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Zvony evanjelického kostola v Giraltovciach 

 

Matúš KMEC 

 

Giraltovce ležia v Raslavickej brázde, ktorá je súčasťou Ondavskej vrchoviny. Toto 

územie patri do oblasti Nízke Beskydy, ktoré sú súčasťou Východných Karpát. Cez mesto 

preteká rieka Radomka a sčasti aj rieka Topľa.559 

Prvými majiteľmi dolného toku rieky Radomky, ktorá bola súčasťou marhaňské  

panstva boli od prvej polovici 14. storočia šľachtici z Drienova. Keď šľachtic Ján, syn Juraja 

z Drienova, požiadal kráľa Karola Róberta v roku 1341 o vymedzenie územia marhaňskeho 

panstva. Z kráľovho poverenia vymeranie previedla Spišská Kapitula.560 Prvá písomná 

zmienka, ktorá spomína Giraltovce je z roku 1416, keď vtedajší poddaní rúbali les mimo 

svojho chotára, ktorý už patril šľachticom z Rozhanoviec.561 V písomnostiach z 15. a 16. 

storočia sa názov Giraltovce vyskytujú pod názvom Geralt, Gyralt, čim sa označuje aj meno 

prvého miestneho šoltýsa, ktorý s prisťahovalcami založili dedinu podľa zakupného práva.562 

V 15. storočí patrili Giraltovce šľachticom z Drienova a Sečoviec. Od polovice 15. a v 16. 

storočí hlavne šľachticom zo Šemše, ale tiež Šóšovcom a Jurajovi Vernerovi. V roku 1600 

mali Giraltovce 18 obývaných poddanských domov.563 Giraltovce do polovice 18. storočia 

patrili Šemšeiovcom, od polovice 18. storočia už zemanom Podturňanským, ktorí sídlili 

v Podturni v Liptove.564 Časť Giraltoviec patrila v prvej polovici 19. storočia šľachticom 

Sirmaiovcom a aj Šemšeiovcom. 

V Giraltovciach sa nachádzajú 4 cirkvi a to rímskokatolícka, gréckokatolícka, 

evanjelická a Jehovovi svedkovia. V meste sú 3 kostoly a to rímskokatolícky Kostol sv. Cyrila 

Metoda - postavený v rokoch 1939 - 1940,565 gréckokatolícky Kostol Matky Ustavičnej 

                                                            
559 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Giraltoviec. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s. 8. 
560 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Giraltoviec. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s. 30-31. 
Šľachtici z Drienova boli len jedna z vetiev šľachtického maďarského rodu Abovcov. V 13. storočí mali 
rozsiahle majetky v južnej časti Šarišského komitátu, avšak staršie majetky mali v severnej časti Abova. Pozri: 
ULIČNÝ, Ferdinand. Najstaršia šarišská a užská šľachta. In: Najstaršie rody na Slovensku. [Zost. Štulrajterová 
Katarina]. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej,  1994, s. 66. 
561 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 82. 
562 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Giraltoviec. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s. 31. 
563 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 82. 
564 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Giraltoviec. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s. 46. 
565 KOL. a.  Súpis pamiatok na Slovensku 1 A-J. Bratislava : Obzor, 1967, s. 378. Porovnaj: Rímskokatolícka 
kronika v Giraltovciach, nečíslovaná, nesignovaná, Farsky archív, ale  rok postavenia 1942 udáva schematizmus, 
pozri: KAMAS, Juraj – VIHONSKÝ, Jozef – JANO, Peter. Schematizmus Košickej arcidiecézy 2009. Košice: 
Vydavateľstvo VIENALA, 2009, s. 111. 
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Pomoci postavený v rokoch 1938-1942,566 Sála Kráľovstva Jehovových svedkov postavená 

v roku 2004567 a súčasný evanjelický kostol bez patrocínia,568 ktorý je zároveň najstarším 

kostolom v Giraltovciach bol postavený v roku 1798, ale jeho najstaršia časť, renesančná veža 

pochádza z roku 1654.569 

 

      
Obr. 1 Administratívna mapa SR 570             Obr. 2 Evanjelicky kostol v Giraltovciach571 

 

Z histórie kostola a evanjelickej cirkvi v Giraltovciach 

 

Dokladom o postavení pôvodného kostola pred rokom 1798 nám dokladá literatúra, 

ale aj hmotný prameň, ktorým je nápis nad hlavným vstupným portálom. Je rozdelený ružicou 

