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Abstrakt: Po novembrových udalostiach v roku 1989 začala Gréckokatolícka cirkev 

naplno rozvíjať svoje postavenie v spoločnosti. S obnovou začala vo všetkých smeroch, 

jedným z nich bol aj rozvoj architektúry. Počas obdobia od roku 1950 až do roku 1989 

nebolo možné aby sa v tomto smere angažovala. Obrad nastal až po spomínanom roku 1989. 

Gréckokatolícka cirkev začala s výstavbou chrámov, v mnohých prípadoch bolo potrebné 

opraviť staré chrámy, ktoré boli značne schátrané. Taktiež sa začalo s výstavbou farských 

budov. Zložitou úlohou bolo tiež navrátenie majetku chrámov a farských budov naspäť do 

vlastníctva gréckokatolíckej cirkvi, keďže o všetok svoj majetok prišla v roku 1950. Článok 

si kladie za cieľ poukázať na situáciu, ktorá nastala po roku 1989 a vývoj architektúry 

v Gréckokatolíckej cirkvi na území Slovenska.    

 

Kľúčové slová: Architektúra. Gréckokatolícka cirkev. Rok 1989. Chrám.  

 

Abstract: After the events of November in 1989 Greek Catholic Church began to develop 

their full place in society. With the revival began in all directions, one of which was the 

development of architecture. During the period from 1950 to 1989 it was not possible to 

engage in this direction. Ceremony came after said year 1989. Greek Catholic Church began 

construction of temples, in many cases it was necessary to repair the old temples that were 

considerably dilapidated. It also began the construction of parish buildings. It was also a 

difficult task Asset Recovery churches and parish buildings back to the ownership of the 

Greek Catholic Church, because of all their possessions came in 1950. The article is to 

highlight the situation that occurred after 1989 and the development of architecture in the 

Greek Catholic Church in Slovakia. 
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Počas celej histórie cirkvi, už od jej samotného založenia môžeme badať fakt, že cirkev 

venovala veľkú pozornosť práve budovám, kde sa slávila Eucharistia. O tieto budovy sa vždy 

príkladne starala a zveľaďovala ich. Sakrálna architektúra sa počas svojich dejín značne 

vyvíjala. Každá cirkev má svoje špecifiká, aj v oblasti architektúry podľa ktorých vieme 

odlíšiť a priradiť stavbu ku ktorej cirkvi patrí. Svoje špecifiká má aj sakrálna architektúra 

gréckokatolíckej cirkvi, ktorá je v poslednom období niekoľkých rokov mimoriadne bohatá 

na novostavby či opravy chrámov.   

V spoločenstve veriacich v Gréckokatolíckej cirkvi dostal chrám aj pomenovanie cerkov, 

čo znamená Cirkev, čo vyjadruje, že ide o spoločenstvo Božieho ľudu, tajomné Kristovo telo, 

ktorého hlavou je sám Kristus.
1
 Ako môžeme toto obdobie nazvať plodným obdobím 

architektúry v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku tak s obzretím do minulosti len pár 

desiatok rokov môžeme vidieť úplný protiklad tomuto stavu, kedy na našom území nebolo 

možné realizovať výstavbu či opravu sakrálnych stavieb a to nie len v gréckokatolíckej 

cirkvi, ale aj v celej cirkvi na našom území vôbec. Avšak s politickým uvoľnením, ktoré 

nastalo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia môžeme vidieť aj fakt, že sa umelcom 

v Československu otvorili nové možnosti a teda to znamenalo, že sa mohli vrátiť ku sakrálnej 

tvorbe, po takmer vyše dvadsaťročnej odmlke. Počas tohto „uvoľnenia“ vzniklo niekoľko 

novostavieb kostolov, avšak realizovaných bol iba zlomok predpokladanej produkcie. 

