omietka nahodená aj na kamenné rímsy, čím došlo k ich tvaro-
vému zdeformovaniu. V tejto etape zrejme došlo aj k čiastočnej oprave horných častí 
strešných štítov.
 Usudzujúc z väčších stavebných zásahov v interiéri v tomto období zrejme došlo 
aj k jeho preomietnutiu. Z tohto obdobia pochádzal zrejme aj drevený trámový strop 
v lodi, zachytený na snímke interiéru z roku 1934. Vstup do podkrovia bol v tomto 
období situovaný v trámovom strope na severnej strane lode v tesnej blízkosti severnej 
steny veže.
V roku 1815 vraj povodeň poškodila kostol natoľko, že mu hrozilo zrútenie.31 Nie je 
však nateraz zrejmé, či sa v tejto súvislosti udiali nejaké masívne stavebné úpravy.

ŠTVRTÁ STAVEBNÁ ETAPA – NOVODOBÁ I. – ROK 1937

 Stavebná aktivita bola v tejto etape vyvolaná kapacitne nepostačujúcim priestorom 
pôvodného kostola. Myšlienka o prestavbe kostola zo strany farského úradu v Žemlia-
roch prišla už v roku 1934, na čo Štátny referát na ochranu pamiatok (ďalej len Št. 
referát) v marci toho istého roku reagoval výhradami. V liste sa píše: „Referát je 
tej mienky, že zväčšením kostolnej lode na strane východnej, so zbúraním svätyne, 
porušená by bola jednoliatosť starého kostola“.32 Referát v liste preto odporúča, 
že vyšle svojho technického odborníka v rámci komisie, ktorej sa má zúčastniť aj 
staviteľ, ktorý sa na prestavbe bude podieľať. V liste z júna 1934 sa už píše, že Št. 
referát súhlasí s predloženými plánmi prestavby od Františka Černáka a zároveň žiada 
aby mu bol ohlásený začiatok prác.33 V marci roku 1936 bola predložená žiadosť 

31 REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit. d., p. 8 – primárny zdroj informácie sa pri písaní tejto práce 
nepodarilo nájsť, je však možné, že informácia môže byť skreslená.

32 PÚ SR, fond Inventár právnych predchodcov Pam. ústavu 1919 – 1951, 434/1, 1/1, III.1934, Št. ref. – ÚP, 
č.458/34, Komisia vo veci prípadnej prestavby kostola. Výhrady Referátu voči prestavbe – stará rom. 
stavba, 42.

33 PÚ SR, fond Inventár právnych predchodcov Pam. ústavu 1919 – 1951, 434/1, 1/2, VI.1934, R.k. far. 
úrad, Žemliare – Št. ref., č.1143/34, Zaslanie plánov opravy a prestavby. Referát s nimi súhlasí, 42.
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o stavebné povolenie.34 O rok neskôr Št. referát posiela pripomienky k realizácií pre-
stavby – k prevedeniu nároží a strechy.35 S prácami sa začalo pravdepodobne o mesiac 
neskôr ako sa pôvodne plánovalo, ako to vyplýva z požiadavky V. Mencla zaslanej 
v apríli 1937, aby sa začiatok prestavby presunul o mesiac neskôr.36 Stavebných prác 
sa ujal levický architekt a staviteľ Rudolf Czibulka. Prestavba bola iniciovaná farárom 
Józsefom Jurkom, ako to oznamuje pamätná nápisová tabuľa z roku 1937, ktorá je 
umiestnená na južnej strane pôvodného víťazného oblúku románskeho kostola. 
Je vysoko pravdepodobné, že dnes známy projekt prestavby od F. Černáka pochádza 
z obdobia plánovania prestavby a nie až z roku 1938 ako bolo doteraz uvádzané.37

