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abstract:
ivanická Z. & biela M. 2015: small sacral monuments in the village of nová 

Dedina. acta Musei tekovensis levice 10: 99 – 133.
 This research maps small sacral remains on the area of Nová Dedina and its 

settlements of Svätý Kríž and Kamenec. There were fifty-three objects mapped in 
this research, out of which twenty were crosses, seventeen chapels, six niches, eight 
statues or sculptures and two campaniles. Besides making photo documentation 
and the object description, the research focused on their close surroundings and the 
reasons of their construction.
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ÚvoD

obec Nová Dedina pozostáva z troch v minulosti samostatných obcí, a to Tekov-
skej Novej Vsi, Opatovej a Gondova1. Administratívne k nej patria aj osady Kamenec 
a Svätý Kríž.2 Obec leží v severnej časti Levického okresu. Rozprestiera sa v severnej 
časti Ipeľskej pahorkatiny (súčasť Podunajskej pahorkatiny) a na JZ svahoch Štiav-
nických vrchov.

V minulosti patrili zlúčené obce do Tekovskej župy, boli i dodnes sú súčasťou 
„čiľejkárskeho“ mikroregiónu s obyvateľstvom slovenskej národnosti a rímskokato-
líckeho vierovyznania3. Dokladujú to okrem iného aj malé sakrálne pamiatky, ktoré 
sa v obciach mikroregiónu nachádzajú. Časť z nich je spomenutá v monografiách 

1 Starý názov Šalmoš, Hronský Šalmoš.
2 SuLAČeK, Jozef. Nová Dedina v 20. storočí – monografia obce. Nová Dedina : obecný úrad, 2006, 

p. 39, 168, 198.
3 Mikroregión tvorený 11 obcami ležiacimi na ľavom brehu rieky Hron so spoločnými identifikačnými 

znakmi (pozri: HOLBOVá, Katarína. Súpis etnografických a regionálnych skupín na Slovensku 
- „čilejkári“. In Národopisné informácie, 1988, 2: 25 – 29., HOLBOVá, Katarína & DaNo, Ján. 
Mikroregióny Levického okresu v 20. storočí. In Etnologické rozpravy, 1997, 1-2: 106 – 122).
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niektorých obcí.4

Cieľom výskumu v obci Nová Dedina bola dokumentácia malých sakrálnych 
pamiatok v jej intraviláne a extraviláne. Dôvodom je neúplnosť informácií, ktoré sú 
obsiahnuté v monografii obce a v kronikách v minulosti dvoch samostatných obcí 
Tekovská Nová ves a opatová5. Pri výskume sme postupne preskúmali intravilán aj 
extravilán všetkých troch pôvodne samostatných obcí aj oboch majerov – osád.

Spolu sme zdokumentovali 53 malých sakrálnych stavieb, z toho 20 krížov, 
17 kaplniek, 6 ník, 8 sôch, resp. súsoší a 2 zvonice. Pri typologickom členení objektov 
a identifikácii svätcov sme použili už existujúce publikácie.6

MATeRIáL A MeTóDy

Predložená práca nadväzuje na neukončený výskum malých sakrálnych objektov 
v „čiľejkárskych“ obciach. Ten realizovala po roku 2000 vtedajšia etnografka Tekov-
ského múzea v Leviciach PhDr. Katarína Holbová podľa jednotnej metodiky, prijatej 
v rámci etnografickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku.

Novú dokumentáciu sakrálnych objektov v obci Nová Dedina sme realizovali 
v rokoch 2011 až 2015. Zahŕňala presnú lokáciu objektov (koordinátmi, určenými 
pomocou GPS) nachádzajúcich sa v extraviláne obce i osád, fotodokumentáciu, roz-
mery7, materiál, popis objektov, presný prepis existujúcich textov8 a datovaní a okolie 
v ich bezprostrednej blízkosti. Informácie o okolnostiach vzniku niektorých objektov 
sme najčastejšie získavali formou rozhovoru s príbuznými a potomkami ich stavite-
ľov. Taktiež boli dostupné k nahliadnutiu a k vytvoreniu fotokópií listiny k niektorým 
objektom, nachádzajúce sa v súkromnom vlastníctve. Časť dokumentácie z výskumu 
sa nachádza v súkromnom vlastníctve jednej zo spoluautoriek príspevku a na etno-
grafickom oddelení Tekovského múzea v Leviciach. Do predkladanej štúdie sme 
zaradili výber z rozsiahlej fotodokumentácie malých sakrálnych pamiatok. Rozmery 
jednotlivých objektov uvádzame v tab. 1 – 3. Údaje o datovaní pamiatky uvádzame 
v prípade, ak to nie je zrejmé z nápisu na nej. Geografická poloha jednotlivých objek-
tov je vyznačená na obr. 1.
4 BáTOVSKá, Jarmila (ed.). Tlmače v plynutí času. Tlmače : Mestské kultúrne stredisko, 2010, 288 pp., 

BáTOVSKá, Jarmila & KINČOK, Branislav (eds.) et al.: Starý Tekov – monografia obce. Starý Tekov 
: b. v., 2014, 391 pp., FRTÚS, Jozef & ŠKRINáROVá, Ľubica. Naše Podlužany. Banská Bystrica : b. 
v., 2012, 139 pp., HORNIAČIK, Ján. Rybník. Historicko-národopisná monografia, Komárno : KT spol. 
s r.o., 2010, 327 pp., MuRáNI, Jaromír & VALACHyOVá, Mária (eds.). Čajkov spomína a ďakuje. 
1276 – 2001. Monografia obce, Čajkov : Obecný úrad, 2001, 177 pp., SuLAČeK, Jozef. cit. d., 245 pp.

5 Pamätná kniha (kronika) obce Opatová založená v roku 1934, fotokópia. In: Tekovské múzeum v 
Leviciach, 71/2000, 69 pp., Pamätná kniha (kronika) obce Tekovská Nová Ves písaná od roku 1935 do 
roku 1971, fotokópia. In: Tekovské múzeum v Leviciach, 73/2000, 214 pp.

6  BOTÍK, Ján & SLAVKOVSKÝ, Peter (eds.). encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. Bratislava 
: Veda, 1995, 484 pp., BOTÍK, Ján & SLAVKOVSKÝ, Peter (eds.). encyklopédia ľudovej kultúry 
Slovenska II. Bratislava : Veda, 1995, 448 pp., BuGANOVá,  Klaudia & ŠANGALA, Marián. Kríže 
Košíc a okolia. Bratislava : LÚČ, 2002, 112 pp., BuGANOVá, Klaudia & ŠANGALA, Marián. Postavené 
roku Pána. Malé sakrálne stavby v krajine. Košice : Východoslovenské múzeum v Košiciach, 2005, 133 
pp., ČIČO, Martin, KALINOVá, Michaela, PAuLuSOVá, Silvia (eds.) et al. Kalvárie a Krížové cesty 
na Slovensku. Pamiatkový ústav Bratislava : b. v., 2002, 408 pp., KRČ, Henrich & KOVáČ, Blažej. 
Svätci - svedomie storočí. Trnava : Západoslovenské múzeum v Trnave, 1999, 102 pp.

7  Okrem rozmerov ník a plastík na priečeliach domov.
8  Pri čitateľnom texte.
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Obr. 1. Orientačná mapa skúmanej lokality s vyznačenými objektmi, autor mapy: Z. Ivanická, 
2015. 
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VÝSLeDKy

KRÍže
Pri terénnom výskume sme zistili, že v katastroch bývalých obcí Tekovská Nová 

Ves, Opatová, Gondovo, aj v osadách Svätý Kríž a Kamenec sa nachádza 20 krížov. 
Z tohto počtu je 12 prícestných, stojacich nielen popri hlavných cestných komuni-
káciách, ale aj pri poľných cestách a cestách smerujúcich na vinice. Väčšina z nich 
bola postavená za vojakov padlých v 1. a 2. svetovej vojne, či trpiacich v zajatí, alebo 
z vďaky za návrat z týchto vojen, prípadne ako prosba za ochranu jednotlivcov v čase 
vojny. Niektoré boli postavené aj z vďačnosti Bohu za neodvedenie do vojny. Väčšina 
prícestných krížov je v obci známa pod menami svojich staviteľov, prípadne podľa 
chotárneho názvu, kde sú postavené. Na miestnych cintorínoch sa nachádza 6 tzv. 
centrálnych krížov, pričom jeden z nich je súčasťou pamätníka obetiam 1. a 2. svetovej 
vojny. Pri kostoloch9 boli postavené 2 kríže.

Objekt č. 1 – prícestný kríž (48°16′ 16,2″ N; 18°37′ 32,5″ e)
V smere od Podlužian, približne 250 m pred obcou, sa po pravej strane cesty 

nachádza prícestný kríž z umelého kameňa10, stojaci na betónovom podstavci a stĺpe 
z umelého kameňa. Má ohrádku zo 4 nárožných betónových stĺpikov, medzi ktorými 
sú umiestnené v 2 radoch železné rúry. Z prednej strany je ohrádka otvorená. Kovový 
liaty korpus na kríži je plný, natretý striebornou lesklou farbou. Nad ním je umiestnená 
postriebrená tabuľka s nápisom „INRI“. 

Kríž bol v októbri 1999 poškodený a korpus bol odcudzený. Nápis „HRAŠKO 
LeVICe“ sa s najväčšou pravdepodobnosťou vzťahuje k oprave kríža po uvedenom 
poškodení. Pri ľavom zadnom rohu ohrádky je zasadený ker šípovej ruže, asi 250 cm 
vysoký. Z pravej strany stojí kríž v tieni pagaštanu konského s obvodom kmeňa 145 
cm vo výške 130 cm. Okolie kríža je porastené brečtanom popínavým, ktorý sa šplhá 
po kmeni do koruny pagaštanu do výšky asi 300 cm.
Text na podstavci:

„HRAŠKO LeVICe“.
Text na stĺpe:

„TeNTO KRÍž DALI VyHOTOVIŤ VeRIACI
MANžeLIA

LuKáČ PASTIeR
MANžeLKA RóZA BÔBOVá

ĎAKuJeMe ZA JeHO DOBRODeNIA
PáNu BOHu

1947“.

9 Obec má 2 kostoly. Starší, zasvätený Obráteniu sv. Pavla z druhej polovice 18. storočia, sa nachádza 
v miestnej časti Tekovská Nová Ves. Mladší, zasvätený Povýšeniu sv. Kríža, vybudovaný v miestnej časti 
Gondovo bol vysvätený 17. septembra 2000. O jeho postavenie sa najviac pričinil miestny farár Mons. 
Ján Plank.

10 Kamenná drvina zmiešaná s cementom a prídavnými látkami.



103

Objekt č. 2 – prícestný kríž (48°16′ 20,8″ N; 18°37′ 40,9″ e, Obr. 2)
V tom istom smere od Podlužian sa na ľavej strane cesty hneď na začiatku obce 

nachádza nový drevený kríž so strieškou s profilovaným lemom. Je osadený v betó-
novom podstavci a kovovej objímke. Stojí v kovovej zváranej ohrádke s dvierkami na 
jej prednej strane. Korpus aj tabuľka s nápisom „INRI“ sú z polychrómovanej liatiny 
a pochádzajú z pôvodného dreveného kríža, ktorý stál na tom istom mieste. 

Pôvodný kríž dal postaviť Ján Pastier Bôb (odtiaľ miestny názov „Bôbov-Janov 
kríž“) so svojou manželkou Alžbetou rod. Kupča tesne pred rokom 1900. Presný 
dátum nie je známy. Dali ho postaviť na začiatok role kúpenej od rodiny Liptajovcov 
z vďaky Pánu Bohu za dar majetkového dostatku na jej kúpu. Prvú opravu a výmenu 
kríža v roku 1936 (opäť za kríž drevený) si pamätal Pavel Pastier, pravnuk vlastníka. 
Dôvodom bolo odhnitie drevenej časti kríža, ktorá bola zapustená do zeme. Z rovna-
kého dôvodu vykonala v roku 2010 výmenu kríža rodina Heleny Bednárikovej rod. 
Pastierovej, ktorá je prapravnučkou vlastníka a dcérou Pavla Pastiera. Korpus pri 
poslednej obnove kríža vymaľovala Helena Babincová rod. Pavlová, prapravnučka 
pôvodných majiteľov. 