Projekty a následná realizácia kostolov však zlyhala poväčšine na nepriazni politickej 

situácie. Obrad nastal po roku 1989, kedy bolo možné znovu začať s budovaním chrámov 

a sakrálnych objektov. Ale aj napriek tomu, že došlo k zmene tak sakrálna architektúra 

v dnešnej dobe v sebe nesie aj mnohé nedostatky a to aj napriek tomu, že v dnešnej dobe 

disponuje modernými prostriedkami. Za výrazný problém považuje fakt, ako sa dá aj napriek 

dnešným technickým prostriedkom a najnovším estetiko- umeleckým tendenciám vynútiť 

súčasným sakrálnym stavbám aby to stále boli stavby náboženského charakteru, teda aby 

v sebe mali akúsi „dušu“ akými disponovali historické sakrálne stavby v období románskeho 

slohu, gotiky, baroka atď. V dnešnej dobe sa môžeme stretnúť s rozmanitosťou a to aj 

v typoch sakrálnych stavieb, stavajú sa rôzne symetrické, centrálne, predĺžené, oválne stavby, 

ktoré tiež oplývajú rôznorodosťou stavebných materiálov.
2
  

                                                 

1
 Porov.: PETRÍK, Ľ.: Činnosť stavebnej komisie pri Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove. In: MOJZEŠ, M. 

(ed): Chrám v byzantskej tradícií. Prešov : PETRA, 2008.s. 139. 
2
 Porov.: NADROVSKI, H.: Kościoły naszych czasów. Kraków : WAM, 2000, s.267.  
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S nástupom demokratického systému v spoločnosti v novembri v roku 1989 sa začala aj 

postupná úplná obnova a dalo by sa povedať aj plnohodnotný život v Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku a to aj v odvetví akým je sakrálna architektúra.
3
 Keďže počas predošlého 

obdobia počas komunistického zariadenia sa v našej krajine  v tejto oblasti takmer výlučne 

nemohlo napredovať, tak je logické, že bola aj pozastavená činnosť výstavby akýchkoľvek 

sakrálnych objektov, či už chrámov alebo farských budov. Aj keď keď v roku 1968 bola 

Gréckokatolícka cirkev na území Slovenska obnovená nedalo sa takmer nič robiť až do 

príchodu spomínaného roku 1989.
4
 Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej 

univerzity v Prešove sa v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/3630/06 konali vedecké 

konferencie, ktoré boli zároveň záverečnými výstupmi projektu na tému Postmoderná 

sakrálna architektúra na východnom Slovensku I., II. Na týchto dvoch vedeckých podujatiach 

vystúpilo viacero riešiteľov, ktorí sa venovali mnohým dotýkajúcim sa témam. Niektoré sa 

venovali aj architektúre a rozvoju tejto oblasti v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Mnohé 

informácie sa týkali stavu sakrálnej architektúry po roku 1989. Z vybraných informácií sa 

môžeme dozvedieť, že sa podarilo zistiť, že práve po spomínanom roku 1989 bolo na území 

východného Slovenska postavených 46
5
 nových gréckokatolíckych chrámov. Na území 

Prešovskej archieparchie je to 28 chrámov a 18 na území Košickej eparchie. Na území 

Prešovskej arcieparchie sú to – Sedliská (1991), Vranov nad Topľou-Lomnica (1991), 

Vranov nad Topľou-mesto (1992), Snina (1992), Príslop (1993), Stará Ľubovňa (1993), 

Mirkovce- Nereše (1993), Topľa (1994), Merník (1994), Stakčín (1994), Šmigovec (1995), 

Klenová (1996), Komarany (1997), Humenné-Dubník (1997), Majerovce (1998), Sečovská 

Polianka (2000), Poša (2000), Stropkov-Bokša (2002), Prešov-Sekčov (2003), Humenné pod 

Sokolejom (2003), Hanušovce nad Topľou (2003), Prešov-Sídlisko III. (2003), Olejníkov 

(2003), Svidník (2005), Kobylnice (2005), Topoľovka (2007), Kežmarok (2008), Soľ (2008). 