 Kostol bol napokon rozšírený zbúraním väčšej časti pôvodnej južnej fasády kos-
tola a pristavaním novej lode orientovanej smerom na juh, ktorá zároveň prebrala 
funkciu hlavnej lode kostola. Ukončená bola južnou polygonálnou svätyňou zakle-
nutou polygonálnou polkupolou a presvetlenou dvojicou polkruhovo zaklenutých 
okenných otvorov. K východnej strane lode a svätyne prilieha sakristia, prístupná 
z južnej strany. Jej presvetlenie zabezpečoval okenný otvor na severnej strane. Novú 
loď kostola presvetľovala na západnej aj východnej strane trojica združených okien 
umiestnená zo strany interiéru v spoločnej segmentovej nike. Prestavba kostola bola 
riešená v tradícií miestnych barokovo – klasicistických dedinských kostolov.38 Roz-
šírenie kostola si vyžiadalo zbúranie väčšej časti južnej steny, v ktorej bol podľa V. 
Mencla umiestnený sekundárne zamurovaný pôvodný románsky portál. Zaujímavé 
je, že v listoch s pripomienkami Št. referátu sa tento portál nijako nespomína.39 Spolu 
s južnou stenou zanikla aj južná – baroková sakristia a minimálne jedno z južných, 
barokovo rozšírených okien lode. Oddelenie novej lode od pôvodného objektu kos-
tola bolo zrealizované podľa pripomienok Št. referátu širokým stlačeným oblúkom, 
ktorý ma v pätách profilované rímsy a nie traverzovým prekladom ako sa pôvodne 
plánovalo.40

 Stavebné úpravy sa okrem novej južnej lode dotkli aj väčšej časti starého román-
skeho kostola. Ako vyplýva z korešpondencie medzi farským úradom v Žemliaroch 
a Št. referátom uskutočnil sa aj rad ďalších úprav. Zo štúdia archívnych fotografií, ale 
aj z už spomínanej korešpondencie vyplýva, že približne do polovice bolo nanovo 
premurované juhovýchodné nárožie pôvodného kostola. Čiastočne premurované bolo 
pravdepodobne aj juhozápadné nárožie, ktoré dostalo aj novú podstrešnú konzolu, 
34 PÚ SR, fond Inventár právnych predchodcov Pam. ústavu 1919 – 1951, 434/1, 1/3, III.1936, Okres. úrad, 

Želiezovce – Št. ref., č.780/36, Stavebné povolenie na rozšírenie kostola, 42.
35 PÚ SR, fond Inventár právnych predchodcov Pam. ústavu 1919 – 1951, 434/1, 1/4, III.1937, Št. ref. – ÚP, 

č.709/37, Poznámky Referátu k prevedeniu nároží, strechy a svätyne, 42.
36 PÚ SR, fond Inventár právnych predchodcov Pam. ústavu 1919 – 1951, 434/1, 1/5, Ing. Rud. Czibulka, 

Levice – č. 765/37, Termín začatia prác, 42.
37 PÚ SR, Zbierka projektov a plánov, plány rozšírenia kostola, Černák, 1938, sign. A 9586 VF, Pozri tiež: 

DANIELIČOVÁ ,T. & DAŇO, R. cit. d., p. 3.
38 GÜNTEROVÁ, A. (ed.). cit. d., p. 526.
39 Viacerí autori mylne uvádzajú, že portál stále existuje. Napr.: GÜNTEROVÁ. A. (ed.). cit. d., p. 526, 

REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit. d., p. 9.
40 PÚ SR, fond Inventár právnych predchodcov Pam. ústavu 1919 – 1951, 434/1, 1/4, III.1937, Št. ref. – ÚP, 