Po poslednej renovácii kríža bolo pôvodné okolie, ktoré tvorili kríky orgovánu 
obyčajného, odstránené a v súčasnosti sú za ohrádkou vysadené tri tuje.
Text: kríž je bez textu. Na podstavci je nad datovaním do betónu napísané písmeno

„B“.
Datovanie: pôvodný kríž pred rokom 1900, súčasný kríž z roku 2010.

Objekt č. 3 – prícestný kríž (48°16′ 56,8″ N; 18°37′ 22,8″ e)
V smere od Čajkova sa po ľavej strane približne 1,3 km pred vstupom do obce 

nachádza prícestný kríž z umelého kameňa. Podstavec aj stĺp, na ktorom je osadený, 
sú z rovnakého materiálu. Kríž má ohrádku s betónovými stĺpikmi v rohoch a stredoch 
strán, ktoré sú spojené kovovou rúrou. Na prednej strane je osadená kovová bránka. 
Korpus je z polychrómovanej liatiny, nad ním je do kameňa vysekaný nápis „INRI“.

Z vonkajšej strany ohrádky vzadu a zboku je vysadený orgován obyčajný. Vpredu 
a zboku sú zvonka vysadené buxusy, miestnym obyvateľstvom nazývané krušpán. Celá 
výsadba okolo ohrádky je pravidelne strihaná do tvaru živého plota vo výške 150 cm.
Text: zle čitateľný, identifikované mená

„MICHAL BOB“ a „KAROLÍNA uHNáKOVá“.
Datovanie: odhadom polovica 20. storočia.

Objekt č. 4 – prícestný kríž (Obr. 3)
V prednej záhradke domu č. 384 v Gondove, v ktorom býva Stanislav Salaj 

(pravnuk Jozefa Pánika), je postavený kríž z „brhloveckého“ kameňa11. Stĺp kríža 
z rovnakého materiálu ako samotný kríž je osadený v betónovom podstavci. Stĺp aj 
kríž sú spevnené železnými lištami. Kovový liaty korpus je natretý bielou farbou. Pod 
11 V neďalekých Brhlovciach sa ťažil ľahko opracovateľný kameň používaný nielen na stavbu domov. 

Kameň sa opracúval v dielňach v obci a vyrábali sa z neho i náhrobné kamene a kamenné architektonické 
prvky (pozri STaNo, Pavol. Ľudové kamenárstvo v Brhlovciach. In Slovenský národopis, 1969, 2-3: 
285 – 307).
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nohami Krista je upevnená lucerna. 
Kríž dal postaviť Jozef Pánik z vďačnosti Bohu za to, že nebol odvedený do ar-

mády v 1. svetovej vojne. Dôvodom bol jeho zdravotný stav, bol chromý na jednu 
nohu. Kríž vyhotovili kamenárski majstri v Brhlovciach. Miesto, kde stojí, nebolo 
v čase jeho osadenia zastavané, bol postavený na roli rodiny „Pánikovcov“ v blíz-
kosti cesty. Kríž stál pôvodne v kovanej ohrádke a boli pri ňom vysadené štyri lipy.12 
V roku 1915 bol vysvätený. Doteraz je v rodine Stanislava Salaja zachovaná pôvodná 
listina o základine, kde je uvedené miesto osadenia („v chotári v Garamsálmoskom na 
hradskej z Garamujfalu13 do Garamšálmoša14 vedúcej“) a podľa ktorej „dekan Máthy 
Gyula, farár Boób János a kostolník dávajú na vedomie všetkým, ktorých sa to týka, 
že Pányik József uložil základinu 40 korún v peniazoch. Na základe tejto zmluvy 
bola založená v peňažnom ústave v Leviciach vkladná knižka, ktorá bola uložená 
v pokladni kostola v Tekovskej Novej Vsi a úroky zo základiny budú používané na 
udržiavanie kríža“. 15

Kríž je obklopený okrasnými popínavými šípovými ružami, ktoré ho v období 
vegetácie čiastočne pokrývajú. 
Text na stĺpe:

„DaL
VyHOTOVIŤ

PáNyIK JOZSeF
A JeHO MANžeLKA

FRTÚZS ILONA
V ROKu 1915 HO“.

Objekt č. 5 – prícestný kríž 
V parku pri križovatke ciest vedúcich z Gondova v smere Drženice a Devičany 

stojí kríž z umelého kameňa. Stojí na 1-stupňovom betónovom podstavci a stĺpe a jeho 
povrch nesie stopy sivého náteru. Kovový liaty reliéfny korpus na kríži je postriebrený. 
Nad ním je umiestnená liatinová tabuľka s nápisom „INRI“. Pôvodne sa tu nachádzal 
starý cintorín.16 Znak kríža na tomto mieste nájdeme aj na mape z roku 1903.17

Text na stĺpe:
„ku cti a chvale Boži

dal vystavit
ONDReJ JAKuBIK

a jeho manželka
MAĽA uĽA

1919“.

12 Informátor Stanislav Salaj.
13 Tekovská Nová ves.
14 Gondovo.
15 Listina je vo vlastníctve Stanislava Salaja.
16 SuLAČeK, Jozef. cit. d., p. 48.
17 Štátny archív v Nitre, pobočka Levice, fond Okresný súd v Leviciach – pozemková kniha.
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Objekt č. 6 – prícestný kríž (48°17′ 21,5″ N; 18°37′ 37,3″ e, Obr. 4)
Za dedinou smerom na Pukanec (asi 250 m) je na ľavej strane cesty tzv. „Hnilickov“ 

kríž, ktorý stojí v ozdobne kovanej ohrádke. Kríž aj stĺp sú z umelého kameňa. Stĺp 
je rôznou šírkou rozdelený na dve časti. V jeho hornej časti je text vysekaný priamo 
do stĺpu, v spodnej časti je v osadenej mramorovej tabuľke. Oba texty sú zvýraznené 
striebornou farbou. Priestor medzi nimi vypĺňa porcelánový reliéf hlavy Panny Márie. 
Na kríži je umiestnený odliaty kovový reliéfny korpus a kovová tabuľka s nápisom 
„INRI“ natreté lesklou striebornou farbou.

Kríž dali postaviť rodičia Filipa Hnilického na jeho pamiatku. Ten počas bojov 
v Slovenskom národnom povstaní padol do zajatia a bol odvlečený do koncentračného 
tábora Kleidembach. Odtiaľ sa už nevrátil. Jeho jediná dcéra, Mária Salajová, rod. 
Hnilická, si ešte dobre pamätá na dni pred jej prvým svätým prijímaním, keď kríž osa-
dili na okraj ich role. Keď vyrástla, navštívila so svojou matkou koncentračný tábor 
Kleidembach, kde našli otcov hrob. Keďže bol pochovaný v spoločnom hrobe, prevoz 
jeho telesných pozostatkov nebol možný.18 Pôvodne boli pri kríži zasadené lipy, o čom 
svedčia výmladky vyrastajúce z čiastočne sa rozkladajúcich pňov.
Text v strednej časti stĺpu:

„uKRIžOVANÝ
JežIŠu

BuĎ NAŠOu SPáSOu!
1948“.

Text v spodnej časti stĺpu:
„Na pamiatku svojmu synovi

FILIPOVI
HNILICKéMu

ktorý dňa 26. III. 1945
zahynul v nemeckom zajatí,
dali postaviť jeho rodičia.

Nech mu je cudzia zem ľahká!“.

Objekt č. 7 – prícestný kríž (48°17′ 44,8″ N; 18°39′ 58,1″ e, Obr. 5)
V rovnakom smere ako „Hnilickov“ kríž19 stojí približne 630 m od konca obce 

tzv. „Kurtov“ kríž. Je umiestnený v zváranej kovovej ohrádke a dodatočne zaliaty 
betónom. Celý kríž z tvrdého dreva je ozdobne profilovaný na koncoch oboch ramien. 
Ozdobne je stvárnený naznačený predel medzi krížom a stĺpom, na ktorom je vyrytý 
text. Na kríži je umiestnený kovový odliaty reliéfny korpus. Pri bližšom pohľade na 
povrch kríža bolo zistené, že pod vrstvou červenohnedého náteru sú zvyšky okrovej 
farby. Je isté, že jeho povrch bol viackrát upravovaný. Pri opravách nebolo pôvodné 
drevo kríža vymenené. Je to jediný pôvodný drevený kríž v obci.

Keďže nie je možné zistiť presný dôvod, prečo sa majiteľ rozhodol postaviť tento 
kríž, rok 1915 nám len dáva tušiť jeho spojenie s 1. svetovou vojnou. Zhotoviteľ Jozef 

18 Informátorka Mária Salajová, dcéra Filipa Hnilického, pre ktorého bol kríž postavený.
19 Kríž označený ako prícestný kríž - č. 6 v smere od Novej Dediny – časť Gondovo do Pukanca.
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Kurta bol v dedine známy ako veľmi zručný a nadaný rezbár. V pokladničnej knihe 
spolku urbaristov „Šalmoš“ je uvedený zápis v roku 1914: „č 40, Novemb. – od Kurta 
Jožefa i za matku na kríž 8 korun“. Tu sa dozvedáme, že Jozef Kurta od tohto spolku 
kúpil za 8 korún strom matku20 a vyrezal z neho kríž. Druh stromu nie je spomenutý.21 
Časť kríža zapustená do zeme odhnila a kríž sa začal nakláňať. V roku 2001 bol opra-
vený. Jozef Senci, Milan Maľa, Tomáš Frtús a Peter Salaj – obyvatelia hornej časti 
Gondova, odstránili poškodenú časť a kríž zapustili do betónu.22

Kríž stojí v tieni jaseňa štíhleho s obvodom kmeňa 240 cm vo výške 130 cm.
Text na stĺpe:

„VIHOTOVIL
KuRta
JOZSeF

ROKu.1915
Maja 21“.

Objekt č. 8 – prícestný kríž (48°17′ 28,5″ N; 18°38′ 2,0″ e)
Vo vzdialenosti približne 1 km od miestnej časti Opatová, kde v minulosti stál 

„Tolnayho“ mlyn, sa medzi poľnou cestou smerujúcou na vinice a brehom Podlužian-
ky nachádza prícestný kovový kríž s kovovým liatym reliéfnym korpusom a kovovou 
tabuľkou s nápisom „INRI“. Stojí na 2-stupňovom betónovom podstavci uprostred 
kovovej zváranej ohrádky.
Text: bez textu.
Datovanie: odhadom 2. polovica 20. storočia.

Objekt č. 9 – prícestný kríž (48°17′ 40,4″ N; 18°39′ 26,5″ e)
Tzv. kríž „Do potoka“ stojí oproti horárni, na ľavom brehu Gondovského potoka 

vedúceho popri ceste na vinice. Je odliaty z betónu s ozdobne zaoblenými koncami 
ramien a osadený vo vybetónovanom podstavci uprostred kovovej zváranej ohrádky. 
Kovový liaty korpus a kovová tabuľka s nápisom „INRI“ sú natreté lesklou striebor-
nou farbou. 

Po pravej strane kríža je zasadená lipa veľkolistá, v súčasnosti s obvodom kmeňa 
185 cm vo výške 130 cm. V podraste sú početné výmladky orgovánu, ktorý bol prav-
depodobne vysadený pri obnove kríža.
Text na stĺpe:

„NA PAMIATKu
SVeTOVeJ VOJ

VySTAVIL LuKáČ
NOVáK – R. 1915.