                                                            
566 Gréckokatolícka kronika v Giraltovciach, s.1, nesignovaná, farsky archív, písaná od r. januára 1969 Džatkom, 
avšak nepresný rok postavenia kostola udáva SPS a to „...postavený pred r.1948.“, pozri: KOL.   Súpis pamiatok 
na Slovensku 1 A-J. Bratislava : Obzor, 1967, s. 378 
567Dostupné na internete: http://www.skg.sk/spravy-spravodajstvo/kultura/5069-pozreli-sme-za-vas [cit. 
23.4.2011] autorka: ŠKURLOVÁ, Alžbeta 
568 Jozef Juházy, evanjelicky farár v Giraltovciach 
569 KOL. Súpis pamiatok na Slovensku 1 A-J. Bratislava : Obzor, 1967, s. 378. Pozri: JUHÁZY, Jozef.  Z dejín 
cirkevného zboru. In: Evanjelický občasník cirkevného zboru v Giraltovciach, 2004, č. 3, s. 2-3, porovnaj: krátka 
správa od neznámeho autora, Evanjelicky farsky archív v Giraltovciach, nedatovaná, nesignovaná, 
ktorá nás informuje, že kostol bol postavený v rokoch 1650-54 s údajom, že kostol bol bež veže, mal zvon, ktorý 
bol zakúpený v roku 1654 v Prešove. 
rok 1798 pozri obr. 5 
570 Dostupne na internete: http://www.google.sk/imgres? [cit. 23.4.2011]. 
571 Dostupne na internete: http://www.google.sk/imgres? [cit. 16.4.2011]. 
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na 2 časti (obr. 6-7). Podáva nám informácie o počiatkoch kostola z  roku 1634 – resp. 

1654.572 a o oprave veže, ktorá bola v roku 1810.573 

 

           

Obr. 5 Datovanie574  na                Obr. 6 Nápis -1. časť  nad hlavným575       Obr. 7 Nápis -2. časť  nad  

vstupnom portály do sakristie                   vstupným portálom                           výstupným portálom hlavným576 

 

Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z kanonickej vizitácie z roku 1666.577 Až 

po prestúpení šľachticov Šemšeiovcov, ktorý boli zemepánmi Giraltoviec na protestantskú, 

resp. evanjelickú vieru v 2. pol. 16. storočia, resp. začiatkom 17. storočia sa pristúpilo 

k stavbe kostola.578 Kostol mohol byť dostavaný v roku 1654.579 Následné povolali 

evanjelických kazateľov a za ich pôsobenia prestúpili aj obyvatelia Giraltoviec na novú 

vieru.580 Avšak A. Škurlová uvádza, podľa zápiskov bývalého rímskokatolíckeho kňaza 

Ľudovíta Sabola, ktorý pôsobil ako administrátor na fare v Brezove,581 že tento - vtedy už 

                                                            
572 Číslica 1654 je nevýrazná a javy sa ako 1634, ale literatúra a pramene nám potvrdzujú postavenie kostola 
v roku 1654, pozri: KOL. Súpis pamiatok na Slovensku 1 A-J. Bratislava : Obzor, 1967, s. 378, pozri aj 
ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Giraltoviec. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s.  64. Pozri aj: 
Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského 
evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný rukopisný dokument. Na základe písomného prameňa 
z evanjelického farského archívu v Giraltovciach, kde je tiež uvedený rok 1654 sa aj ja prikláňam k roku 1654.   
573 KOL. a.  Súpis pamiatok na Slovensku 1 A-J. Bratislava : Obzor, 1967, s. 378. Ale rok stavby klasicistickej 
veže je datovaný inou literatúrou až v roku 1811, pozri: JUHÁZY, Jozef.  Z dejín cirkevného zboru. In: 
Evanjelický občasník cirkevného zboru v Giraltovciach, 2004, č. 3, s. 2-3, tato umiestnená doska bola na svojom 
mieste aj pri príchode Jozefa Juházyho na evanjelickú faru v Giraltovciach v roku 1988 
574 Autor fotografie: Matúš Kmec 
575 Autor fotografie: Matúš Kmec 
576 Autor fotografie: Matúš Kmec 
577 BARANOVÁ, Silvia. Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešove : PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 
Katedra dejín, 1994, s. 19. (Diplomová práca). 
578 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Giraltoviec. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s.  64. Tu sa 
uvádza prestup Šemšeiovcov na evanjelickú vieru 
579 Ja  sa prikláňam k prameňu zo správy na evanjelickom farskom úrade v Giraltovciach, že kostol sa začal 
stavať v roku 1650 a dokončený bol v roku 1654. Pozri: Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. Archív 
ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný rukopisný 
dokument 
580 BARANOVÁ, Silvia. Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešove : PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 
katedra dejín, 1994, s. 19. (Diplomová práca). Porovnaj aj ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Giraltoviec. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s. 64. 
581 Giraltovce vtedy patrili pod obec Brezov ako fília pre rímskokatolíckych veriacich. 
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postavený rímskokatolícky kostol - bol zabraný evanjelikmi v čase obdobia  reformácie.582  

K výstavbe kostola a šíreniu sa reformácie je viacero nejasností, resp. interpretácii prameňov.  