V dnešnej dobe je k tomuto zoznamu chrámov pripočítaný aj chrám, ktorý sa nachádza vo 

Vranove nad Topľov-Lomnici (2008) a tvorí súčasť komplexu kláštora sestier 

redemptoristiek a taktiež sa k tomuto zoznamu priradil aj liturgický priestor, ktorý sa 

                                                 

3
 CORANIČ, J.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice: Sdružení sv. Jana 

Nepomuckého při Biskupství českobudejovickém, 2014, s. 402. 
4
 Porov.: PETRÍK, L.: Činnosť stavebnej komisie pri gréckokatolíckom biskupstve v Prešove. In.: MOJZEŠ, 

M.(ed): Chrám v byzantskej tradícií z architektonického, ikonografického, liturgického a teoogického pohľadu. 

PETRA, n.o. Prešov : 2008, s. 133. 
5
 Nakoľko zborník „Postmoderná sakrálna architektúra na východnom Slovensku a jej vplyv na vedomie 

veriacich v duchu ekumenizmu II.“ vyšiel v roku 2008 číslo, ktoré uvádza počet vybudovaných 

gréckokatolíckych chrámov na území východného Slovenska sa môže od tohto údaju líšiť, nakoľko od 

spomínaného roku bolo vybudovaných viacero chrámov a sakrálnych objektov, presne 7 rozostavaných je 

spomenutých aj v samotnom článku, ktoré už v dnešnej dobe plnia svoju bohoslužobnú funkciu 
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nachádza na známo pútnickom mieste v Litmanovej.
6
 Ak chceme gréckokatolícke chrámy, 

ktoré sú považované za novostavby hodnotiť z pohľadu liturgického a teologického tak je 

nevyhnutné aby sme vychádzali z určitých kritérií, zvlášť náročné je hodnotiť novostavby 

chrámov, nakoľko na ich projekcií a následnom vybudovaní pracovali rôznorodí architekti, 

čo je vidieť na jednotlivých sakrálnych stavbách. V niektorých prípadoch bolo potrebné aby 

aj úpravy ktoré navrhla stavebná komisia, ktorá pôsobí pri Gréckokatolíckom arcibiskupstve 

v Prešove. Ako prvý sa zmapovaniu novostavieb gréckokatolíckych chrámov vo svojej práci 

„Liturgicko-teologický pohľad na architekúru gréckokatolíckych chrámov na východnom 

Slovensku“  postaral  doc. Marcel Mojzeš, PhD. pôsobiaci na Katedre systematickej teológie 

na Gréckokatolíckej teologickej fakulte. Išlo o článok, ktorý publikoval v rámci konferencie 

„Postmoderná sakrálna architektúra na Východnom Slovensku a jej vplyv na vedomie 

veriacich v duchu ekumenizmu II. v rovnomernom zborníku. Vo svojom príspevku sa 

venoval hľadaniu  „ideálnej podoby“ byzantského chrámu ktorá by mohla byť 

reprezentačnou pre dnešnú dobu. Porovnával viacero vybraných chrámov, kde sa snažil 

porovnať aj prácu jednotlivých architektov, ktorí projektovali tieto novodobé sakrálne stavby. 

V dnešnej dobe, čo sa týka architektov, ktorí projektovali gréckokatolícka chrámy medzi 

najznámejších patri: Ing. arch. Jozef Balog, Ing. arch. Ján Zajac a napokon Ing. arch. Jozef 

Bajus. Za ich najznámejšie projekty chrámov patria  tieto stavby. Tak napríklad  prácu Ing. 

arch. Jozef Balog môžeme vidieť v obci Sedliská, kde projektoval Chrám Ochrany Presvätej 

Bohorodičky v roku 1991, ďalej je to Chrám Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad 

Topľov, ten pochádza z roku 1992 a napokon ako posledný môžeme uviesť Chrám sv. Anny 

v obci Komarany, ktorý filiálne pod farnosť Čičava a pochádza z roku 1997. V poradí ďalší 

projektant je Ing. arch. Ján Zajac, jeho prác môžeme obdivovať taktiež vo Vranove nad 