OBNOVyLI
SyNOVIA – JáN

20 Ako „strom matka“ sa v minulosti označoval solitérny strom, v krajine udržiavaný ako zdroj semien.
21 urbárske pozemkové spoločenstvo v Gondove - pokladničná kniha.
22 Informátor Jozef Senci.
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JOZeF A VNuK
VINCO NOVáK
V ROKu 1964.“.

Datovanie: pôvodný kríž z roku 1915, súčasný kríž z roku 1964.

Objekt č. 10 – prícestný kríž (Lat.: 48°18′ 42,8″ N; Long.: 18°39′ 48,2″ e, Obr. 6)
Približne 1 km od miestnej časti Gondovo sa v poliach „na Majerskom“ nachádza 

tzv. „Hajkov“ kríž. Stojí pri poľnej ceste, na ktorú sa schádza z hlavnej cesty pri 
rodinnom dome č. 354. Kríž je jednoduchý, kovový, zváraný, ramená sú hranaté. Je 
zapustený do betónového základu v kovovej ohrádke vyplnenej pletivom. Celý kríž 
je natretý bielou farbou. Korpus je kovový, reliéfny, natretý hnedou farbou. Nad ním 
je umiestnená kovová tabuľka s nápisom „INRI“. Ďalšia kovová tabuľka s textom je 
upevnená pod nohami Krista. 

Pôvodný drevený kríž dal vyhotoviť Ján Valentík na pamiatku svojho syna Štefana, 
ktorý sa zúčastnil 2. svetovej vojny ako ženista. Podľa informácií získaných od Jozefa 
urama, bojoval Štefan Valentík spolu s Jánom uramom, príbuzným informátora. 
Obaja zahynuli 20. 10. 1941 v priebehu protisovietskeho ťaženia pri budovaní mostu 
cez rieku Stryj na západe ukrajiny.23 Tento drevený kríž po čase odhnil a v roku 1968 
ho Ján Valentík, brat Štefana, vymenil za kovový. Pôvodný korpus bol zachovaný 
a premiestnený na nový kríž. Napriek tomu, že kríž je od obce dosť vzdialený, jeho 
okolie stále upravuje a zdobí kvetmi rodina Jána Valentíka, ktorý bol synovcom 
zomrelého vojaka Štefana.24

Kríž stojí v tieni dvoch líp s obvodom kmeňa 63 cm a 55 cm.
Text na kovovej tabuľke:

„VyHOTOVIŤ DAL
JáN VALeNTÍK
V ROKu 1968“.

Datovanie: pôvodný kríž po roku 1941, súčasný kríž z roku 1968.

Objekt č. 11 – prícestný kríž (48°16′ 6,4″ N; 18°39′ 34,4 ″ e)
Približne 400 m na JV od osady Svätý Kríž sa pri poľnej ceste nachádza kríž 

z prírodného kameňa. Pozostáva zo samotného kríža a stĺpu druhotne natretého si-
vou a modrou, už olupujúcou sa farbou. Podstavec, na ktorom kríž stojí, je natretý 
mazaninou. Na kríži je umiestnený kovový liaty korpus. Na stĺpe, ktorý je ukončený 
strieškou, je pripevnený plechový lampáš – lucerna. Pod ním sa nachádza reliéf Panny 
Márie. Text je vysekaný v strednej časti stĺpu, v spodnej časti je datovanie. Ohrádka, 
v ktorej kríž stojí, pozostáva zo 4 nárožných betónových stĺpov. Bočné strany má 
vyplnené v 2 radoch kovovými rúrami.

Kríž dali postaviť rodiny vojakov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch 
v čase druhej svetovej vojny. Anton Holečka zahynul v Nemecku a Ján Tomka 

23 <http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-protisovietske-tazenie-jun-1941-august-1944.pdf>. Dostupné 
online dňa 9. 3. 2015.

24 Informátor Ján Valentík.
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v koncentračnom tábore Most v Čechách. 25

Text:
„K úcte a chvále Božej

Na pamiatku v zajatí zahynulích
Antona Holečku
A Jána Tomku

Postaviť daly ich rodiny
Ježiš Kristus

ukrižovaný smiluj sa nad nami
1949“.

Objekt č. 12 – prícestný kríž
Posledným prícestným krížom v skúmanej lokalite je kamenný kríž v centre osady 

Kamenec. Kríž je natretý bielou farbou, na ňom je umiestnený kovový liaty korpus 
a tabuľka s nápisom „INRI“. V hornej časti stĺpu sa nachádza nika s presklenými 
dvierkami. V nej je umiestnená Pieta. Pod nikou je osadená kamenná tabuľa s textom. 
Okolo kríža je ohrádka s murovanými nárožnými stĺpmi spojenými latami v 2 radoch. 
Murované stĺpy ohraničujú aj vchod v prednej časti ohrádky.

Kríž dali pravdepodobne postaviť prví kolonisti, ktorí si v roku 1920 na Kamenci 
odkúpili pozemky a usadili sa tu.26 Tí sem prichádzali na základe tzv. záborového 
zákona v rámci 1. pozemkovej reformy v ČSR, ktorá prebehla v rokoch 1919 – 1938.27

Text na stĺpe:
„Z POVĎAČNOSTI

K PáNu BOHu
DALI POSTAVIŤ

OBČANIA
VeĽKéHO KAMeNCA

V ROKu 1937.
KRISTuS žeHNAJ

NáM A NAŠIM PRáCAM!“.

Objekt č. 13 – centrálny kríž
Na cintoríne v Tekovskej Novej Vsi je umiestnený centrálny kríž na spoločnom 

podstavci s pamätníkom obetí 1. a 2. svetovej vojny. Podstavec a kríž sú z umelého 
kameňa, súsošie a stĺp sú z prírodného kameňa. Podstavec stojí na dvoch stupňoch, 
k hornej strane je zošikmený. Na ňom je umiestnené súsošie vojaka so ženou a dieťa-
ťom aj centrálny kríž s kovovým krížom a korpusom. Na podstavci je osadená tabuľa 
s vysekanými menami padlých Novodedinčanov.

Pôvodný, väčší kríž s kamenným korpusom je zachytený na fotografiách v kronike 

25 Informátor Jozef Píš, syn Jozefa Píša a Anny rod. Tomkovej – dcéry Jána Tomku.
26 Pamätná kniha (kronika) obce Tekovská Nová Ves písaná od roku 1935 do roku 1971, fotokópia. 

In: Tekovské múzeum v Leviciach, 73/2000, p. 8.
27 SuLAČeK, Jozef. cit. d., p. 39.
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obce Tekovská Nová ves28. Pri porovnávaní dobových fotografií so súčasným stavom 
bolo zistené, že okrem kríža bola v neskorších rokoch (pravdepodobne v polovici 
20. storočia) vymenená aj kamenná tabuľa, kde boli doplnené mená vojakov padlých 
v 2. svetovej vojne.
Text: menoslov padlých vojakov z farnosti Nová Dedina v 1. a 2. svetovej vojne.
Datovanie: podstavec so súsoším a pôvodný kríž z 20. až začiatku 30. rokov 20. sto-
ročia, súčasný kríž a kamenná tabuľa z 2. polovice 20. storočia.

Objekt č. 14 – centrálny kríž (Obr. 7)
Na starom cintoríne v Opatovej je umiestnený kamenný centrálny kríž s kamen-

ným korpusom. Kríž stojí na kamennom stĺpe a 4-stupňovom podstavci. Konce ramien 
kríža sú ozdobne tvarované. Text je vysekaný na tele a sokli stĺpu, na jeho hlavici je 
vysekaný kríž. 

Kríž dali postaviť miestni obyvatelia, ktorí odišli za prácou do Ameriky u kame-
nárskeho majstra Jána Rezníčka. Ten pôsobil v Banskej Štiavnici v medzivojnovom 
období.29

Text na tele stĺpu:
„Bože a Pane Náš

Ježišu Kriste ukrižovaný!
Ty si trpel a umrel za nás,

aby si nás z večnej smrti vykúpil,
preto my tvoji sme

a tvoji i  byť chceme i tu
i vo večnosti!“.

Text na sokli stĺpu:
„Ku CTI A SLáVe uKRIžOVANéHO POSTAVIŤ

DALI POVĎAČNÍ OBČANIA AMeRIKáNI
ROKu 1921“

„JAN ReZNICeK B. ŠTIAVNICA“.

Objekt č. 15 – centrálny kríž
Centrálny kríž na cintoríne v Gondove je najstarším datovaným stojacim krížom 

v celej skúmanej lokalite. Kríž i stĺp je murovaný a druhotne natretý dvomi odtieňmi 
sivej farby. Predel medzi stĺpom a krížom tvoria 3 cm vysoké platne z pálenej hliny. 
Kríž sa smerom k vrchu zužuje, kamenný korpus Krista je pozlátený. Nad ním je 
farebne znázornená tabuľka s textom „INRI“, pod korpusom je plechový svietnik – 
lucerna. Text je vyrytý na tele stĺpu a je pozlátený. V súčasnosti je okolo stĺpu základ 
vyložený dlažbou.30

Kríž dal na vlastné náklady postaviť Jozef Slanina v máji roku 1821.
28 Pamätná kniha (kronika) obce Tekovská Nová Ves písaná od roku 1935 do roku 1971, fotokópia. 

In: Tekovské múzeum v Leviciach, 73/2000, p. 17, obrazová príloha.
29 Informátor Daniel Harvan, historik Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.
30 ešte v roku 2000 stál stĺp na 2-stupňovom podstavci, viď fotografia č. 5535F In: fotoarchív Tekovského 

múzea v Leviciach.
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Text:
„Sumptibus

iosephi
Slanina
erecta

Anno 1821
Mense Maii

NO PA“.

Objekt č. 16 – centrálny kríž
Na cintoríne v osade Svätý Kríž sa nachádza kamenný centrálny kríž. Pozostáva 

zo samotného kríža a stĺpu, ktorý stojí na murovanom podstavci. Na kríži je pripev-
nený kovový liaty korpus a tabuľka s nápisom „INRI“. Text je vysekaný na tele stĺpu. 
Stĺp, kríž i korpus sú natreté sivou farbou, písmená sú čierne.
Text:

„Z povďačnosti dali postaviť
v roku pána 1931
JOZeF ČeRVÍK

a jeho manželka rod. Husárová
ČeRVÍK, ŠTeFAN DRePČAŤ

a jeho matka rod. Švaralová
JáN HANuS, MATÚŠ ŠVARAL,
ŠTeFAN A JOZeF CHLeBO.“.

Objekt č. 17 – centrálny kríž 
Centrálny kríž na cintoríne v osade Kamenec pozostáva z 3 vedľa seba pozvá-

raných kovových rúr. Korpus je kovový s farebnou povrchovou úpravou. Tabuľka 
s nápisom „INRI“ je taktiež kovová. Kríž je osadený do 2-stupňového podstavca.
Text: bez textu.
Datovanie: odhadom 60. roky 20. storočia.

Objekt č. 18 – kríž
Na zastrešenom priestranstve pred kaplnkou na cintoríne v Tekovskej Novej Vsi sa 

nachádza drevený kríž s dutým korpusom odliatym zo syntetickej hmoty a drevenou 
tabuľkou s nápisom INRI.
Text: bez textu.
Datovanie: po roku 2000.

Objekt č. 19 – kríž
Pred kostolom v časti Tekovská Nová Ves stojí drevený kríž s polychrómovaným 

dreveným korpusom a tabuľkou s nápisom „INRI“. Hrany ramien kríža sú ozdobne 
vyrezávané. 

V jednom zo zápisov farskej kroniky sa uvádza, že v roku 1989 bol „Pred kostolom 



111

... osadený veľký nový drevený kríž“.31 Pretože vo farnosti iný kostol v tom období 
nebol, je isté že sa jedná o kríž pred kostolom v Tekovskej Novej Vsi.

V blízkosti kríža sú vysadené dve lipy malolisté, v súčasnosti s obvodom kmeňa 
165 cm a 175 cm vo výške 130 cm.
Text: bez textu.
Datovanie: 1989.