F. Uličný uvádza, že evanjelicky veriaci v Giraltovciach tvorili od roku 1591, ako aj neskôr 

v 17. storočí fíliu, patriacu k farnosti Kračúnovce,583 teda ešte pred stavbou kostola v roku 

1654. Až po zabratí farského kostola v Kračúnovciach katolíckym kňazom v roku 1717584 sa 

evanjelicky kňaz Juraj Fábry585 presídlil do Giraltoviec, čím Giraltovce prestávajú byť fíliou. 

Môžeme predpokladať, že so vznikom evanjelickej farnosti v Giraltovciach sa pod ich 

jurisdikciu dostavajú aj filie patriace kedysi Kračúnovciam. Na konci 18. storočia išlo o tieto 

filie: Lužany, Okrúhle, Železník. V súčasnosti k tejto farnosti jurisdikčné patria Lužany pri 

Topli, Mičakovce, Svidník, Železník586 a okres Stropkov.587 

 

Evanjelický kostol bol prestavaný v roku 1798 v barokovo-klasicistickom štýle.588 

Kostol bol rozšírený o južnú časť a to auditórium s vlastným vchodom, ktorý slúžil 

zemepánom a štyrmi lavicami a severnú časť, ktorá slúžila ako sakristia.589 Dňa 6.1. 1799 bol 

kostol posvätený potiským biskupom Samuelom Nikolaiom.590 V roku 1810 kostol dostal 

konečnú klasicistickú podobu.591 Po oboch stranách prístavby je zaklenutý pruskými 

klenbami dosadajúcimi na rímsy dvojitých filastrov. Renesančná veža kostola dodatočnými 

úpravami dostala klasicistickú podobu  kordónovou a podstrešnou terčíkovou rímsou, na 

ktorú dosadá prilbová strecha s baňou. Vstupný portál má kamenné profilované ostrie a nad 

ním je klenák s klasicistickou rozetou., kazateľnica je z obdobia klasicistickej prestavby. 

Viaceré vyšívané prikrývky a prestieradla z tohto kostola sa nachádzajú v zbierkach 

                                                            
582 ŠKURLOVÁ, Alžbeta. Z histórie Giraltoviec. In: Spravodajca mesta Giraltovce.  č. 9, 1999, s. 19. Porovnaj:  
Rímskokatolícka kronika v Giraltovciach, nečíslovaná, nesignovaná, Farsky archív 
583 ULIČNÝ, Ferdinand. Reformácia na východnom Slovensku v 16. až 18. storočí. Prešov : Biskupský úrad 
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 1998, s. 50. 
584 ULIČNÝ, Ferdinand. Reformácia na východnom Slovensku v 16. až 18. storočí. Prešov : Biskupský úrad 
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 1998, s. 50 
585 BARANOVÁ, Silvia. Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešove : PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 
katedra dejín, 1994, s. 19. (Diplomová práca). 
586 Dostupne na internete: http://www.ecav.sk/?p=adresar/ADRsenior/ADR-SZ [cit. 16.4.2011].  
587 Jozef Juházy, evanjelicky farár v Giraltovciach 
588 KOL. Súpis pamiatok na Slovensku 1 A-J. Bratislava : Obzor, 1967, s. 378 
589 JUHÁZY, Jozef.  Z dejín cirkevného zboru. In: Evanjelický občasník cirkevného zboru v Giraltovciach, 2004, 
č. 3, s. 2-3. V auditóriu bol vchod pre zemepánov, ktorý je v súčasnosti zamurovaný, podľa slov J. Juházyho 
nazývaný v súčasnosti „chyžka“ 
590 KOL. a. Pripomenuli sme si. In: Spravodajca mesta Giraltovce. 1999, č.2, s. 10. Pozri aj: JUHÁZY, Jozef.  
Posvätenie a rozšírenie nového chrámu. In: Evanjelický občasník cirkevného zboru v Giraltovciach, 2009, č. 1, s. 
2. 
591 KOL. Súpis pamiatok na Slovensku 1 A-J. Bratislava : Obzor, 1967, s. 378 
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Šarišského múzea v Bardejove. Kostol je chudobný na zariadenie a výtvarné pamiatky.592 Je 

jednoloďový na konci s polkruhovým uzáverom. Naproti auditóriu sa nachádza pôvodná 

kazateľnica, do ktorej vedie 5 schodov zo sakristie. Po ľavej strane oltára sa nachádza 

pôvodná krstiteľnica, ktorá bola vyrobená v Banskej Bystrici. Na vonkajšej strane krstiteľnice 

evidujeme erb Podturňanských a Sirmaiovcov. Oltár v kostole pochádza z roku 1922 a je zo 

žuly. Oltár tvorí menza na ktorej je poloblúk a bohostánok. V celom kostole sa nachádza len 

jeden obraz a to na oltári, na ktorom je znázornený Ježiš a Peter, ktorý sa ponára do vody. 