Topľov, ale v časti Lomnica, kde naprojektoval Chrám zasvätený Matke Ustavičnej pomoci, 

pochádzajúci z roku 1992. Jeho ďalším architektonickým dielom je Chrám Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky v Majerovciach, spadajúcej pod farnosť Sedliská, pochádzajúceho z roku 1998 

a napokon do tretice môžeme uviesť Chrám blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča 

v Hanušovciach nad Topľov, ktorý pochádza z roku 2003. Tretím, ktorý sa venuje 

projektovaniu sakrálnych stavieb je Ing. arch. Jozef Bajus. Jemu sa pripisuje projekt Chrámu 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Príslope, ktorá patrí farnosti Topľa, pochádza z roku 1993, 

ďalej je to Chrám sv. Petra a Pavla nachádzajúci sa v Topli, ktorý je z roku 1994 a tretím 

                                                 

6
 Porov.: MOJZEŠ, M.: Liturgicko-teologický pohľad na architektúru gréckokatolíckych chrámov na 

východnom Slovensku. In.: Postmoderná sakrálna architektúra na východnom Slovensku a jej vplyv na vedomie 

veriacich v duchu ekumenizmu II. Prešov : 2008, s. 41. 
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chrámom, za ktorým stojí práve tento architekt je Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky 

v Stakčíne, ktorý taktiež pochádza z roku 1994. V dnešnej dobe môžeme na poli architektúry 

vidieť značnú rozmanitosť a to aj v oblasti sakrálnej architektúry. Na mnohých z chrámoch, 

ktoré vznikli v 90. rokoch 20. storočia môžeme badať fakt, že architekti, ktorí ich 

projektovali (patria medzi nich aj vyššie spomínaní autori) sa snažili o čo najrýchlejšiu 

realizáciu ich výstavby čo môžeme vidieť aj na fakte, že architekti sa bránili pokúsiť do 

priamej realizácie typického prvku byzantského chrámu, akým je centrálna kupola.
7
 Ako 

potom určiť, ktoré znaky je potrebné vymenovať aby sme mohli povedať, že daná stavba má 

síce novodobú tvár ale zachováva si svoj byzantský ráz? Toto problematikou sa zaoberá 

Ing.arch. I. Gojdič, podľa neho je určite jedným z rozhodujúcich znakov fakt, že centrálny 

priestor lode by sa mal nachádzať pod tzv. „klenbou nebies“ a v nej by mal byť plynule 

napojený aj priestor, kde sa nachádza svätyňa a prestol. Neodmysliteľnou súčasťou 

byzantskej stavby, aj keď v novodobých intenciách by určite mala byť stena, ktorá oddeľuje 

loď od svätyne, tzv. ikonostas, ktorý by mal obsahovať maliarskú výzdobu s jasným 

ikonografickýcm programom.
8
  

 

Stavebná komisia pri Gréckokatolíckom arcibiskupstve a jej činnosť 

Začiatok činnosti stavebnej komisie pri Gréckokatolíckom arcibiskupstve v Prešove sa 

viaže k pádu totality a začiatku demokratizačného systému v našej spoločnosti, teda svoju 

činnosť začala hneď na začiatku devädesiatych rokov. Teda tento začiatok môžeme dať do 

súvisu aj s faktom, že začala svoju činnosť vtedy keď bolo možné začať s výstavbou chrámov 

a farských budov. Stavebná komisia sa tiež v bežnom kontakte zvykne nazývať aj termínom 

liturgicko- stavebná komisia.
9
 Terajšiu činnosť stavebnej komisie zabezpaečuje predseda 

a členovia. Tých v dnešnej dobe tvoria ThDr. Miroslav Iľko, PhD., Ing. arch. Jozef Bačinský, 

Mgr. Vladimír Drab, Andrej Sasarak, predsedom tejto komisie je Mons. doc. ThDr.Ľubomír 

Petrík, PhD.
10

 V archíve, ktorý patrí Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu v Prešove sa môžeme 

stretnúť so záznamami, ktoré hovoria o fungovaní tejto komisie už od roku 1990. Už v tej 

dobe sa jej fungovanie ukázalo ako jedna z nevyhnutností opätovného pôsobenia, pretože po 

                                                 