Objekt č. 20 – kríž
Drevený kríž s plastikou Krista v životnej veľkosti, pravdepodobne z umelého 

kameňa, sa nachádza na ľavej strane kostola v Gondove. Bol postavený v roku 1992. 
Až do postavenia a vysvätenia kostola zasväteného Povýšeniu sv. Kríža v septembri 
roku 2000, bol miestom modlitieb deväťdňových pobožností a modlitieb za nový 
kostol. V súčasnosti sa pri kríži na Kvetnú nedeľu svätia ratolesti a na sv. Marka sa tu 
posväcujú oziminy. 

Okolie kríža sa postupne upravovalo a v roku 2014 na podnet Márie Krchňavej 
členovia urbárskeho pozemkového spoločenstva v Gondove vysadili za krížom 5 gu-
ľatých tují na znak piatich rán Kristových.
Text: bez textu.
Datovanie: 1992.

KAPLNKy
Druhým najpočetnejšie zastúpeným typom malých sakrálnych pamiatok sú muro-

vané a tzv. „závesné“ kaplnky s celkovým počtom 17. Takmer polovicu (8 objektov) 
zo skúmaných objektov tvoria pevne osadené murované kaplnky a božie muky. Stoja 
na rôznych miestach intravilánu obce, ale aj vo viniciach a poliach. Najstarším mu-
rovaným objektom je kaplnka z 2. polovice 18. storočia a najmladší bol vybudovaný 
v roku 1998. 

Deväť objektov zaradených do tejto kategórie sme nazvali  „závesnými“ kaplnka-
mi. Sú to drevené alebo plechové, väčšinou presklené skrinky, najčastejšie so sochou 
alebo obrázkom svätca. Sú umiestnené na strome alebo na stĺpe. Lokalizovali sme ich 
vo dvoroch obydlí, ale aj rozmiestnené v extraviláne. 

Objekt č. 21 – murovaná kaplnka
Na cintoríne v Tekovskej Novej Vsi je postavená murovaná pohrebná kaplnka 

„Očistcová“ s popisným číslom 568. Pôvodne v nej bola umiestnená olejomaľba zo-
brazujúca kňaza slúžiaceho omšu za duše v očistci. Objekt má obdĺžnikový pôdorys. 
Sokel, nárožia, čelná stena a rímsa nachádzajúca sa v 3. štvrtinách výšky steny sú 
obložené kameňom, steny sú biele. Kamenný obklad je i okolo úzkych okien ukonče-
ných lomeným oblúkom. Vstupné dvere sú drevené, 2-krídlové a ukončené lomeným 
oblúkom, nad nimi je do kameňa vysekaný text. Strecha je 4-spádová, pokrytá dreve-
ným šindľom. Na bočnom múre je upevnený zvon. Pred vstupom bol po roku 2000 
vybudovaný drevený prístrešok. 

31 Kronika farnosti Nová Dedina založená v roku 1999.



112

Podľa zápisu vo farskej kronike bola kaplnka generálne opravená v roku 1987. Ďa-
lej sa v kronike popisuje krádež pôvodného obrazu v roku 2001. Ten sa neskôr našiel 
vybraný z rámu a značne poškodený. V súčasnosti je uložený na bezpečnom mieste. 
Nový obraz s témou Nanebovstúpenia Pána Ježiša, ktorý je umiestnený v kaplnke, 
namaľoval Ján Chovan z Dekýša.32 
Text:

„A PORTA INFeRI
eRVe DOMINe ANIMAS
TuORuM FIDeLIuM“.33

Datovanie: 184534, obnova v roku 1987.

Objekt č. 22 – murovaná kaplnka (Obr. 8)
Medzi domami v Tekovskej Novej Vsi stojí prícestná kaplnka Bolestnej Panny 

Márie, ktorá sa nachádza v súpise pamiatok Slovenska z roku 1968.35 Pôdorys kaplnky 
je trojuholníkový, v prednej časti je otvor do kaplnky obložený drevom s maľovaným 
figurálnym motívom anjelov a kríža. Vrchná hrana otvoru je vyplnená profilovanou 
drevenou doskou, vytvárajúcou zdobený lomený oblúk. Celý otvor je chránený ko-
vovou mrežou. Strecha kaplnky je 3-spádová, v spodnej časti sa rozširuje a presahuje 
obvod kaplnky. Je pokrytá lepenou, pravdepodobne asfaltovou strešnou krytinou. 
Na vrchole strechy je umiestnený kovový kríž.

V zadnom rohu kaplnky je situovaný oltár. Na ňom je umiestnená Pieta natretá 
striebornou farbou s medeným olemovaním. Steny okolo sochy sú ozdobené ma-
ľovanými hviezdami, má kvetinovú výzdobu. Okolie kaplnky je upravené, pôda je 
vysypaná štrkom a vysadené sú okrasné dreviny.
Text: bez textu.
Datovanie: 1750.36

Objekt č. 23 – murovaná kaplnka
Murovaná prícestná kaplnka takmer štvorcového pôdorysu sa nachádza na okraji 

cintorína v Opatovej. Priečelie kaplnky je orientované k hlavnej ceste. V jeho hornej 
polovici sa nachádza nika so štvorcovým pôdorysom a klenutou vrchnou časťou. Otvor 
je spredu uzavretý sklenenými dvierkami v drevenom ráme. Vo vnútri je umiestnená 
socha Panny Márie. Strecha na kaplnke je 3-spádová, pokrytá plechovou krytinou, 
v prednej časti s latkovým štítom.

Zápisy vo farskej kronike uvádzajú, že v roku 1990 sa malo pristúpiť k oprave tejto 
kaplnky. Bola však vo veľmi zlom stave37, takže celá stavba bola zbúraná a podľa vzo-

32 Kronika farnosti Nová Dedina založená v roku 1999.
33 „Od brány pekelnej – osloboď moju dušu – tvoji služobníci“.
34 <http://www.novyschema.bbdieceza.sk/dekafar_main.php?farnost=MTyy>. Dostupné online dňa 19. 5. 

2015.
35 KOLeKTÍV AuTOROV. Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok druhý K – P, Bratislava : Obzor, 1968, 584 pp. 
36 SuLAČeK, Jozef. cit. d., p. 45.
37 Podľa dobovej fotografie z 30. rokov 20. storočia bola kaplnka bez strechy, viď Pamätná kniha (kronika) 

obce Opatová založená v roku 1934, fotokópia. In: Tekovské múzeum v Leviciach, 71/2000, p. 7.
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ru pôvodnej na tom istom mieste znovu postavená. Podľa zápisu bola zreštaurovaná aj 
socha Panny Márie. Práce boli ukončené do konca októbra a 28. 10. 1990 v poslednú 
októbrovú nedeľu v popoludňajších hodinách bola vykonaná jej posviacka. V tom 
istom mesiaci bola z kaplnky neznámym páchateľom odcudzená socha Panny Márie. 
Pretože sa pôvodná socha nenašla, bola nahradená sochou Panny Márie Ružencovej.38 
Text: bez textu.
Datovanie: datovanie pôvodnej kaplnky neznáme, súčasná kaplnka je z roku 1990.

Objekt č. 24 – murovaná kaplnka
Pod popisným číslom 569 stojí na cintoríne v Gondove murovaná pohrebná kapln-

ka sv. Jozefa štvorcového pôdorysu. Priečelie je horizontálne aj vertikálne členené, 
drevené vstupné dvere sú 2-krídlové, vo vrchnej časti s lomeným oblúkom. Na bočnej 
stene vľavo od dverí sa nachádza úzke okno s lomeným oblúkom. Na jej vonkajšej 
strane je pod oblúkovou plechovou strieškou zavesený zvon. Strecha kaplnky je 3-spá-
dová, na priečelí s murovaným štítom, na zvyšných 3 stranách presahujúca steny. Na 
vrchole je umiestnený kovový dvojkríž. Na štíte plasticky vystupuje z omietky srdce 
a nad ním kríž so štyrmi lúčmi, v spodnej časti sú pozostatky po osvetlení. Pod štítom 
je vyrytý text a datovanie.

Vo vnútri kaplnky sa oproti dverám nachádza oltár. Nad ním je v zaklenutej nike 
socha Sv. Jozefa s chlapcom Ježišom. Na ľavo od dverí je na stene s oknom zavesený 
kríž s ukrižovaným, v rohu je na podstavci umiestnená socha lurdskej Panny Márie. 
Na protiľahlej stene je zavesený obraz v pozlátenom ráme, znázorňujúci Svätú Rodinu 
a pod obrazom nika na odkladanie. V zadnom pravom rohu je umiestnená socha Panny 
Márie Immaculaty, v rohu pri dverách stojí prenosná drevená kazateľňa.
Text:

„S JOSePHe ORA PRONOBIS39

MDCCCLxxVII“.
Datovanie: 1877.

Objekt č. 25 – murovaná kaplnka (48°17′ 56,5″ N; 18°38′ 10,9″ e)
V opatovských viniciach v lokalite Šándorky stojí murovaná kaplnka sv. urba-

na s polygonálnym uzáverom a drevenou zvonicou v prednej časti. Na priečelí sa 
nachádzajú drevené presklené 2-krídlové dvere. Po ich oboch stranách sú osadené 
2 tabuľky z prírodného lešteného kameňa, s vysekaným slovenským štátnym znakom, 
textom a datovaním. Nad dverami je v kosoštvorcovom poli vystupujúcom z omietky 
negatívny rovnoramenný kríž s ozdobne tvarovanými ramenami a štyrmi lúčmi vy-
chádzajúcimi spoza neho. Na predných nárožiach je v omietke znázornené tehlové 
obloženie. V bočných stenách sú umiestnené podlhovasté 4-stranné okná, na zadnej 
je menšie okno v tvare 5-uholníka. Zvonku sokel presahuje šírku stien po celom 
obvode kaplnky. Viacspádová strecha je pokrytá plechovou krytinou a presahuje šírku 
bočných a zadných stien. Zvonica nad vchodom má 4-spádovú strechu tiež pokrytú 

38 Kronika farnosti Nová Dedina založená v roku 1999.
39 „Sv. Jozef modli sa za nás“.
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plechom. Na jej vrchole je umiestnený kovový dvojkríž.
V interiéri sa v zadnej časti nachádza murovaný oltár s maľovaným krížom a kor-

pusom, na stenách je vyobrazený sv. urban40 a alegória žatvy a úrody vo viniciach. 
V priestore kaplnky je uložené drevené kľačadlo a prenosná drevená kazateľňa.

Kaplnka stojí pravdepodobne na mieste starej prícestnej kaplnky sv. „urbanka“, 
prípadne v blízkej lokalite. Dobová fotografia z 30. rokov 20. storočia zachytáva kapln-
ku v tvare stĺpu s dvomi, pod sebou umiestnenými nikami. V spodnej je socha svätca, 
v hornej je súsošie Pieta. ukončená je 2-spádovou strechou s krížom na vrchole.41

Súčasná kaplnka bola generálne opravená a posvätená pri sv. omši 27. 5. 1990. 
Je situovaná v peknej prírodnej scenérii na južnom svahu Štiavnických vrchov, 
na rozhraní viníc a územia začleneného do európskej siete chránených území NA-
TuRA 2000 (SKueV0271), ktoré je zároveň chráneným areálom. V minulosti boli 
pri kaplnke vysadené viaceré druhy kultúrnych rastlín, to však v prírodnom prostredí 
pôsobí rušivo. Invázne sa tu rozširuje gledíčia trojtŕňová, sumach pálkový, nájdeme 
tu vysadené aj tulipány a kosatce. V blízkosti kaplnky je na stĺpe umiestnené súsošie 
Piety.
Text:

„ROKu PáNA 1944“.

Datovanie: datovanie pôvodnej kaplnky neznáme, súčasná kaplnka je z roku 1944.