Tento obraz bol namaľovaný v roku 1983 a kostolu ho darovala rodina Jana Rubisa.  Za 

oltárom sa nachádza okno v tvare rozety. V súčasnosti je kostol dlhy medzi koncom kostolnej 

veže a koncovou časťou apsidy 30 metrov. Široký je 8 metrov. Samotná sakristia ma rozmery 

5x4 metrov.  Na kostolnej veži sa do súčasnosti nachádzajú hodiny z roku 1923. Vstup do 

kostola tvorí jednoduchý portál. Za portálom nasleduje podvežie, z ktorého vedie 13 točivých 

schodov na chór a ďalšie do zvonice.  Chór je na dvoch miestach podopretý stĺpmi. Jeho 

súčasná podoba je z roku 1928. Súčasťou kostolného inventára je aj organ, ktorý museli 

rozobrať, kvôli píšťalám, ktoré boli zhabane v roku 1917 a použité na vojenské účely. Novy 

organ daroval kostolu v roku 1928 Andrej Podturňanský. Ku kostolu vedie vstupná braná, 

ktorá je spojená s murovaný oplotením. Za apsidou kostola sa nachádza farská budova. 

Pôvodná jestvovala z roku 1780, ale v roku 1861 bola prestavaná. Avšak v roku 1970 bola 

budova fary zbúraná a postavená nová, ktorá stojí do súčasnosti.593 

 

Pramene a stav spracovania problematiky kampanológických pamiatok 

v evanjelickom kostole v Giraltovciach 

 

Literatúra k problematike výskumu a spracovanie zvonov v skúmanej problematike je 

nespracovaná. V dostupných odborných a regionálnych periodikách594 sa nenachádza článok 

viažuci sa k zvonom spomenutého kostola, vrátane mesačníka Evanjelického občasníka 

cirkevného zboru v Giraltovciach595, kde sa spomína zvon z roku 1923, ktorý kúpila Mária 

                                                            
592 KOL. Súpis pamiatok na Slovensku 1 A-J. Bratislava : Obzor, 1967, s. 378. 
593 BARANOVÁ, Silvia. Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešove : PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 
Katedra dejín, 1994. s. 25-28. (Diplomová práca). 
594Napríklad ani v Historickom časopise, ako aj Nových obzoroch (1-32), v Bibliografii pamiatkovej 
starostlivosti na Slovensku (1961-2005), v Historice Carpatice (1969-2008), Vojenskej histórii (1997-2010). 
595 JUHÁZY, Jozef.  Z dejín cirkevného zboru. In: Evanjelický občasník cirkevného zboru v Giraltovciach, 2004, 
č. 3, s. 2-3 
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Čižmárová v hodnote 5 600 Kč o hmotnosti 209 kg.596 V monografii Dejiny Giraltoviec sa 

spomína len kostol, nie zvony.597 Najstaršiu doloženú zmienku o existencii zvonov vieme 

doložiť k r. 1727. Ide o rekviráciu zvona, ktorá sa udiala v máji 1917.598 Tuto rekviráciu 

potvrdzuje aj poznámka v cirkevnej matrike Giraltovce v maďarskom jazyku,599 ale aj krátka 

správa na evanjelickom farskom úrade v Giraltovciach, táto správa ďalej uvádza aj počet 

zvonov, ich váhu lejárov a datovanie.600 Zvony sa spomínajú v seniorských vizitáciach 

Adama Hlovika v Šarišsko-zemplínskom senioráte v roku 1838. A to slovami, že „...kostol 

mal zvony ...počet sa neuvádza“.601 Evanjelicky farsky úrad vlastní aj kroniku, ale podľa slov 

evanjelického kňaza Jozefa Juházyho sa v nej ohľadom zvonov zmienka nevyskytuje.602 

Zachovala sa aj kronika603 evanjelického kňaza Andreja Bartka, ktorý spravoval evanjelickú 

farnosť v rokoch 1909-1957.604 

O súčasných zvonov je sprava z cca z 1. polovice 20. storočia, síce nepodpísaná, ale 

s veľkou pravdepodobnosťou jeho autorom je vtedajší pôsobiaci giraltovský evanjelický kňaz 

Andrej Bartka,605 Uvádza, že zvony majú v kostole dva. Jeden z nich je roku 1923 uliaty 