7
 MOJZEŠ, M.: Liturgicko-teologický pohľad na architekúru gréckokatolíckych chrámov na východnom 

Slovensku. In.: Postmoderná sakrálna architektúra na východnom Slovensku a jej vplyv na vedomie veriacich 

v duchu ekumenizmu II. Prešov : 2008, s. 41. 
8
 GOJDIČ, I: Aktuálne problémy architektonickej tvorby chrámov byzantského obradu na Slovensku. In: 

MOJZEŠ, M.(ed): Chrám v byzantskej tradícií. Prešov : PETRA, 2008.s.128.  
9
 Porov.: PETRÍK, L.: Činnosť stavebnej komisie pri gréckokatolíckom biskupstve v Prešove. In.: MOJZEŠ, 

M.(ed): Chrám v byzantskej tradícií z architektonického, ikonografického, liturgického a teoogického pohľadu. 

PETRA,n.o. Prešov : 2008, s. 132. 
10

 http://grkatpo.sk/?rady_komisie 
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rokoch totalitného fungovania v štáte nebolo nijako postarané a zabezpečené fungovanie 

sakrálnych objektov. Bolo potrebné opraviť a znovu dať do chodu chrámy, či farské budovy, 

ktoré boli v mnohých prípadoch vo veľmi zlom stave.  Predpoklady pre činnosť stavebnej 

komisie vychádzajú zo samotných textov, či už Kódexu kánonov východných cirkví, ale aj so 

samotného Svätého písma, napr. v Kódexe kánonov východných cirkví je v kánone 870 

uvedené: „Žiadna budova určená ako chrám nesmie byť postavená bez písomného súhlasu 

eparchialného biskupa...“Toto je teda zreteľné ustanovenie, ktoré predpokladá, že činnosť 

nejakého úradu či komisie venujúcej sa práve tejto problematike existuje a medzi jej činnosti 

patrí aj to, že v prvom rade predkladá biskupovi danej eparchie pravdivé informácie o tom či 

je potrebné opraviť nejaký sakrálny objekt, alebo či je potrebná výstavba nového sakrálneho 

objektu, alebo farskej budovy. Okrem Kódexu kánonov východných cirkví by sme pôsobenie 

a hlavne fungovanie takejto komisie mohli oprieť aj o texty, ktoré sa nachádzajú v samotnom 

Svätom písme. Napríklad sa vo Svätom písme môžeme v jednotlivých statiach dočítať oporné 

body, ktoré hovoria o „stavbe“ , či už ide o podobenstvo o múdrom mužovi, ktorý sa 

rozhodol postaviť si dom na skale, ktoré sa opisuje v Matúšovom evanjeliu v státí 7,24. Toto 

podobenstvo by sme síce mohli aplikovať hlavne na to, že Ježiš ho hovoril vo vzťahu k 

počúvaniu a uskutočňovaniu Božieho slova , ale aj to môžeme vidieť, že aj stavba domu musí 

byť vykonávaná s múdrosťou a správnym uvážením. Ďalšou takouto časťou v písme je aj stáť 

v evanjeliu od evanjelistu Lukáša: Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a 

neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude 

ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: "Tento človek začal stavať, a 

nemohol dokončiť."(Lk 14, 28-30). Ďalším z dokumentov, kde sa môžeme dočítať o stavbe 

sakrálnych objektov, je konštitúcia Sacrosanctum concilium (Sc124)
11

 kde sa môžeme 

dočítať, že: „Pri stavbe bohoslužobných budov nech sa starostlivo dbá na to, aby sa hodili na 

konanie liturgických funkcií a umožňovali aktívnu účasť veriacich.“  

Cieľom stavebne komsie je aj fakt, že by mala vychádzať zo znalosti a stavu cirkevných 

objektov, tieto body má uvedné aj vo svojom štatúte, kde má tieto body: 

Dbať o udržaie ich dobrého stavu alebo o jeho zlepšenie a k tomu dáať príslušné 

odborné odporúčania protopresbytreom, farárom a správcom farnosti  

Posudzovať jednotlivé stupne prípravnej a projektovej dokumentácie novostavieb, 

rekonštrukcií ale aj zásadných úprav a opráv, ku ktorým vydáva stanovisko 

                                                 