Objekt č. 26 – murovaná kaplnka (48°18′ 1,5″ N; 18°39′ 34,6″ e, Obr. 9)
Nad gondovskými vinicami je v lokalite Vtáčniky postavená murovaná kaplnka 

s vonkajším oltárom. Je zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi. Stojí na rímse a podstavci 
murovanom z kameňov. V prednej časti má niku s drevenými polychrómovanými 
sochami svätcov Cyrila a Metoda, ktorá sa uzatvára 1-krídlovými sklenenými dvier-
kami. Kaplnka je zastrešená plechovou krytinou, s dvojkrížom na vrchole.

Sochy svätcov vyrezal Štefan Jakubík, ktorý bol medzi občanmi právom pova-
žovaný za ľudového rezbára s citom pre krásu. Toto súsošie bolo z jeho iniciatívy 
umiestnené do malebného prostredia Vtáčnikov, odkiaľ sa pri pohľade juhovýchod-
ným až juhozápadným smerom otvára nádherný pohľad na Novú Dedinu a Ipeľskú 
pahorkatinu. Od posvätenia tohto miesta sa tu každoročne na sviatok sv. Cyrila a Me-
toda slúži sv. omša. V blízkosti kaplnky je postavený oltár. Podstavec je murovaný 
z prírodného kameňa, vrchná doska – plató je odliata z umelého kameňa.
Text: bez textu.
Datovanie: 1998.

Objekt č. 27 – božie muky (48°18′ 6,7″ N; 18°37′ 55,9″ e)
Na pozemku rodiny Mäsiarovej v lokalite Viničná hora stojí z tehál murovaná 

a omietnutá prícestná kaplnka v tvare 4-hranného stĺpu. Situovaná je na okraji pozem-
ku, čelnou stranou k ceste, od ktorej ju oddeľuje plot. Vyšší sokel z 3 strán presahuje 
40 Patrón vinohradníkov.
41 Jej umiestnenie v opatovských viniciach sa spomína v kronike obce Opatová, viď Pamätná kniha (kronika) 

obce Opatová založená roku 1934, fotokópia. In: Tekovské múzeum v Leviciach, 71/2000, p. 19, 20. 
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steny kaplnky. V prednej časti sú na ňom rytím v omietke znázornené tehly, na ostat-
ných stranách kamene. V hornej časti prednej steny kaplnky sa nachádza nika s mierne 
klenutou hornou hranou. Tu je umiestnená sadrová, resp. porcelánová maľovaná socha 
Srdce Panny Márie. Podľa stôp v omietke bola nika v minulosti orámovaná a pravde-
podobne uzavretá 1-krídlovými zasklenými dvierkami. Nad ňou je v omietke vyrytý 
rovnoramenný kríž. Pod nikou je pripevnený plechový lampáš – lucerna s držiakom 
na kvety a vyryté datovanie, text aj ornamenty (srdce a štylizovaný tulipán, resp. 
rastlinné úponky). Bočné steny kaplnky sa v hornej časti lomia a vytvárajú 2-spádovú 
strechu orámovanú rímsou. Pokrytá je zo všetkých strán presahujúcou plechovou 
krytinou. Na jej vrchole je upevnený menší kovový kríž s korpusom.
Text:

„1948
P. x L.

R. V B.“.

Objekt č. 28 – božie muky (48°15′ 19,2″ N; 18°39′ 45,4″ e, Obr. 10)
V katastri obce Tekovská Nová Ves je na poľnej ceste smerujúcej z osady Svätý 

Kríž na cestu do Kamenca postavená z kameňa a pálených tehál murovaná kaplnka so 
stopami po omietke aj modrej maľovke. Má tvar 4-hranného stĺpu s 5-hrannou nikou 
v hornej časti. Je postavená na sokli. Kaplnka je ukončená 2-spádovou murovanou 
strechou s kovovým dvojkrížom. V dobe výskumu bol o zadnú stenu niky opretý 
korpus ukrižovaného bez kríža. Kaplnka je ohradená poškodenou železnou kovanou 
ohrádkou s dvierkami v prednej časti. 

O pôvode kaplnky sú len veľmi skromné informácie, v ktorých sa uvažuje 
o zhotovení kaplnky zemepánmi osady Svätý Kríž, alebo predkami rodín uramovej 
a Švaralovej, ktoré v tých miestach vlastnili role. Anna Maľová rod. Švaralová spo-
mína, že ako deti chodili s rodičmi do poľa a ku kaplnke. Bol v nej vtedy obrázok, ku 
ktorému často pri hrách kládla kvietky. Rovnako aj Stanislav Salaj spomína, že ako 
zamestnanec poľnohospodárskeho družstva počas prác na poli chodil ku kaplnke a bol 
v nej obrázok. Odtiaľ sa traduje názov miesta „na majeri pri obrázku“.
Text: bez textu.
Datovanie: možno datovať do obdobia monarchie.

Objekt č. 29 – „závesná“ kaplnka
V altánku na dvore má rodina Lieskovská (Gondovo, č. d. 255) zavesenú drevenú, z 3 

strán presklenú skrinku s obdĺžnikovým pôdorysom. Okolo 1-krídlových dvierok, ktoré 
tvoria prednú stenu a štítu je pripevnená ozdobne profilovaná lišta. Nad úrovňou dvierok 
sa bočné steny lomia a vytvárajú 2-spádovú striešku spojenú vo vrchnej časti do mierneho 
oblúka. Na štíte je upevnený drevený profilovaný kríž. Dvierka a štít sú natreté žltou, 
zvyšok skrinky zelenou farbou. V skrinke je umiestnená drevená polychrómovaná plastika 
Madony s dieťaťom na rukách a umelé kvety, zadnú stenu zakrýva textília.
Text: bez textu.
Datovanie: neznáme.
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Objekt č. 30 – „závesná“ kaplnka (Obr. 11)
Na dvore rodiny Novákovcov (Gondovo, č. d. 362) je na zastrešenom stĺpe zo sa-

morastu umiestnená drevená, na 3 stranách a na streche presklená drevená skrinka 
obdĺžnikového pôdorysu. Prednú stenu tvoria uzamkýnateľné 1-krídlové dvierka 
5-uholníkového tvaru, ktoré sú obrúbené ozdobne profilovanou lištou. V skrinke je 
umiestnené drevené polychrómované súsošie Šaštínska pieta. 
Text: bez textu.
Datovanie: neznáme.

Objekt č. 31 – „závesná“ kaplnka
V predzáhradke domu uramovcov (Gondovo, č. d. 549) má rodina na borovici 

zavesenú drevenú presklenú skrinku s 1-krídlovými dvierkami a 2-spádovou drevenou 
strieškou. V nej je umiestnená vysvätená biela sadrová soška Madony s dieťaťom 
na rukách, ktorú Anna uramová darovala svojej dcére. Skrinku vyrobil jej manžel 
v roku 2009.42

Text: bez textu.
Datovanie: 2009.

Objekt č. 32 – „závesná“ kaplnka (48°17′ 43,0″ N; 18°39′ 26,3″ e)
Na ohradenom súkromnom pozemku v lokalite „Cez hrby vinice“ pod Vtáčnikmi 

je na kolmo osadenej odpadovej rúre pripevnená drevená skrinka kvádrového tvaru 
s profilovaným podstavcom, 1-krídlovými presklenými dvierkami a 2-spádovou 
oplechovanou strieškou. Na jej vrchole je umiestnený plechový kríž. V skrinke je 
polychrómovaná drevená socha sv. urbana. Kaplnka je ohradená drevenou latkovou 
ohrádkou. 

Sochu vyrezal a kaplnku vyhotovil Štefan Jakubík, ktorý s obľubou vyrezával 
z dreva a toto dielo umiestnil v blízkosti svojej vinice. 
Text: bez textu.
Datovanie: 2. polovica 20. storočia.

Objekt č. 33 – „závesná“ kaplnka (48°17′ 35,3″ N; 18°39′ 27,0″ e)
Na kmeni jaseňa, ktorý rastie popri ceste na gondovské vinice, je zavesená plechová 

skrinka zelenej farby. Prednú stranu so zábradlím v spodnej časti má otvorenú. Horná 
časť prechádza do 2-spádovej strechy s plechovým štítom. V skrinke je umiestnená 
zarámovaná farbotlač s vyobrazením hlavy Panny Márie. Vďaka svojmu umiestneniu 
poznajú ľudia v okolí túto kaplnku ako kaplnku pri „Jesienke“.

Podľa rozprávania Jozefa Staňu bola na „Jesienke“ pôvodne zavesená drevená 
kaplnka a v nej vložená socha Panny Márie. Keďže bola viackrát zničená, do súčasnej 
podoby kaplnku obnovil Štefan Horniak. 

Text: bez textu.
Datovanie: 2. polovica 20. storočia.

42 Informátorka Anna uramová. Pôvodne chceli dcéra s manželom zavesiť kaplnku v roku 2007, kedy sa im 
narodilo dieťa.
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Objekt č. 34 – „závesná“ kaplnka (48°17′ 35,3″ N; 18°39′ 27,0″ e)
V gondovských viniciach v časti zvanej „Cez hrby vinice“ pod Vtáčnikmi je 

na čerešni pri ceste pred viničným domčekom43 zavesená provizórna „kaplnka“ pozo-
stávajúca z drevenej dosky a nad ňou upevnenej striešky. V nej je zavesená keramická 
kachlica so zelenou glazúrou a  reliéfnym vyobrazením svätice s drakom – sv. Margity 
Antiochijskej, patrónky poľnohospodárov a zdravého pôrodu.44 Jedná sa o repliku mo-
tívu originálnej kachlice zo stredovekého domu v Banskej Bystrici.45 Pod kachlicou je 
pripevnená miniatúra drevenej dieže.
Text: bez textu.
Datovanie: 20. storočie.

Objekt č. 35 – „závesná“ kaplnka (48°18′ 19,0″ N; 18°40′ 3,1″ e)
Torzo kaplnky zavesenej na agáte sa nachádza pri viničnom domčeku na „Berian-

ke“. Z drevenej, na zeleno natretej skrinky zostala len zadná 5-uholníková a 1 bočná 
obdĺžniková časť. Na torze skrinky je pripevnená zarámovaná a značne poškodená 
farbotlač, ktorá znázorňuje pravdepodobne oltár s Pannou Máriou Starohorskou 
vo výklenku.

umiestnenie kaplnky na agát podmienil príbeh mladého dievčaťa menom Viktorka 
Slušná, ktorá bola veľmi zbožným dievčaťom a stále sa snažila prehovoriť rodičov, 
aby súhlasili s jej vstupom do kláštora. No rodičia boli neoblomní. Často chodila pešo 
na vinicu na „Berianke“ a raz pri prechode cez časť chotára „Klinčeky“ uvidela zvlášt-
nu bielu postavu. Keď prišla domov a rozprávala tento zážitok rodičom, bielu postavu 
nazvala anjelom smrti. Od toho dňa často hovorila o svojom blížiacom sa odchode 
z tohto sveta. Zakrátko musela ísť do nemocnice, kde jej vyberali mandle. Po návrate 
domov nedodržiavala radu lekárov a okúpala sa. Začala silno krvácať z vnútra krku. 
Jej rodičia boli práve u susedov Novákovcov (Starýchrichtárov) na „bieľačkách“ ku-
kurice. Viktorkini súrodenci ich išli zavolať ku krvácajúcej sestre. Po príchode domov 
našli Viktorku ešte nažive, ale už jej nedokázali pomôcť. Zakrátko, 18. 9. 1948 ako 
20 ročná umrela. Bolo to práve v čase „hostiny na Šalmoši“ (odpustková slávnosť 
na Povýšenie sv. Kríža v Gondove). Rodičia sa potom často zamýšľali a vytýkali si, 
že Viktorku do kláštora nepustili. Možno by neumrela taká mladá.46 
Text: bez textu.
Datovanie: polovica 20. storočia.