č.709/37, Poznámky Referátu k prevedeniu nároží, strechy a svätyne, 42 – pripomienka č. 1.
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rovnako ako severozápadné a severovýchodné nárožie. Nová podstrešná konzola však 
absentuje pri juhovýchodnom nároží pôvodného kostola. Zrejme v súvislosti s úplnou 
výmenou krovu nad staršou časťou kostola Št. referát v korešpondencií píše: „Terajší 
spôsob strechy nad starým kostolom treba tiež obnoviť, tj. štítový múr nad starým 
sanktuáriom treba opraviť tak, aby bol stavebne súci a hrebeň strechy treba ponechať 
(nad starým kostolom) v tom istom smere a výške ako bol.“.41 Ako vyplýva z terénneho 
výskumu, tak nad starým kostolom naozaj došlo v tejto etape k úplnej výmene krovu 
a tiež došlo k takmer úplnému premurovaniu východného strešného štítu s využitím 
starších pieskovcových kvádrov zrejme z južnej fasády, ako to naznačujú dochované 
fragmenty omietok na kvádroch. V súvislosti s napojením strechy novej lode došlo 
k porušeniu jednej z podmienok Št. referátu, aby strecha nad starým kostolom zostala 
v pôvodnej výške. Tu ale došlo k nadvihnutiu hrebeňa strechy o cca. 30 cm, avšak 
sklon strechy zostal zachovaný. Dá sa tak usudzovať podľa zachovaného odtlačku 
strechy s pôvodnou omietkou, zachovanou v podkroví na východnej stene veže. 
Zdvihnutie strechy vyvolalo čiastočné nadstavanie okrajov západného murovaného 
štítu novým tehlovým murivom. Po zdvihnutí strechy sa pôvodná kamenná rímsa 
prvej etáže na južnej strane veže dostala k hornému okraju strechy a zostala viditeľná 
už len čiastočne, pričom jej väčšiu časť zosekali. Rímsa na severnej strane pri pohľade 
z exteriéru zanikla úplne a dostala sa tak do úrovne podkrovia, žiaľ pri prestavbe ju 
rovnako z podstatnej časti zosekali.
 Je možné, že v tomto období došlo aj k upraveniu sekundárne vytvoreného vstupu 
do veže z podkrovia kostola. Otvor minimálnych rozmerov má lomený preklad vytvo-
rený z tehál.

 Stavebné úpravy sa diali aj v interiéri starého kostola. Upravený bol západný 
vstupný otvor a podlaha v západnej časti lode bola zvýšená o dva schodiskové stupne 
(úroveň pod emporového priestoru zostala rovnaká), tým pádom dva schodiskové 
stupne vo východnej časti lode zanikli. Upravený bol aj schodiskový stupeň oddeľujú-
ci loď od apsidy, ktorý bol nahradený terrazovým. V celom objekte pôvodného kostola 
bola vymenená aj dlažba za novú keramickú so šachovnicovým vzorom. V apside bola 
upravená alebo vytvorená murovaná oltárna menza.
 Úpravy sa týkali aj empory. V tomto období došlo zrejme k čiastočnému zoseka-
niu ukončeniu ríms smerom do lode na stredových pilieroch prízemnej časti empory 
z dôvodu umiestnenia kovových stĺpikov zábradlia. Jednoramenné, strmé schodisko 
na emporu bolo upravené na dvojramenné, tým pádom došlo k rozšíreniu otvoru 
v severnom klenbovom poli pod emporou. Empora dostala novú betónovú podlahu, 
zároveň bol domurovaný parapetný múrik nad stredným klenbovým poľom a naopak, 
odstránili parapetný múrik na severnej strane empory z dôvodu prepojenia pôvodnej 
empory s novou drevenou, ktorá bola situovaná pozdĺž takmer celej severnej steny 
lode. Parapetné dosky na pôvodnej empore dostali zároveň betónovú podobu. Novú 
emporu, ktorá sa zužovala do priestoru novej lode, podopierala štvorica drevených 
pilierov so skosenými hranami. V tejto etape došlo zrejme aj k výmene trámového 
41 PÚ SR, fond Inventár právnych predchodcov Pam. ústavu 1919 – 1951, 434/1, 1/4, III.1937, Št. ref. – ÚP, 