                                                            
596 Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského 
evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný rukopisný dokument. Hoci v inej správe z tohto archívu je sprava, 
kde sa uvádza, že novy zvon stal 10 000Kč. 
597 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Giraltoviec. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s 219. 
598 KMECOVÁ, Alena. Giraltovce. Michalovce : Excel enterprise, 2008, s. 10.   
599 MV SR, ŠA Prešov, fond Cirkevné matriky, inv. č. 273, s. 2 („Emlekül! // Ha 1914 évben kiütöll(tt) 
világhóborúbom(n) ornágszerte szeolték a harangokat. // A gvialti evangelikus egyhon tornyóból is elvitték 
a kiseblük harangot 1917 tvi // május ho 15. du(tu) olélutóm □ órakor. A hivek eröv(s)en megsirallók 
a horangolés a ha- // rongbiersieráskor laviloll is  teutislelel(t) emerkezeles manol(?) // A horang felviala ez volt: 
Johan Gotlieb Binstock in Eperjes 1727 // Barthó Andriás ev. lelkész“.) Kde sa spomína, že v prvej svetovej 
vojne sa brali zvony z po celej krajine, a ani Giraltovce sa tomuto osudu nevyhli. Zvon bol zrekvirovaný 15. 
mája 1917. Tiež bol na zvone nápis, ale keďže matrika bola písaná v maďarskom jazyku nevieme presne či aj 
nápis na zvone bol v maďarskom jazyku. V matrike je ďalej spomenuté, že ho odlial Johan Gotlieb Binstock 
v Prešove v roku 1727, a je uvedený aj podpis vtedajšieho evanjelického farára Andreja Bartka. Preložila Beáta 
Tokárova 
600 Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského 
evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný rukopisný dokument 
601 KOŽLEJ, Miloš. Seniorské vizitácie Adama Hlovíka v Šarišsko-zemplínskom senioráte v roku 1838. Prešov : 
FF PU v Prešove, 2006, s. 85 (Diplomová práca). Porovnaj: KOŽLEJ, Miloš. Seniorálne vizitácie Adama 
Hlovíka v Šariško-Zemplínskom senioráte v roku 1838. In: Kanonické vizitácie po Tridentskom koncile, 2007, s. 
61-67. 
Vizitácia bola vyhotovená 26.10.1838 Pavlom Meličkom v Kukovej a tiež bol overený konseniorom Andrejom 
Čorbom. 
602 Juraj Juházy, evanjelický farár v Giraltovciach 
603 V čase písania štúdie nie sú z kroniky uvedené nijaké informácie, z dôvodu vypožičania pre študijné účely 
Adriánovi Eštokovi do Bratislavy, informácie poskytla Alena Kmecova vedúca Kultúrneho oddelenia Mestského 
úradu v Giraltovciach, ktorého vlastníkom je Mestsky úrad v Giraltovciach. 
604 BARANOVÁ, Silvia. Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešove : PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 
Katedra dejín, 1994, s. 20.  (Diplomová práca). 
605 kňaz pôsobil vo funkcii v rokoch 1909-1957, pozri: BARANOVÁ, Silvia. Sakrálne stavby Giraltoviec 
a okolia. Prešove : PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra dejín, 1994, s. 20. (Diplomová práca). Na autora 
nepodpísanej krátkej správy rukopisu som bol upozornený evanjelickým farárom Jozefom Juházym 
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bratmi Buchnerovcami, a váži 209 kg bez koruny. Autor správy uvádza aj nápis, s ktorým sa 

možno stotožniť a pokladať ho za správny.606 Ďalší zvon, o ktorom sa autor zmieňuje je 

z roku 1654, jeho váha je 140 kg bez koruny a tiež je v správe uvedený aj nápis na zvone, 

ktorý môžeme tiež považovať za správny.607 Ďalšou dôležitou informáciou, ktorá z obsahu 

správy vyplýva je udaj o zrekvirovanom zvone 15. mája 1917. Informuje nás o dnes už 

nezachovanom zvone. A. Bartko uvádza, že vážil 70 kg a mal nasledujúci nápis: Gosz mich 

Johan Gottlieb Bienstock in Eperjes 1727. Za tento zvon dostal evanjelicky farsky úrad 

v Giraltovciach 280 Kč. Za novy zvon cirkev zaplatila 10 000 Kč.608 

 

    
Obr. 14 Dokument z roku 1917609            Obr. 15 Písomný prameň o zvonoch (1654 a 1923)610 

    o rekvirácii zvona z roku 1727 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
v Giraltovciach. Pozri aj: Šaršsko-zemplínsky archív ECAV v Prešove (ďalej ako Archív ŠZA ECAV 
v Prešove), inv.č. 522, uvedené meno kňaza, ktorý odovzdal zvon úradom (vojakovi). 
606 Komparácia na základe terénneho výskumu autora štúdie M. Kmeca. Evanjelický farsky archív 
v Giraltovciach. Fond. Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského evanjelického kňaza 
nesignovaný, nedatovaný rukopisný dokument. 
607 Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského 
evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný rukopisný dokument.   
608 Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského 
evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný rukopisný dokument. Pozri aj: MV SR, ŠA Prešov, fond Cirkevné 
matriky, inv. č. 273, s. 2. Pozri aj: ŠZA ECAV v Prešove, inv.č. 522. 
609 ŠZA ECAV v Prešove, inv.č. 522. 
610 Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského 
evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný rukopisný dokument. 
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Epigraficko-kampanológicky výskum zvonov v evanjelickom kostole v Giraltovciach  

 

Evanjelický kostol v Giraltovciach  má jednu vežu, v ktorej sú dnes umiestnené dva 

zvony.  