Objekt č. 36 – „závesná“ kaplnka (48°16′ 26,8″ N; 18°39′ 54,0″ e, Obr. 12)
Na hranici polí a lúky v „Remetke“ je na pravom okraji poľnej cesty na planej 

hruške zavesená drevená skrinka s otvorenou prednou stranou a s 2-spádovou dre-
venou strieškou. V nej je pripevnená oválna, bielou farbou natretá drevená podložka 
s dreveným reliéfom hlavy a hrude Ježiša Krista.

Pôvodnú kaplnku tu na hranici „Števkovských“ rolí umiestnil Rudolf Števko, 
43 Na priečelí viničného domčeka je zavesená smaltovaná tabuľka s označením „KVeTNá uLICA“.
44 <http://zohor.fara.sk/wordpress/?page_id=177>. Dostupné online dňa 18. 3. 2015.
45 HOLČÍK, Štefan. Stredoveké kachliarstvo. Bratislava : Pallas, 1978, p. 26, obr. príloha č. 64.
46 Informátor Božena Kesegová, Viktorkina sestra.
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jeden z organizátorov zbierky v Amerike na zhotovenie Svätej Trojice v Gondove. 
V nej bol neznámy obraz a po stranách pribité prázdne nábojnice, do ktorých nosili 
okoloidúci kvety. ešte v roku 1983 bola v pôvodnom stave.47 Meno jej súčasného 
obnoviteľa nie je známe. Medzi Gondovčanmi bolo miesto s kaplnkou známe ako 
„pri obrázku v Remetky“.
Text: bez textu.
Datovanie: pôvodná kaplnka z 2.tretiny 20. storočia, súčasná kaplnka po roku 1983.

Objekt č. 37 – „závesná“ kaplnka (48°16′ 56,2″ N; 18°39′ 32,5″ e)
Na pozemku patriacom urbárskemu pozemkovému spoločenstvu v Gondove 

je na planej hruške zavesená drevená kaplnka s ihlanovou oplechovanou strechou 
a 1-krídlovými presklenými dvierkami. Nad dvierkami je pripevnený plechový ob-
lúk s vyrazeným nápisom. Na vrchole striešky je umiestnený drevený krížik. Okraj 
strechy je ozdobený vyrezávanými zúbkami. Na podstavci skrinky je na pripevnenom 
pliešku vyrazený text. V skrinke je vložená 20 cm vysoká živicová soška sv. Františka 
z Asissi. Svätec drží na rukách dva biele holúbky a pri nohách mu sedí pes.

urbárske pozemkové spoločenstvo v Gondove pri revitalizácii pozemku „Nad Mo-
čidlom“ (miestny názov „na Brehách“) upozornil Stanislav Salaj na planú hrušku, 
ktorá je v krovinách. Ako bývalý družstevník sa o ňu pravidelne staral. Po odstránení 
krovín zo svahu je hruška dominantný solitérny strom. Predsedníčka urbáru Mária 
Biela48 iniciovala umiestnenie kaplnky so sv. Františkom z Asissi, svätcom milujúcim 
prírodu, na túto hrušku. Na jej žiadosť kaplnku zhotovil nadaný rezbár Stanislav uhrin, 
manžel Márie Svetíkovej. V roku 2015 bola vysvätená a umiestnená na spomínaný 
strom.
Text nad dvierkami:

„SV. FRANTIŠeK Z ASISSI“.
Text na podstavci:

„ČLeNOVIA uRBáRu 2015“.

NIKy 
V skúmanej lokalite sú na priečeliach niektorých domov vybudované výklenky 

– niky, do ktorých ich obyvatelia umiestnili menšie sochy alebo súsošia svätcov. 
Niektoré sú postavené priamo vo výklenku, iné sú umiestnené v skrinke, ktorá je 
do takéhoto výklenku vsunutá. V skúmanej lokalite sa nachádzajú na 4 obydliach 
v Gondove a na 1 obydlí v Opatovej a v osade Svätý Kríž. Väčšinou sa jedná o domy 
postavené v polovici 20. storočia. 

Objekt č. 38 – výklenok so sochou (Obr. 13)
V strede priečelia domu Márie Salajovej49 (Gondovo, č. d. 323) je vybudovaný 

pravouhlý výklenok. V ňom je osadená drevená skrinka, ktorá je horizontálne rozde-
47 Informátor Dominik Pastier, spolupracovník Lukáša Števka (syna Rudolfa Števka) na vtedajšom 

roľníckom družstve.
48 Spoluautorka štúdie.
49 Dcéra Filipa Hnilického, ktorý zahynul v koncentračnom tábore Kleidembach.
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lená na dve presklené komôrky. Menšia, nachádzajúca sa približne v spodnej tretine, 
má výklopné presklené dvierka a je prázdna. V druhej je umiestnené pravdepodobne 
sadrové polychrómované súsošie Pieta. Táto komôrka je uzavretá sklom so zdobený-
mi architektonickými maľovanými motívmi, v spodnej časti je umiestnený anglický 
text. Ako spomína Mária Salajová, jej starý otec bol na zárobok v Amerike, odkiaľ si 
drevenú skrinku doniesol. Po návrate domov postavil za zarobené peniaze na tomto 
mieste dom a do výklenku umiestnil skrinku so sochu Panny Márie. V šesťdesiatych 
rokoch pri renovácii a dostavbe domu znovu premiestnili aj skrinku so sochou.
Text:

„BLeSSeD Be THy HOLLy NAMe“.
Datovanie: 1. polovica 20. storočia.

Objekt č. 39 – výklenok so sochou
Poloblúkový výklenok uzavretý sklenenými dvierkami v drevenom ráme bol 

vybudovaný na priečelí dnes už zbúraného domu zo začiatku 20. storočia (Gondovo, 
č. 334).50 Vo výklenku bolo umiestnené polychrómované súsošie a obrázok Sv. Rodi-
ny, vo vrchnej časti bol zavesený drevený krížik s kovovým korpusom. 
Text: bez textu.
Datovanie: začiatok 20. storočia.

Objekt č. 40 – výklenok so sochou
Nezasklený poloblúkový výklenok sa nachádza v strede priečelia domu rodiny 

Svetíkovej (Gondovo, č. d. 375), ktorý postavili v roku 1955. Podľa informácií Márie 
Svetíkovej, majiteľky domu, vždy sa vo výklenku nachádzala socha Panny Márie. 
V období výskumu v ňom bola umiestnená polychrómovaná soška Srdce Panny 
Márie, priestor po bokoch vypĺňali vázičky z lisovaného skla s umelými kvetmi. In-
formátorka nevedela presne uviesť, kde bola soška kúpená, no predpokladá, že to bolo 
na púti. Ako spomína na svojich rodičov, vždy sa aktívne zúčastňovali náboženského 
života a pútí na rôzne pútnické miesta.51

Text: bez textu.
Datovanie: 50. – 60. roky 20. storočia.

Objekt č. 41 – výklenok so sochou
V pravouhlom výklenku vybudovanom v strede priečelia tesne pod strechou domu 

č. 388 v Gondove je umiestnená maľovaná porcelánová soška Panny Márie Lurdskej. 
Výklenok je uzavretý dreveným rámom so sklenenou výplňou.
Text: bez textu.
Datovanie: polovica 20. storočia.

Objekt č. 42 – výklenok so sochou
Na priečelí domu č. 432 v časti Opatová je medzi oknami vybudovaný výklenok 

50 Pri výskume v teréne v roku 2011 dom ešte stál.
51 Rodina mala veľa známych a ak sa ich chystali navštíviť, často bol poznávacím znamením domu práve 

výklenok so soškou Panny Márie.
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s mierne klenutou hornou stranou. Je v ňom umiestnená porcelánová socha Panny 
Márie a umelé kvety v sklenenej váze. Výklenok je obrúbený dreveným rámom, ktorý 
kopíruje otvor v stene a na vrchole prechádza do dreveného kríža. Na ráme sú osadené 
1-krídlové presklené dvierka s jednoduchým uzatváraním. Drevené časti sú natreté 
modrou farbou.52

Text: bez textu.
Datovanie: odhadom koniec 19. až začiatok 20. storočia.

Objekt č. 43 – výklenok so súsoším
Na priečelí domu č. 546 v osade Svätý Kríž, sa nachádza polkruhovitý výklenok, 

pevne uzavretý presklenými dvierkami. Vnútro je vyložené kamienkami, čo má pri-
pomínať jaskyňu. Vo výklenku je vložené keramické súsošie Sv. Rodiny, ktoré bolo 
podľa informácií majiteľa domu Jozefa urama, pôvodne umiestnené v interiéri. 

Dom bol pôvodne súčasťou veľkostatku. Po zadlžení majiteľov sa majetok 
predával v dražbe cez Tatrabanku v Zlatých Moravciach. V roku 1922 starí rodičia 
súčasného majiteľa kúpili dom od uvedenej banky a v roku 1958, po prestavbe prednej 
časti domu na jeho priečelí umiestnili výklenok so súsoším.
Text: bez textu.
Datovanie: 1958.

SOCHy A SÚSOŠIA
Okrem sôch a súsoší svätcov umiestnených v kaplnkách a nikách sa takéto ob-

jekty vyskytujú aj samostatne stojace na dobre viditeľných a verejnosti prístupných 
miestach. V skúmanej lokalite ich bolo zistených a zdokumentovaných 8.

Objekt č. 44 – socha
Pred farským úradom v Tekovskej Novej Vsi (č. d. 60) stojí na podstavci oblo-

ženom štiepaným bielym kameňom odliata betónová socha (podľa ďalej citovaného 
zdroja) 12-ročného Ježiša Krista s rozpätými rukami. Dal ju vyhotoviť miestny farár 
Mons. Ján Plank, ktorý spravoval farnosť v Novej Dedine v rokoch 1982 – 2008.53

Text: bez textu.
Datovanie: koniec 20. až začiatok 21. storočia.

Objekt č. 45 – súsošie (Obr. 14)
Niekoľko metrov od fary stojí pred kostolom v Tekovskej Novej Vsi kamenná 

Pieta54, ktorú dal vyhotoviť Mons. Ján Plank.55 Je umiestnená v kovovom altánku 
s otvorenou prednou stranou a je položená na murovanom podstavci obloženom hne-

52 Podľa informácií získaných od Rozálie Múčkovej, majiteľky domu, bola vo výklenku drevená 
polychrómovaná socha, o ktorú mali záujem výkupcovia starožitností. Kúpiť sa im ju však nepodarilo, 
tak je dosť pravdepodobné, že ju počas neprítomnosti majiteľky domu vymenili práve oni za tú, ktorá je 
tam dodnes. Sama majiteľka netuší, kedy sa to stalo.

53 <http://www.czsndedina.edu.sk/monsplank.html>. Dostupné online dňa 19. 5. 2015.
54 Je to kópia súsošia umiestneného v kaplnke Bolestnej Panny Márie, objekt č. 22.
55 <http://www.czsndedina.edu.sk/monsplank.html>. Dostupné online dňa 19. 5. 2015.
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dočerveným obkladom. Altánok je zastrešený klenutou strieškou z plexiskla. Socha je 
čiastočne natretá zlatou a červenohnedou farbou.
Text: bez textu.
Datovanie: koniec 20. až začiatok 21. storočia.

Objekt č. 46 – socha
Bližšie ku vchodu do kostola v Tekovskej Novej Vsi stojí na murovanom podstavci 

polychrómovaná kamenná socha sv. Jána Nepomuckého, kňaza s palmovou ratolesťou 
v pravej ruke a s ľavou rukou položenou na hrudi. Na podstavci je vysekaný text 
s dátumom.

umiestnenie sochy pred kostolom je netypické i napriek tomu, že je sv. Ján 
Nepomucký patrónom kňazov a spovedného tajomstva. Najčastejšie sa jeho sochy 
nachádzajú pri potokoch a riekach, keďže je i ochrancom počas prírodných pohrôm 
a povodní. Vďaka kronike obce vieme, že jeho socha (pravdepodobne tá istá) stála 
pred kostolom už v 30. rokoch 20. storočia.56 Je však pravdepodobné, že pôvodne stála 
pri vodnom toku a neskôr bola premiestnená.
Text:

„aNNO DOMINI 1985“.
Datovanie: neznáme, rok 1985 je pravdepodobne rokom obnovy.