č.709/37, Poznámky Referátu k prevedeniu nároží, strechy a svätyne, 42 – pripomienka č. 2.
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stropu nad loďou starého kostola za plochý s vrstvou omietky a tiež došlo k zmene 
vstupu do podkrovia, ktorý umiestnili do súčasnej polohy – do stropu v južnej časti 
lode pri južnej stene veže.
 Niektoré plochy exteriérovej omietky pôvodného kostola boli odstránené a nahra-
dené novými (najmä na pôvodnej apside kostola, ako to vyplýva z fotky z r. 1972), pri-
čom na niektorých miestach boli na staré omietkové vrstvy natiahnuté nové omietky. 
Približne v strede západného štítu bol vytvorený kruhový terčík s vročeniami opráv 
kostola 1499 a 1937. Sokel okolo starého kostola bol miestami upravený betónom 
a barokovo upravené okná na severnej a južnej strane lode dostali vystupujúce hlad-
ké šambrány. Apsida kostola už pravdepodobne v tomto období vykazovala statické 
poruchy, preto na jej vonkajší plášť umiestnili kovové tiahlo, ktoré prechádza cez 
juhovýchodný okenný otvor apsidy až do jej interiéru.
 V tomto období došlo aj k odstráneniu murovanej západnej predsiene. Nie je 
jasné prečo sa tak stalo, pretože na výkresovej dokumentácií k prestavbe kostola od F. 
Černáka sa s jej zachovaním zrejme počítalo.

PIATA STAVEBNÁ ETAPA – NOVODOBÁ II. – 1949 A NESKORŠIE

 V doterajšej literatúre sa uvádza, že kostol bol za bojov v II. svetovej vojne poškodený, 
avšak veriaci ho stihli do roku 1949 opraviť.42 Nie je však jasné, čoho konkrétne sa tieto 
úpravy týkali, dá sa však predpokladať, že došlo len k minimálnym stavebným zásahom.
 Do tejto stavebnej etapy sa zaraďujú aj všetky ďalšie úpravy po roku 1949. Roz-
sahom najväčšia z nich sa uskutočnila pravdepodobne v roku 1987. Bola vyvolaná 
havarijným stavom objektu, na ktorý sa upozorňovalo už v 1983, no najmä v roku 
1984(?).43 Oprava objektu zahŕňala odstránenie starších exteriérových omietok a na-
hodenie nových, mimoriadne nevhodných brizolitových. Úpravy sa dotkli aj interiéru, 
ktorý bol pravdepodobne miestami tiež nanovo omietnutý, no najmä premaľovaný. 
Nová výmaľba interiéru sa v staršej časti kostola obmedzila len na jednoduchú výmaľ-
bu stien a čiastočné dekorovanie stropu s rastlinným motívom. V novej lodi výzdoba 
pozostávala z orámovania stien a stropnej výmaľby s rastlinnými a náboženskými mo-
tívmi. Stavebné úpravy sa dotkli aj novodobej lode kostola a to zrušením kazateľnice 
a zamurovaním vstupného otvoru, ktorý na ňu viedol z priestoru východnej sakristie.
 V rámci odstraňovania starších omietkových vrstiev boli na exteriérových fasádach 
odkryté viaceré detaily – letopočet 1499, severný portál, nad ktorým je široký polkru-
hový výžľabok, či boli odstránené zámurovky združených okien na veži a čiastočne 
aj zámurovka východného okna na apside. Vzhľadom k charakteru tejto obnovy a tzv. 
analytickej prezentácie odkrytých detailov je jasné, že bola metodicky pamiatkovo 
usmerňovaná. Žiaľ, zatiaľ nie je jasné, kto ju usmerňoval a či tieto odkryté detaily 
boli preskúmané a zdokumentované vzhľadom k tomu, že aj napriek snahe sa dodnes 
42 REŠKO, A. & VALENTOVÁ, H. cit. d., p. 8.
43 Štátny archív Nitra, pobočka Levice (ďalej len ŠAN – pLv), fond Okresná pamiatková správa v Leviciach, 