11
 Sacrosanctum concilium- alebo tiež nazývaná ako Konštitúcia o posvätnej liturgií, je dokument, ktorý bol 

prijatý počas Druhého Vatikánskeho koncilu (konal sa v období rokov 1962-1965)  vyhlásený pápežom Pavlom 

VI. a to 4. decembra 1963  
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Priebežne sledovať dodržiavanie schváleného projektu 

Vyžadovať súčinnosť od všetkých útvarov biskupského úrad, od protoprebyterských 

a farských úradov eparchie 

Na svoje zasadnutie prizývať odborníkov na to aby vedeli zaujať stanoviskok danej 

problematike 

Činnosť stavebnej komisie je vyjadrená aj v týchto predložených bodoch:  

Komisia má za úlohu dbať na to aby umiestnenie sakrálnej stavby, alebo farskej budovy 

či iného sakrálneho objektu bolo vhodné pre navrhovaný objekt a to z hľadiska priestoru, 

okolitej zástavby, prístupových ciest, odstavných plôch a už jestvujúcich objektov 

Činnosť komisie tiež spočíva v tom, že dbá aby bol stavebný objekt, ktorý je navrhnutý, 

umiestnený  a riešený podľa zvykov východnej liturgie a jej tradície 

Stavebná komisia tiež pravidelne informuje investora o zjavných nedostatkoch na 

základe predchádzajúcich bodov 

Jednotlivé stanoviská k prerokovaným otázkam predkladá investorovi a eparchialnému 

biskupovi 

Komisia taktiež posudzuje i zásadné zmeny, napríklad tie, ktoré boli vykonané na 

ikonostase, prestole, svätyni a ďalších zmien vo vnútornom vybavení chrámov a taktiež aj 

výtvarnú stránku v chrámoch 

Komisia má taktiež právo preskúmať aj situáciu už jestvujúcich cirkevných stavieb 

a navrhnúť ich zlepšenie a eventuálne zásahy.
12

 

Všetky oznamy o činnosti, ktorú vykonáva stavebná komisia sú uverejňované 

v obežníkoch Gréckokatolíckeho arcibiskupstva. V týchto obežníkoch sa od roku 1990 

nachádza minimálne dvanásť oznamov stavebnej komisie. V týchto obežníkoch sa 

nachádzajú konkrétne inštrukcie stavebnej komisie. Stavebná komisia ma na starosti všetky 

náležitosti, na stavbu a následný efekt vystaveného sakrálneho objektu. V niektorých 

prípadoch však vzniká nerovnováh medzi tým, že pastoračné potreby farnosti sú na jednej 

strane, ale liturgické potreby vychádzajúce z byzantských architektonických kritérií sú na 

opačnej strane. Teda vzniká tu nesúlad medzi týmito medzi sebou prepojenými potrebami. 

Práve v tomto prípade sa ukazuje pôsobenie stavebnej komisie ako veľmi efektívne, pretože 

jej úlohou je aby tieto nezhody opravovala. Je dôležité aby dohliadala na fakt, že aj napriek 

tomu, že aj do architektúry prenikli prvky moderného spôsobu života, je nevyhnutné aby 

korešpondovala so znakmi byzantskej sakrálnej architektúry. Ďalším z problémov, ktoré musí 
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komisia riešiť je aj to, že s takmer vôbec nedbá na akustiku, ktorá je v sakrálnych stavbách 

veľmi potrebná. Pre byzantský obrad ej príznačnou a nenahraditeľnou súčasťou chrámový 

spev. Veľmi dôležitým je tiež aspekt malebnosti gréckokatolíckych chrámov, ktorá je 

charakteristická tým, že je klenutá skôr oblúkovito, čo má znázorňovať a pripomínať človeku 

fakt, že Boh je milosrdný.
13

 Ďalšou problematickou časťou výstavby po roku 1989 bola 

výstavba a projektovanie farských budov, nakoľko ani samotná Cirkev nevedela ako má 

vyzerať špecifická farská budova. Dôležité a to najmä vo väčších farnostiach bolo vhodne 