Objekt č. 47 – súsošie
V ohradenom parku za kostolom v Tekovskej Novej Vsi stojí kamenné polychró-

mované súsošie „Kalvária“. Obkolesené je kovovou ohrádkou zapustenou do betóno-
vého sokla. Obe sochy a kríž stoja na kamenných podstavcoch na spoločnom sokli. 
uprostred je kríž s ukrižovaným, nad jeho hlavou tabuľka s nápisom „INRI“. Pod 
nohami Krista je upevnený kovový lampáš so strieškou a kovovým krížikom. Na pod-
stavci je v poli vysekaný text a datovanie. Je to jediný objekt v skúmanej lokalite 
s maďarským textom.

Po stranách sú umiestnené sochy svätých. Vpravo stojí socha Panny Márie otočenej 
tvárou ku Kristovi a so zopätými rukami na úrovni lona, vľavo stojí sv. Ján Apoštol. 
Tiež má tvár otočenú ku Kristovi, ruky má zopäté na hrudi. 

Toto súsošie dali postaviť miestni obyvatelia ako vďaku za šťastný návrat z Ameriky.
Text:

„HáLáBOLI
AKIK SZeReNCSeSeN

AMeRIKáBOL
VISZA eRKeZ TuNK

1908 Ev
Z VĎAČNOSTI

ZA ŠŤASTNÝ NáVRAT
Z AMeRIKy 1908“.

56 Pamätná kniha (kronika) obce Tekovská Nová Ves písaná od roku 1935 do roku 1971, fotokópia. 
In: Tekovské múzeum v Leviciach, 73/2000, obr. príloha.
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Objekt č. 48 – súsošie (Obr. 15)
Pri drevenej zvonici v miestnej časti Gondovo stojí polychrómované kamenné 

súsošie Svätej Trojice a ďalších 4 svätých, na ktorého vybudovanie sa pozbierali 
americkí krajania z „čiľejkárskych“ dedín.57 Zbierku finančných prostriedkov na 
zhotovenie Svätej Trojice organizovali obyvatelia z Hronského Šalmoša v Amerike, 
ktorí tam odišli za zárobkom. Zachovala sa listina s textom:

„MILODAR Z AMeRIKy
Do Hronskyho Šalmoša, Tekovskej Stolici

na Sochu Najsvatejšej Trojici Božej.
Obetuju Nasledovny Bratia“.

Nasleduje názov obce a zoznam darcov z príslušnej obce. Takto sa dozvedáme, 
že „Šalmošania“ (31 darcov), „Novyčania a Opatovčania“ (14 darcov), „Kosičania“ 
(11 darcov), „Podlužania“ (6 darcov), „Čajkovania“ (6 darcov), „Ribničania“ (6 dar-
cov), „Velko Kosmalovčania“ (8 darcov), „Tlmačania“ (2 darcovia), „Batovčania“ 
(4 darcovia) a „S Bratislavy“ (3 darcovia) vyzbierali spolu 405,95 dolárov. Zbierku or-
ganizovali: „Florian Valentyk i Rudol Števko, Palmerton Pa; Lukač Panik, Cleveland 
Ohio; Michal Hrybyk i Michal Salay, Lorsin Ohio z Beratellia a Pokladníci v Ameriki 
na Bohu mili ciel.“ Posledné riadky listiny tvorí poďakovanie: „Srdečne dakujeme 
za pomoc na tento Bohu mili ciel. Pán Boh nech otplatí každemu darcovy“. Pôvodnú 
listinu priniesol z Ameriky Rudolf Števko, jeden z organizátorov zbierky.58

Súsošie stojí na 3-stupňovom sokli v kovanej ohrádke zapustenej do betónovej 
platne. Na 8-bokom stĺpe uprostred objektu je umiestnené súsošie Sv. Trojice, sediacej 
na oblaku s hlavami anjelikov. Boh Otec má v ruke zemeguľu, Kristus Boh Syn drží 
kríž a nad nimi sa vznáša Boh Duch Svätý v podobe holubice. 

Okolo stĺpu sú 4-hranné podstavce so sochami svätcov chrbtom otočených k  stĺpu. 
Na podstavcoch je pod každým svätcom kamenná tabuľka s vysekaným textom. Na 
čelnej strane sa nachádza socha sv. Metoda s krížom v rukách. Na pravej strane stojí 
socha sv. Ignáca v čiernom kňazskom rúchu, s kňazskou čiapkou na hlave a roztvo-
renou knihou v ľavej ruke. Naľavo od sv. Metoda je umiestnená socha sv. Vendelína, 
pastiera opierajúceho sa o pastiersku palicu, s ležiacou ovečkou pri nohách. Na zadnej 
strane stojí socha sv. Cyrila v kňazskom rúchu, čítajúceho z Písma. 
Text pod sv. Metodom:

„Ku CTI A SLáVe BOHu
TROJJeDINéMu
POSTAVIŤ DALI

POVĎAČNÍ OBČANIA
AMeRIKáNI

1921“;
Text pod sv. Cyrilom:

„NA PAMIATKu
OSLOBODeNIA

57 SuLAČeK, Jozef. cit. d. s. 47.
58 uchováva ju jeho vnučka Anna Števková, ktorá ju zapožičala.
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SLOVeNKéHO
NáRODA“;

Text pod sv. Ignácom:
„SVäTÝ IGNáC

ORODuJ ZA NáS“;
Text pod sv. Vendelínom:

„SVäTÝ VeNDeLÍN
ORODuJ ZA NáS“.

Objekt č. 49 – reliéf
Okrem výklenkov so sochami môžu byť na obydliach upevnené aj reliéfy. Jeden 

sa nachádza na priečelí domu rodiny Pánikovcov59 (Gondovo, č. d. 329). Drevený 
kríž s porcelánovou, resp. sadrovou hlavou ukrižovaného Ježiša Krista je umiestnený 
v podstrešnom priestore na čelnej stene domu. Je schovaný za stromami rastúcimi 
na úzkom ohradenom pozemku pred domom. 
Text: bez textu.
Datovanie: odhadom 2. polovica 20. storočia.

Objekt č. 50 – socha 
V strede priečelia domu rodiny Jakubíkovcov (Gondovo, č. d. 303) je na pilieri 

v tvare polstĺpu s pätkou a hlavicou umiestnená socha sv. Antona s ľaliami a Ježiškom 
na rukách. Socha  má kovovú ohrádku a stĺp od zeme kopíruje sokel domu.

Dom so sochou sv. Antona je rodným domom Márie Krchňavej rod. Jakubíkovej. 
V jej pamäti sú zachované spomienky rodičov aj na dom v pôvodnom stave, v ktorom 
bývali rodiny dvoch bratov – Jána a Antona Jakubíkovcov. Po jej narodení sa Ján s rodi-
nou odsťahoval. Anton v roku 1943 prestaval pôvodný rodičovský dom a na znak úcty 
ku  svojmu patrónovi, ktorého meno nosil, na priečelie domu umiestnil túto sochu.60

Text: bez textu.
Datovanie: po roku 1943.

Objekt č. 51 – súsošie (48°17′ 56,5″ N; 18°38′ 10,9″ e)
Jediným objektom v tejto skupine, ktorý sa nachádza v extraviláne obce, je kamen-

né súsošie Piety. Nachádza sa vo viniciach v lokalite Šándorky a stojí pri murovanej 
kaplnke sv. urbana (objekt č. 25). Súsošie je umiestnené na stĺpe s členenou pätkou 
i hlavicou, stĺp stojí na betónovom podstavci. Súsošie je natreté striebornou farbou. 
Text: bez textu.
Datovanie: neznáme.

ZVONICe
Najmenšiu skupinu malých sakrálnych pamiatok tvoria zvonice, ktoré boli po-

stavené v lokalitách, ktoré nemali, resp. nemajú kostol. Nachádzajú sa v Gondove 

59 „Pánik Gregorovcov“.
60 Informátorka Mária Krchňavá.
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a osade Kamenec.61 Vo všeobecnosti mali oznamovaciu a signalizačnú funkciu. 

Objekt č. 52 – zvonica 
V centre Gondova stojí drevená zvonica rámovej konštrukcie s dvoma zvonmi 

rôznej veľkosti. Bola postavená na mieste staršej zvonice, ktorá sa v roku 1921 zrútila. 
Iniciátorom výstavby bol vtedajší richtár P. Novák.62 

Zvonica stojí na betónovej platni, ku ktorej v čase terénneho výskumu chýbali 
prístupové schody. Hranolovitá stavba s plechom pokrytou 4-spádovou strechou 
má na vrchole drevenú nadstavbu pokrytú plechom. Na jej vrchole v tvare ihlanu 
s guľovitým ukončením je osadený kríž. Steny zvonice i nadstavby sú tvorené zvislo 
ukladanými latami do rámu, s klenutými oknami. Dvere sa nachádzajú v strede čelnej 
steny. Zvonku sú steny tmavohnedej farby, znútra je prírodná farba dreva. Podlaha 
zvonice je vyliata betónom, v ktorom je na mieste pri dverách vyryté datovanie opravy 
198763. V 2015 sa vymenila strecha za medenú a postavili sa nové drevené vstupné 
schody.
Text: bez textu.
Datovanie: 1921, rekonštruovaná v rokoch 1987 a 2015.

Objekt č. 53 – zvonica (Obr. 16)
uprostred osady Kamenec bola v roku 1932 postavená drevená zvonica rámovej 

konštrukcie s 2 zvonmi rôznej veľkosti. Jeden z nich bol zakúpený pri likvidácii 
starého kostola v Hronských Kľačanoch.64 Jednoduchá hranolovitá stavba stojí na 
murovanej platni. Drevená rámová konštrukcia všetkých stien je vyplnená vodorovne 
kladenými, smerom von vysunutými latami. Pod 4-spádovou strechou s plechovou 
krytinou sa nachádzajú okná vyplnené sieťkou a šikmým latovaním. Dvere do zvonice 
sa nachádzajú v rohu čelnej steny. Mriežky na oknách, rohy a zárubne dverí sú krémo-
vej farby, zvyšné časti sú tmavohnedé. Na vrchole strechy je umiestnený kovový kríž.
Text: bez textu.
Datovanie: 1932.

ZáVeR

Pre obyvateľov obce sú malé sakrálne pamiatky často dôležitým krajinotvorným 
prvkom prostredia, v ktorom žijú. Preto okrem kultúrnohistorickej hodnoty aj z tohto 
dôvodu je potrebné ich udržiavať a obnovovať. 

Po roku 1989 sa o obnovu pamiatok v obci Nová Dedina zaslúžil miestny farár 
Mons. Ján Plank. Farnosť spravoval v rokoch 1982 – 2008. Mal najväčšiu zásluhu 
na postavení kostola Povýšenia sv. Kríža v Gondove, zabezpečil generálnu opravu 
fary, kaplnky sv. Jozefa na cintoríne v Gondove, „Očistcovej“ kaplnky na cintoríne 

61 Osada Kamenec nemá kostol ani v súčasnosti.
62 SuLAČeK, Jozef. cit. d. s. 45.
63 Zaslúžil sa o ňu Mons. Ján Plank, viď http://www.czsndedina.edu.sk/monsplank.html (cit. 19. 5. 2015).
64 SuLAČeK, Jozef. cit d. s. 45.
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v Tekovskej Novej Vsi, kaplnky sv. urbana na Šándorkách, zvonice v Gondove 
a ďalšie opravy krížov a sôch. Okrem Mons. Planka sa o niektoré objekty starajú po-
tomkovia rodín, ktoré ich dali postaviť na pamiatku svojich príbuzných. Dokazuje to 
aj dlhoročné rodinné väzby v skúmanej lokalite, ktorá sa vyznačuje vysťahovalectvom 
do zámoria, no najmä „navrátilstvom“ do svojho rodiska. Vďaka týmto rodinným 
väzbám a pravidelnej starostlivosti je časť objektov stále v dobrom stave, niektoré 
však potrebujú odborné ošetrenie či rekonštrukciu. Pre lepšiu identifikáciu dôvodov 
stavby niektorých objektov, by bolo potrebné podrobnejšie preskúmať rodové väzby 
v danej obci.