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Prešovský 

Okres: Svidník 

Lokalita: Giraltovce 

Počet zvonov: 2 zvony 

Smer kyvu: S-J 

Zvonová stolica: drevená 

 

 

Obr. 16 Pozícia zvonov vo veži ev. kostola v Giraltovciach. Autor nákresu: MK.  

 

Zvon číslo 1 (veľký): 

 

Bližšie určenie: evanjelicky kostol 

Umiestnenie: veža kostola 

Datovanie: 1923 

Lejár: bratia Bucherovci  

Zvonová stolica: drevená 

 

 

zvon č.1 

1923 

 

 

 

zvon č.2 

1654 
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Spôsob zavesenia: na pôvodnej vysokej zalomenej oceľovej hlave z priemyselných traverz, 

hlava je z dvojíc I profilov spoločné združené do štvoríc U profilov611 

Koruna: tanierová 

Príklop: z väčšej časti hladký, priklop zvona v strede je dvojstupňový, v jeho dolnom stupni 

sa nachádza  malý lineárny fabión, v jeho hornom stupni (podkorunovej doske) tiež s malým 

fabiónom v centre vyrastá tanierová koruna 

Technické parametre: 

dp = 75,5 cm, hz = 61 cm, vov = 65 cm, vk = 9 cm, húv = 4,7 cm, cds = 68 cm, dvs = 11,5 

cm, lad612 = C2, hm613 = 209 kg 

Horný okraj: je členený jednoriadkovou hornou obliehajúcou nápisovou páskou, ktorá je 

obojstranne lemovaná po jednej hrubej plastickej linke, z dolnej časti nápisovej pásky 

vyčnieva lineárna ornamentálna rastlinná výzdoba 

Plášť na privrátenej strane osi kyvu (horný okraj): Nachádza sa jednoriadkový kapitálny nápis 

v maďarskom a slovenskom jazyku:   

ÖNTÖTTÉK BUCHNER TESTVREK KOŠICE 

(=odliali bratia Buchnerovci v Košiciach) 

Písmo: latinka, kapitála  

Jazyk: maďarský, slovenský 

Výška písma nápisu: 2 cm 

Zvyšok miesta v nápisovej páske je vyplnený sústavou deliacich znakov štvorčekov a v strede 

je bodka. 

Plášť na privrátenej strane osi kyvu (v strede drieku): Nachádza sa plastika Ukrižovaného 

Krista s rozmermi 13x10 cm. Okolo plastiky Ukrižovaného Krista sa nachádza do polkruhu  

z jednej polovice jednoriadkový kapitálny nápis v slovenskom jazyku: 

K.SLAVE.BOŽEJ 

Písmo: latinka, kapitála 

Jazyk: slovenský 

Výška písma nápisu: 3 cm 

                                                            
611 medzi korunou a hlavou sa nenachádza drevená podložka 
612 Ladenie určil Róbert Farkaš 
613 Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského 
evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný rukopisný dokument. Ale 208 kg uvádza diplomová práca, my sa 
prikláňame k váhe 209 kg, pozri: BARANOVÁ, Silvia. Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešove : PF 
v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra dejín, 1994, s. 26. (Diplomová práca). 
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Pod týmto nápisom sa  nachádza ďalší, ale už horizontálny jednoriadkový kapitálny nápis 

v slovenskom jazyku, ktorý je v polovici oddelený reliéfom Ukrižovaného Krista:  

GIRALTOVSKÁ reliéf Ukrižovaného Krista EV.A.V.CIRKEV 

Písmo: latinka, kapitála 

Jazyk: slovenský 

Výška písma nápisu: 2 cm 

Reliéf: Ukrižovaného Krista  

Rozmery: 13x10 cm 

Pod plastikou Ukrižovaného Krista sa nachádza jednoriadkový letopočet. 

1923 

Výška písma nápisu: 1,7 cm  

Nad prechodom je dvojica plastických liniek (tenká, tenká), z ktorých vyrastá plastická 

lineárna ornamentálna výzdoba v podobe rastlinných motívov. Zvonový okraj je mierne 

zosilnený. Zvon ma nové moderné srdce v tvare plochého disku, na ktorom je pripevnené 

závažie pre stabilizáciu srdca. Čo však je nevhodne pre zvon. Zvon sa v súčasnosti používa. 