oddeliť časť, ktorá mala slúžiť na veci úradné od časti, ktorá mala slúžiť ako časť obytná, 

nakoľko vo väčšine prípadov sú gréckokatolícky kňazi ženatí a teda majú aj svoje vlastné 

rodiny. V takomto prípade nejde o nejakú zámernú separáciu, ale skôr o určité zachovanie 

poriadku vo vzťahoch a komunikácií. V dnešnej dobe sa zvyknú stavať farské budovy menšie 

ale s tým, že musia spĺňať základné kritéria. Tieto kritéria su napríklad v tom, že sa v nich 

musí nachádzať miestnosť, ktorá slúži ako kancelária na vybavovanie potrebných náležitostí 

týkajúcich sa potrieb farského úradu.
14

 

 

Drevené chrámy a ich miesto v súčasnej  sakrálnej architektúre 

Gréckokatolícka cirkev vlastní okrem murovaných chrámov postavených poväčšine 

v posledných rokoch po zmenách, ktoré nastali v roku 1989 na našom území aj unikátne 

drevené stavby, národné kultúrne pamiatky, ktoré sa považujú za vysokohodnotné diela 

prejavu ľudovej sakrálnej architektúry.
15

 Najviac týchto skáraných skvostov sa nachádza 

v oblasti pod Duklou, v okrese Svidník, ďalej sú to okresy Stropkov, Bardejov, Humenné 

a Snina. Aj keď tieto kraje nepatria k ekonomicky silným, predsa len sa v nich nachádza 

takéto duchovné bohatstvo v podobe týchto drevených stavieb.
16

 Na našom území sa 

nachádza 27 drevených chrámov východného obradu, ktoré boli postavené v období od 17. 

do 19. storočia. V roku 1968 bol vyhlásený súbor 27 drevených chrámov zo Šariša a Horného 

Zemplína za národnú kultúrnu pamiatku.
17

 Tri drevené chrámy zo súboru týchto všetkých 
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 Porov.: PETRÍK, L.: Činnosť stavebnej komisie pri gréckokatolíckom biskupstve v Prešove. In.: MOJZEŠ, 
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PETRA,n.o. Prešov : 2008, s. 132- 137.  
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pamiatok boli zapísané v roku 2008 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zápis sa 

konal na 32. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, ktoré sa konalo v Quebecku, v Kanade 

od 2.- 10.júla 2008. 
18

 V rámci ochrany a zachovania týchto jedinečných pamiatok bolo 

zostavených viacero projektov. Gréckokatolícke arcibiskupstvo na svojej webovej stánke 

www.grkatpo.sk približuje dva. Prvý z nich má názov  „Záchrana drevených chrámov na 

medzinárodnej drevenej ceste“
19

,projekt trval dva roky, od marca 2010 do februára 

2012. Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove bolo vedúcim partnerom tohto 

projektu. Hlavným cieľom projektu bolo „Zintenzívnenie poľsko-slovenskej partnerskej 

spolupráce cirkevných subjektov za účelom zachovania a propagácie kultúrno-historického 

dedičstva v slovensko-poľskom pohraničí“. Jedným z výstupov bola aj realizácia web 

stránky http://www.zdch.grkatpo.sk/
20

, ktorá zároveň slúži aj na propagáciu týchto drevených 

stavieb. Ďalším projektom, ktorý sa zaoberá drevenými chrámami je projekt pod názvom 

„Prezentácia drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste“, ktorý trval od marca 

2010 do februára 2011. Stručný popis projektu sa nachádza taktiež na stránke 

www.grkatpo.sk, kde s môžeme dočítať, že tento projekt slúžil najmä na vyriešenie 

nedostatku turistických propagačných materiálov a viacjazyčných elektronických 

sprievodcov v gréckokatolíckych drevených chrámoch na Slovensku. Za hlavný cieľ si 

projekt vytýčil posilnenie priamych kontaktov medzi poľskými a slovenskými komunitami v 

cezhraničnej oblasti Poľskej a Slovenskej republiky. Aj tu bolo vedúcim partnerom projektu 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove.
21
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