Vďaka výskumu, ktorý sme realizovali od  roku 2011, sa nám podarilo nahliadnuť 
aj do písomných prameňov, nachádzajúcich sa v súkromných rodinných archívoch 
potomkov. Tiež sme zaznamenali zážitky alebo príbehy, ktoré sa viažu ku  konkrét-
nym objektom a tradujú sa len ústnym podaním. Viera, láska a vďačnosť, s akou naši 
predkovia sakrálne pamiatky stavali, prekryjú aj ich jednoduchosť či nižšiu umeleckú 
hodnotu.

Pri výskume v lokalitách, ktoré ležia na celom území katastra obce Nová Dedina 
a osád Svätý Kríž a Kamenec, sme zistili a zdokumentovali veľký počet (53) malých 
sakrálnych stavieb rôzneho typu a datovania. Najstaršie môžeme datovať do druhej 
polovice 18. storočia, najmladšiu osadili a vysvätili v roku 2015. Veľký počet týchto 
pamiatok je daný tým, že súčasná Nová Dedina je zlúčená z 3 v minulosti samostatných 
obcí a 2 osád, ale zároveň aj vierovyznaním obyvateľstva v minulosti a v súčasnosti.

Malé sakrálne stavby, ktoré sa vyskytujú i v ostatných obciach „čiľejkárskeho“ 
mikroregiónu, sú čiastočne spomenuté v monografiách niektorých obcí. Bolo by 
potrebné ich zdokumentovať rovnakým spôsobom ako v obci Nová Dedina.
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cm. 
.  

 
objekt 

č. 

 
ohrádka 

(v. x š. x h.) 

 
podstavec 

(v. x š. x h.) 

 
Stĺp 

(v. x š. x h.) 

 
nika 

(v. x š. x h.) 

 
Kríž 

(v. x rozpätie) 

 
Korpus 

(v. x rozpätie) 

socha 
 

Sokel  
(v. x š. x h.) 

Socha 
(v.) 

1 85x232x232 34x86x68 148x65x45 – cca 100x40 cca 40x30 – – 
2 97x200x200 15x100x100 – – 270x120 110x60 – – 
3 100x255x245 23x125x125 195x75x75 – cca 170x100 cca 70x40 – – 
4 – – v. cca 150 – cca 155x90 cca 85x60 – – 
5 – 12x46,5x55 160x75x70 – 120x70 cca 78x57 – – 
6 102x193x90 25x128x131 214x84x82 – 150x84 – – – 
7 100x116x125 – – – 286x115 cca 100x70 – – 
8. 92x198x201 1.st.: 16x99x101; 

2.st.: 16x64x64 
– – 257x105 v. cca 100 – – 

9 106x133x134 – 133x31x14 – 176x105 cca 95x70 – – 
10 96x145x145 – – – cca 400x116 – – – 
11 90x217x193 30x98 216x80x60 – cca 140x60 v. cca 70 – – 
12 83x232x225 15x70x55,5 130x43x33 60x28,5x31 147x50 70x35 – – 
13 – 1.st.: 

23x197x194; 
2.st.: 80x144x142 

166,5x70x58 – v. 100 – 12x52x54 100 

14 – 60x263x270 193x90x87 – v. cca 250 v. cca 100 – – 
15 – – 162x63x57 – 165x100 v. cca 200 – – 
16 – 24x146x140 163x90x81 – 180x70 v. cca 90 – – 
17 – 1.st.: 15x98x100; 

2.st.: 13x65x41 
– – 335x115 cca  115x70 – – 

18 – – – – 180x145 cca  125x90 – – 
19 – – – – cca 350x150 cca 150x100 – – 
20 – – – – cca 450x150 – – – 

 

 

č.

Kaplnka

(v. x š. x h.) (v. x š.) (v. x š. x h.)
avec 

(v. x š. x h.)
Stĺp

(v. x š. x h.)
Kaplnka

(v. x š. x h.)
avec 

(v. x š. x h.)
 

(v. x š. x h.)
1 cca 700x545x640 

22 cca 500x470x430x430 
23 cca 600x263x294 160x115 
24 cca 700x470x456 
25 cca 400x408x406 + 

144x203x144
0 

26 163x153x97 135x109x65 91x151x50 65x202,5x75 
27 105x66x66 156x58x62 58x26x30 
28 38x70x72 230x60x60 84x30x35 80x365x360 
29 60x30x20
30 54x33x12,5
31 51x26x14
32 8x42x25 83x44x27 89x93x85 
33 70x40x30
34 32x40x6
35 34x15x12
36 52x32x13
37 29x17x12
52 550x283x283 
53 600x274x277 
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č. (v. x š. x h.) (v. x š. x h.)
Stĺp

(v. x š. x h.) (v. x š. x h.)
Kríž

(v. x rozpätie)
Korpus

(v. x rozpätie)
(v. x š. x h.) (v.)

85x232x232 34x86x68 x65x45 cca 100x40 cca 40x30
97x200x200 15x100x100 270x120 110x60

100x255x245 23x125x125 x75x75 cca 170x100 cca 70x40
4 cca 155x90 cca 85x60

12x46,5x55 160x75x70 120x70 cca 78x57
6 102x193x90 25x128x131 x84x82 150x84
7 100x116x125 286x115 cca 100x70
8. 92x198x201 1.st.: 16x99x101;

2.st.: 16x64x64
257x105

106x133x134 133x31x14 176x105 cca 95x70
96x145x145 cca 400x116
90x217x193 30x98 x80x60 cca 140x60
83x232x225 15x70x55,5 x43x33 60x28,5x31 147x50 70x35

23x197x194;
2.st.: 80x144x142

166,5x70x58 12x52x54

14 60x263x270 193x90x87
162x63x57 165x100

16 24x146x140 163x90x81 180x70
17 1.st.: 15x98x100;

2.st.: 13x65x41
335x115 cca  115x70

18 180x145 cca  125x90
cca 350x150 cca 150x100
ca 450x150

 
 a zvonice. 

 
objekt 

č. 

Kaplnka  
Zvonica 

(v. x š. x h.) 

 
nika 

(v. x š.) 

oltár  
ohrádka 

(v. x š. x h.) 
podstavec 

(v. x š. x h.) 
Stĺp 

(v. x š. x h.) 
Kaplnka 

(v. x š. x h.) 
podstavec 

(v. x š. x h.) 
plató 

(v. x š. x h.) 
21 – – cca 700x545x640 – – – – – 
22 – – cca 500x470x430x430 – – – – – 
23 – – cca 600x263x294 – 160x115 – – – 
24 – – cca 700x470x456 – – – – – 
25 – – cca 400x408x406 + 

uzáver: 144x203x144 
v. cca 200 – – – – 

26 – 163x153x97 135x109x65 – – 91x151x50 65x202,5x75 – 
27 – 105x66x66 156x58x62 – 58x26x30 – – – 
28 38x70x72 – 230x60x60 – 84x30x35 – – 80x365x360 
29 – – 60x30x20 – – – – – 
30 – – 54x33x12,5 – – – – – 
31 – – 51x26x14 – – – – – 
32 8x42x25 – 83x44x27 – – – – 89x93x85 
33 – – 70x40x30 – – – – – 
34 – – 32x40x6 – – – – – 
35 – – 34x15x12 – – – – – 
36 – – 52x32x13 – – – – – 
37 – – 29x17x12 – – – – – 
52 – – – 550x283x283 – – – – 
53 – – – 600x274x277 – – – – 

 
  

objekt 
č. 

ohrádka 
(v. x š. x h.) 

podstavec 
(v. x š. x h.) 

Stĺp  
(v. x š. x h.) 

Socha / súsošie  
(v. x š. x h.) 

44 – 25x130x134 112x54x63 cca 200x180x25 
45 – –  121x80x53 
46 – 10x92x94 181x56x59 v. 175 
47 103x460x305 10x300x90 Kríž: 169x55x44 

 
Kríž: 170x100  

Korpus: 100x70 
P. Mária: 198x47x41 v. cca 90 

Sv. Ján Apoštol: 
198x47x41 

v. cca 85 

48 97x300x300 60x202x201 Sv. Ignác: 100x33x31 v. 100 
Sv. Cyril: 100x33x31 v. 97 

Sv. vendelín: 100x33x31 v. 96 
Sv. Metod: 100x33x31 v. 99 

Sv. Trojica: cca 300x60x60 v. cca 100 
49 – – – 25x17x1,5 
50 – – – – 
51 – 20x157x108 168x44x44 v. 66 

 

 
 

objekt 
č.

ohrádka 
(v. x š. x h.)

podstavec 
(v. x š. x h.)

Stĺp 
(v. x š. x h.)

Socha / súsošie 
(v. x š. x h.)

44 25x130x134 112x54x63 cca 200x180x25
45 121x80x53
46 10x92x94 181x56x59
47 103x460x305 10x300x90 Kríž: 169x55x44 Kríž: 170x100 

Korpus: 100x70
P. Mária: 198x47x41

Sv. Ján Apoštol: 
198x47x41

48 97x300x300 60x202x201 Sv. Ignác: 100x33x31
Sv. Cyril: 100x33x31

x33x31
x33x31

Sv. Trojica: cca 300x60x60
49 25x17x1,5

 
 20x157x108 168x44x44
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Obr. 2. Nový drevený prícestný kríž so strieš-
kou s profilovaným lemom.

Foto: M. Biela, 2014.

Obr. 3. Prícestný kríž z „brhloveckého“ 
kameňa s lucernou.

Foto: K. Holbová, 2011.

Obr. 4. Prícestný, tzv. „Hnilickou“ kríž 
z umelého kameňa.

Foto: Z. Ivanická, 2011.
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Obr. 5. Pôvodný drevený prícestný, 
tzv. „Kurtov“ kríž.

Foto: M. Biela, 2011.

Obr. 6. Kovový prícestný, tzv. „Hajkov“ kríž.
Foto: M. Biela, 2011.

Obr. 7. Centrálny kríž z prírodného kameňa, 
cintorín v Opatovej.

Foto: Z. Ivanická, 2011.
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Obr. 8. Murovaná kaplnka Bolestnej Panny Márie umiestnená medzi domami v Tekovskej 
Novej Vsi.

Foto: Z. Ivanická, 2011.

Obr. 9. Murovaná kaplnka sv. Cyrila 
a Metoda nad gondovskými 
vinicami v lokalite Vtáčniky. 

Foto: M. Biela, 2009.

obr. 10. Božie muky na poľnej ceste smerujúcej 
z osady Svätý kríž na cestu do Kamenca.

Foto: K. Holbová, 2011.
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Obr. 11. „Závesná“ kaplnka na dvore rodiny 
Novákovej so „Šaštínskou pietou“.

Foto: K. Holbová, 2011.

Obr. 13. Skrinka s Pietou na priečelí 
domu rodiny Salajovej.

Foto: K. Holbová, 2011.

Obr. 12. „Závesná“ kaplnka v „Re-
metke“ s reliéfom hlavy 
a hrude Ježiša Krista.

Foto: M. Biela, 2011.
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obr. 16. Drevená zvonica v Kamenci.
Foto: M. Biela, 2011.

Obr. 14. Kamenná Pieta pred kostolom 
v Tekovskej Novej Vsi.

Foto: Z. Ivanická, 2011.

Obr. 15. Súsošie sv. Trojice a svätcov 
pri zvonici v Gondove.

Foto: M. Biela, 2015.