Zvon je nevhodne elektrifikovaný pomocou zastaraných indukčných cievok, ma aj bicie 

kladivo, na odbíjanie hodín a to zo západnej strany zvona. Zvon ma aj protizávažie.  

Plášť na odvrátenej strane osi kyvu: je bez nápisu a bez reliéfu 

 

    
Obr. 17 Zvony v evanjelickom kostole614                    Obr. 18 Zvon z roku 1923615 

                                                            
614 Autor fotografie: Matúš Kmec 
615 Autor fotografie: Matúš Kmec 
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Obr. 19 Detail reliéfu zvona z roku 1923616                 

 

Zvon číslo 2 (malý): 

Bližšie určenie: evanjelicky kostol 

Umiestnenie: veža kostola 

Datovanie: 1654 

Lejár: Juraj Wierd 

Spôsob zavesenia:617 na rovnej oceľovej hlave z priemyselných traverz, hlava je z masívneho 

I profilu spoločné združené do dvojíc U profilov618 

Koruna: šesťramenná,619 zo stredným uchom, na ramenách koruny sú vyobrazené masky 

ľudských hláv 

Príklop: z väčšej časti hladký, je tvorený jednou tenkou vrstvou lineárnej plastickej linky, 

v centre sa nachádza vyvýšená podkorunova doska, z ktorej vyrastá šesťramenná koruna 

Technické parametre: 

dp = 69,5 cm, hz = 50 cm, vov = 55 cm, vk = 12,5 cm, húv = 5,35 cm, cds = 71 cm, dvs = 11 

cm ,lad620 = D2, hm621 = 140 kg  

                                                            
616 Autor fotografie: Matúš Kmec 
617 Predpokladáme, že zvon visel pôvodne na drevenej dubovej hlavici z obdobia vzniku zvona, čoho dôkazom je 
aj drevená hlavica nájdená vo veži kostola pri zvonoch. Drevená hlavica má tieto rozmery: rozpätie 75,5 cm 
a výška je 38,5 cm. K nej je pripevnená pôvodná drevená páka s lanom 
618 medzi korunou a hlavou sa nenachádza drevená podložka 
619 Usporiadanie ramien 2+1 
620 Ladenie určil Róbert Farkaš 
621 BARANOVÁ, Silvia. Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešove : PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 
Katedra dejín, 1994, s. 26. (Diplomová práca). Porovnaj: Evanjelický farsky archív v Giraltovciach. Fond. 
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Horný okraj: je členený jednoriadkovou hornou obliehajúcou nápisovou páskou, ktorá je 

obojstranne lemovaná po jednej plastickej linke, nad nápisovou páskou sa nachádza lineárna 

výzdoba plastických bodiek, z dolnej časti nápisovej pásky vyčnieva lineárna ornamentálna 

výzdoba 

Plášť na privrátenej strane osi kyvu (horný okraj): Nachádza sa jednoriadkový kapitálny nápis 

v latinskom jazyku: 

: IN • HONOREM • DEI • FVDIT • ME • GEORGIVS • WIERD • IN • 

EPPERIES • AN[N]O • DOMINI 1.6.54 

(=Na počesť Boha /na Božiu česť odlial ma Juraj Wierd v Prešove. Roku Pána 1654) 

Písmo: latinka, kapitála 

Jazyk: latinsky 

Výška písma nápisu: 2 cm 

 

Nad prechodom sa nachádza jedna tenká lineárna plastická linka. Dolný okraj zvona je mierne 

zosilnený. Zvon ma nové moderné srdce v tvare plochého disku,622 na ktorom je pripevnené 

závažie pre stabilizáciu srdca. Čo však je nevhodne pre zvon. Zvon sa v súčasnosti používa. 

Zvon je nevhodne elektrifikovaný pomocou zastaraných indukčných cievok. Zvon ma aj 

protizávažie.  

   
Obr. 20 Zvon z roku 1654623          Obr. 21 Detail časti nápisu zvona z roku 1654624 Obr. 22 Stará hlava zvona z   

                                                                                                                                              roku 1654625 

                                                                                                                                                                                          
Archív ev.a.v. fary v Giraltovciach. Správa giraltovského evanjelického kňaza nesignovaný, nedatovaný 
rukopisný dokument. 
622 V zvonici sme našli aj pohodené staré srdce, ktoré podľa nás patrilo zvonu z roku 1654, jeho dĺžka aj 
s výpustkou je 60,5 cm 
623 Autor fotografie: Matúš Kmec 
624 Autor fotografie: Matúš Kmec 
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Obr. 23 Frotáž časti nápisu na zvone z roku 1654626       Obr. 24 Staré srdce zvona z roku 1654627 

 

Pri oboch zvonoch vieme určiť aj zvonolejárov, ktorým možno venovať aj väčšiu 

pozornosť. 