1975 – 1983, nečíslovaný spis, 1984(?), Záznam o prehliadke r. k. kostola sv. Juraja v Jure nad Hronom 
– nie je však jasné, či sa naozaj jedná o dobrý dátum, teda 20.6. 1984, keďže je uložený v spisoch z roku 
1983.
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nepodarilo nájsť žiadnu písomnú ani grafickú dokumentáciu k spomínanej obnove.44 

K menším, zatiaľ nedatovaným stavebným úpravám v tejto etape sa dá zaradiť aj 
sekundárna úprava otvorov pre laná od zvonov na plackovej klenbe veže na úrovni 
empory. Po roku 1987 boli realizované na objekte len minimálne stavebné úpravy.

ZÁVER

Románsky kostol v Jure nad Hronom predstavuje príklad typického panského 
emporového dedinského kostolíka, ktorého výstavbu nateraz datujú tvaroslovné prvky 
na veži už s prvkami prenikajúcej gotiky do druhej štvrtiny 13. storočia. Obdobné 
sakrálne stavby sa stavali na našom území od 11. storočia, no najmä v období 12. 
– 13. storočia. Pôdorysnou skladbou sú mu veľmi podobné kostoly v Sedmerovci 
– Pominovci, Dražovciach, Haluziciach, Kalinčiakove, ale aj neďaleké zatiaľ neisto 
datované kostoly v Hornom Piali či Ondrejovciach. Významný prvok predstavuje zá-
padná zemepanská empora, ktorej analógie možno hľadať v Sedmerovci-Pominovci, 
Kostoľanoch pod Tribečom, či v Gemerskom Jablonci.

Neskoršie stavebné úpravy v období neskorého stredoveku (1499?) až klasicizmu 
pôvodný výraz kostola zmenili len v minimálnej miere. Zásadný stavebný zásah 
predstavovalo až rozšírenie kostola južnou prístavbou v roku 1937, ktoré však prihlia-
dalo na zachovanie podstatnej hmoty románskeho kostola a minimalizovalo stavebné 
zásahy len na odstránenie väčšej časti južnej fasády. Vďaka tomu kostol pri diaľko-
vých pohľadoch zo severnej strany stále pripomína svojou hmotou typickú románsku 
vidiecku sakrálnu architektúru. K pomerne citlivej prestavbe, ktorá sa realizovala pod 
taktovkou skúseného levického architekta a staviteľa Rudolfa Czibulku, na základe 
projektu Františka Černáka došlo aj vďaka usmerňovaní prestavby Štátnym referátom 
na ochranu pamiatok, ktorý v tomto prípade v prevažnej miere zastupoval významný 
umenovedec Václav Mencl.

Prehĺbenie, či korekcia predostretých poznatkov bude možná až na základe hĺbko-
vých sondážnych pamiatkových výskumov.
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Obr. 1. Celkový pohľad na kostol zo severovýchodnej strany. Foto: M. Martinák, 2013 
Obr. 2. Pohľad na kostol z južnej strany pred prestavbou v roku 1937. Foto: archív P. Polku
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Obr. 3. Pôdorys kostola, pôvodne v mierke 1:100, archív PÚ SR
  Prekreslil a doplnil M. Martinák, 2014
Obr. 4. Západná empora. Foto: M. Martinák, 2012
Obr. 5. Rez III. nadzemným podlažím veže v úrovni káps
  Zameranie a kresba: M. Martinák, 2014  



162

Obr. 6. Kvádrikové murivo južnej steny veže v podkroví. Foto: M. Martinák, 2013
Obr. 7. Podrezávané škárovanie v interiéri veže. Foto: M. Martinák, 2013
Obr. 8. Zvyšok kamennej rímsy I. etáže na východnej stene veže. Foto: M. Martinák, 2014


