
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súpis vybraných sakrálnych kultúrnych pamiatok 

historického obdobia v Regióne Nové Zámky: 

 

MESTÁ 
 

NOVÉ ZÁMKY 

Neoklasicistický rímskokatolícky farský kostol Po-

výšenia sv. Kríţa pôvodne neskorogotická stavba 

(1585), opravy (1787, 1811, 1877) 

Kalvínsky kostol (1610) 

Františkánsky kostol a kláštor (1631) 

Evanjelický kostol (1905) 

Reformovaný kostol (1924) 

Kaplnka sv. Trojice, baroková (1722) 



Kaplnka P. Márie (1780) a sv. Anny (1761) 

Barokové súsošie sv. Trojice (1740) 

Kalvária (1799)  

 

ŠTÚROVO 

Rímskokatolícky farský kostol sv. Imricha (18. 

stor.), prestavený v neskorobarokovom štýle  

(1791), rozšírený (1878) – chránená pamiatka 

Baroková kalvária (1760) – chránená pamiatka 

 

ŠURANY 

Barokový katolícky kostol sv. Štefana prvomuče-

níka (2. pol. 17. stor.) 



Rímskokatolícky neogotický kostol (1887) 

 

OBCE 
 

ANDOVCE 

Klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Rozálie 

(1858), neogoticky prefasádovaný (1910) 

 

BAJTAVA 

Neoklasicistický rímskokatolícky kostol Narodenia 

sv. Márie prestavaný (1872) z pôvodnej kaplnky 

z 2. pol. 18. stor. 

 

BÁNOV 



Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela 

(1842) 

 

BARDOŇOVO 

Barokový kostol sv. Bartolomeja (začiatok 18. 

stor.), upravený v 2. pol. 19. stor. 

Evanjelický reformovaný kostol (1909) 

 

BELÁ 

Neskorobarokový rímskokatolícky kostol Povýše-

nia sv. Kríţa (1748-1760) 

 

BEŠEŇOV 



Barokový rímskokatolícky kostol Narodenia Panny 

Márie (1745), klasicisticky prestavaný (1809) 

 

BÍŇA 

Kaplnka Dvanástich apoštolov (12. stor.), pôvodne 

románska 

Rímskokatolícky kostol Nanebavzatia Panny Márie, 

pôvodne románsky (1217), zničený (1683), obnove-

ný (1722-32) 

 

BRANOVO 

Rímskokatolícky kostol sv. Anny pôvodne baroko-

vý (1739) 



 

BRUTY 

Rímskokatolícky kostol (1730) 

 

ČECHY 

Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla pôvodne 

barokový (1. pol. 18. stor.), prebudovaný (začiatok 

20. storočia) 

 

ČERNÍK 

Rímskokatolícky kostol sv. Ducha pôvodne neoba-

rokový (1864), neskôr prestavaný 

 



DEDINKA 

Neskorobarokový rímskokatolícky kostol mena 

Panny Márie (1784) 

 

DOLNÝ OHAJ 

Rímskokatolícky kostol sv. Imricha pôvodne gotic-

ký (1708), prestavaný (1873) 

 

DUBNÍK 

Rímskokatolícky kostol sv. Alţbety, vdovy pôvodne 

rokokový (1754) 

Evanjelický kostol (1793) 

 



DVORY NAD ŢITAVOU 

Evanjelický kostol (1880) 

Barokový rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha bis-

kupa (2. pol. 18. stor.) 

Baroková kalvária (2. pol. 18. stor.) 

 

GBELCE 

Rímskokatolícky kostol sv. Karola Baromejského 

pôvodne barokový (17. stor.), renovovaný (1747), 

klasicisticky prestavaný (zač. 19. stor.) 

 

CHĽABA 



Rímskokatolícky kostol sv. Imricha pôvodne ne-

skorobarokový (1769), prestavaný v klasicistickom 

štýle 

 

HUL 

Rímskokatolícky kostol Ruţencovej Panny Márie 

pôvodne neobarokový, prestavaný (1863) 

 

JASOVÁ 

Rímskokatolícky barokový kostol (18. stor.), zniče-

ný (1944) 

 

JATOV 



Kaplnka sv. Vendelína (pohrebná kaplnka) posta-

vená v rokokovom štýle, dnes kostol (1760) - ná-

rodná kultúrna pamiatka 

 

KAMENICA NAD HRONOM 

Rímskokatolícky kostol sv. Michala pôvodne baro-

kový (1734), prestavaný klasicisticky (1842) 

 

KAMENÍN 

Barokový rímskokatolícky kostol Nanebovstúpenia 

Pána (2. pol. 18. stor.) – významná kultúrna pa-

miatka 

 



KAMENNÝ MOST 

Barokový rímskokatolícky kostol sv. Maurítia 

(1746)  

 

KMEŤOVO 

Klasicistický rímskokatolícky kostol Panny Márie 

(18. stor.), predĺţený (1888)  

 

KOLTA 

Neskorobarokový rímskokatolícky kostol Panny 

Márie (18. stor.), upravovaný  

 

KOMJATICE 



Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla apoštola 

(zač. 17. storočia), prestavaný (1783) 

Neskorobarokový rímskokatolícky kostol sv. Al-

ţbety (1751) 

 

KOMOČA 

Kostol reformátskej cirkvi (kalvínsky) (1787), zni-

čený poţiarom (1847), obnovený (1856)  

 

LEĽA 

Neskorobarokový rímskokatolícky kostol sv. Jána 

Krstiteľa (1752-1774), obnovený (koniec 19. stor.) 