Alexander Buchner sa narodil sa  1. mája 1884 v maďarskom Jágri. Zomrel 14. 

januára 1975 v Košiciach, kde sa aj vyučil u staršieho brata Vojtecha Buchnera za 

umeleckého kováča a zámočníka. Základné poznatky o zvonolejárstve získal pred rokom 

1905 vo Viedni a Berlíne. Usadil sa v Prešove, kde sa aj oženil s Máriou Gregovou v roku 

1908. Na Levočskej ulici v Prešove založil v roku 1911 továreň na nábytok, stroje 

a s vlastnou kovolejárňou (samozrejme so štátnou podporou). Jej názov bol „Buchner 

a Moskovits“, vyjadroval, že mala dvoch majiteľov. V roku 1919 zreorganizoval firmu na 

Budovný a umelecký zámočnícky, poľnohospodársko-priemyselný a zvonársky priemysel. 

Prvé zvony začal liať už v roku 1919. Po Buchnerovom odchode do Košíc výrobňu prevzal 

Ján Gedeón. V Košiciach založil Alexander Buchner s bratom Vojtechom spoločnú firmu 

s názvom „Bratia Buchner-zvonáreň a továreň na železné konštrukcie“ v roku 1922. V rokoch 

1930-36 signoval Alexander Buchner zvony už iba vlastným menom. V rokoch 1919-1937628 

ulial 1306 zvonov prevažne pre zákazníkov z východného Slovenska a vtedajšej 

Podkarpatskej Rusi. Určitá časť mobiliáru Buchnerovej košickej zvonolejárne a archívu je 

uložená v Technickom múzeu v Košiciach.629 

Juraj Wierd (Gergius Wierd, mladší) bol zvonolejárom a delolejárom v Prešove, ktorý 

tu pôsobil v rokoch 1628-1657. Narodil sa 12. marca 1599 v Klagenfurte v Korutánsku. Bol 

syn tamojšieho zvonolejára Juraja Wierda. Najstarší doposiaľ známi a zachovaný zvon odlial 

                                                                                                                                                                                          
625 Autor fotografie: Matúš Kmec 
626 Autor frotáže: Matúš Kmec 
627 Autor fotografie: Matúš Kmec 
628 Spiritza uvádza rok 1937, ale Petráš rok 1936 ako hraničný rok jeho zvonolejárskej činnosti. 
629 SPIRIZA, Juraj. Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí. Bratislava: 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2002, s. 23. Pozri aj: PETRÁŠ, Milan. Corpus campanarum Slovaciae I. 
Trnava : Západoslovenské múzeum, 1992, s. 12. 
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v Prešove v roku 1628 a to pre obec Regéc, ktorá sa nachádza v Maďarsku. 13.decembra 1633 

kúpil ako prešovský cuprifusor dom, ku ktorému prikúpil ešte pred dňom 21.12.1633 za 1100 

florénov susedný dom. Za mešťana ako delolejára ho prijali 1.3.1640, čím nás napomína, že 

vtedy odlieval viac diel ako zvonov. Po roku 1657 sa jeho meno nespomína v daňovej agende. 

Avšak sú tu náznaky prechodu, že práve jeho dielňa prešla do rúk jeho zaťa, ktorými sú 

signované zvony s rovnakým letopočtom vzniku a to na prelome rokov 1657-1658. J. Wierd 

je autorom viac ako 140 zvonov, ktoré sa zachovali alebo písomne doložené v katolíckych, 

evanjelických a reformovaných kostolných vežiach. A to v Above, Gemeri, Liptove, na Spiši, 

v Zemplíne, slovenskej časti bývalej Užskej župy, ako aj samozrejme v Maďarsku, Poľsku, 

Rumunsku, Ukrajine. O jeho schopnostiach sa dopočul aj Rakoczi, ktorý mu ponúkol miesto 

v Sárospataku, no nakoniec to odmietol.630 

 

Do roku 1917 boli vo veži evanjelického kostola v Giraltovciach umiestnené dva 

zvony a to starší z roku 1654, ktorý odlial Juraj Wierd a mladší odliatý v roku 1727, ktorý 

odlial Johan Gottlieb Bienstock. Tento zvon bol však 15. mája 1917 zrekvirovaný pre 

vojenské účely. Kvôli rekvirácii bol pre vežu evanjelického kostola odliaty v roku 1923 nový 

zvon, ktorý sa spolu so zvonom z roku 1654 zachoval do súčasnosti. Kvôli historickej 

cennosti obidvoch súčasných zvonov by možno stalo za zváženie ich zapísanie do UZPF 

SR.631   
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