 



LIPOVÁ 

Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Má-

rie (1871) 

 

ĽUBÁ 

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa (2. pol. 

18. stor.) 

 

MALÁ NAD HRONOM 

Rímskokatolícky klasicistický kostol sv. Anjelov 

stráţcov (1782) 

 

MALÉ KOSIHY 



Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela pô-

vodne románska rotunda (12. stor.), rozšírený (oko-

lo 1800) 

 

MAŇA 

Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Má-

rie (1756) – kultúrnohistorická pamiatka 

Klasicistický reformovaný kostol (1788) – kultúr-

nohistorická pamiatka 

Rímskokatolícky kostol Panny Márie bez veţe 

(1946) 

 

MICHAL NAD ŢITAVOU 



Rímskokatolícky kostol sv. Michala (1772-1778) 

 

MOJZESOVO 

Rímskokatolícky barokový kostol sv. Andreja 

(1730), rozšírený (20. stor.)  

 

MUŢLA 

Klasicistický rímskokatolícky kostol narodenia 

panny Márie (1817) - vyhorel, obnovený (1862) 

 

NÁNA 



Rímskokatolícky kostol sv. Vendelína (1791), vzni-

kol prebudovaním barokovej kaplnky – významná 

kultúrnohistorická pamiatka 

 

NOVÁ VIESKA 

Reformovaný kostol pôvodne tolerančný (1787), 

obnovený (1874) 

 

OBID 

Zvyšky románskeho kostolíka (pol. 12. stor.) 

Neorománsky rímskokatolícky kostol sv. Štefana 

kráľa (1732), postavený v barokovom štýle 

Romantická kaplnka na cintoríne (1862) 



 

PALÁRIKOVO 

Barokový rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepo-

muka (1754), upravovaný  

 

PAVLOVÁ 

Rímskokatolícky kostol (1717), opravovaný (1888) 

 

PODHÁJSKA 

Secesný rímskokatolícky kostol Narodenia Panny 

Márie s neogotickými prvkami vo Svätuši (1904) 

 



POZBA 

Klasicistický reformovaný kostol (1785), rozšírený 

o veţu (1928) 

 

RADAVA 

Rímskokatolícky kostol sv. Ducha (okolo 1700), 

postavený na základoch staršej gotickej stavby  

Rímskokatolícky kostol Cyrila a Metoda (1969-

1970) 

 

RASTISLAVICE 

Rímskokatolícky farský kostol (1939-41) 

Evanjelický kostol (1937-38) 



 

RÚBAŇ 

Rímskokatolícky klasicistický kostol sv. Imricha 

(pol. 18. stor.), prestavaný (1908) – kultúrnohisto-

rická pamiatka 

 

SALKA 

Neskorobarokový rímskokatolícky kostol Nane-

bovzatia Panny Márie (2. pol. 18. stor.), rozšírený 

(1950) 

 
 



SEMEROVO 

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie 

(pol. 18. stor.), postavený na starších základoch  

 

SIKENIČKA 

Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa (13. 

stor.), prestavaný (18. stor.), rozšírený (1887), 

zmodernizovaný (1948) 

 

STREKOV 

Rímskokatolícky barokový kostol Všechsvätých 

(1755), prestavaný (1929) 

 



SVODÍN 

Románsky kostol sv. Michala archanjela, iba ruiny 

Rímskokatolícky kostol nanebovzatia Panny Márie 

(1792-99), obnovený (1957-58) 

 

ŠARKAN 

Rímskokatolícky kostol (1810) 

Rímskokatolícky klasicistický kostol Panny Márie 

(1810)  

 

TRÁVNICA 

Rímskokatolícky kostol najsvätejšej trojice (1740), 

postavený na starších základoch  



 

TVRDOŠOVCE 

Rímskokatolícky kostol sv. Štefana (2. pol. 18. 

stor.)  

 

ÚĽANY NAD ŢITAVOU 

Rímskokatolícky kostol sv. Martina Biskupa (1781) 

 

VEĽKÉ LOVCE 

Evanjelický reformovaný kostol (1882)  

Rímskokatolícky kostol Materstva Panny Márie 

(1907)  

 



VEĽKÝ KÝR 

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. kríţa (1731), 

prestavaný v barokovom štýle (1768) 

 

VLKAS 

Rímskokatolícky kostol pôvodne barokový (1722), 

prestavaný klasicisticky (zač. 19. stor.) 

 

ZEMNÉ 

Kostol sv. Martina (1. pol. 18. stor.) 

Kaplnka sv. Anny 

Kaplnka sv. Vendelína 

 



 

Váţení spoluobčania,  

návštevníci regiónu! 

 

Pri potulkách Regiónom Nové Zámky 

navštívte uvedené Boţie príbytky, ne-

chajte sa uniesť ich atmosférou, odpo-

činte si v nich, strávte v nich pokojné 

chvíle, obohaťte sa o nové poznatky.  

 

Prajeme Vám pekné chvíle! 



 

Nové Zámky : Kniţnica A. Bernoláka, ÚbaR, 2010. 
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