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ABSTRAKT 
Prvky drobnej sakrálnej architektúry sú z hľadiska foriem, prevedenia, materiálov a kompozícií 
v krajinnom priestore pomerne rôznorodé. V historickom vývoji vidieckych sídiel bola koncentrácia 
sakrálnych objektov do sakrálnych súborov a sakrálnych areálov, ktorých hlavným a nosným prvkom 
bola dominantná sakrálna stavba spolu s kalváriou. Komplexný súbor prvkov drobnej sakrálnej 
architektúry (DSA) – kalvária mala veľký duchovný a spirituálny význam a často boli zastavenia 
sprevádzané sprievodnou zeleňou prevažne z domácich a introdukovaných drevín. Faktorom 
určujúcim a zaraďujúcim kalváriu do historického obdobia sú rozostupy medzi prvkami a ich 
vzájomné vizuálne prepojenie a prepojenie s krajinou formou priehľadov a pohľadov, spolu 
s esteticko-výrazovým pôsobením. Využívaný materiál, forma zhotovenia a vizuálne úpravy štruktúry 
a textúry sú ukazovatele stupňa kultúrnej hodnoty, ktorá sa prejavuje aj v súvislosti komunikácie 
a zapojenia do priestoru. Prostredie, v ktorom sú skúmané prvky kalvárie, umocňuje druhová skladba, 
vertikálne členenie etáží biotických prvkov a celková hustota zapojenia porastu. Cieľom výskumu 
bolo zhodnotenie súčasného stavu kalvárii vo vybraných vidieckych sídlach z pohľadu typu, 
materiálového prevedenia, zaradenie do časového rámca vzniku, stupňa zachovalosti, pôvodnosti a pri 
renovovaných prvkoch, stupeň obnovy autenticity, vzhľadom k pôvodnému historickému prevedeniu a 
tiež začlenenie kalvárie do krajinného priestoru. Vybranými vidieckymi sídlami boli obce Dvory nad 
Žitavou a Pozba, lokalita Pozba – Studnička, nachádzajúce sa v juhozápadnej časti Slovenska, 
v Nitrianskom regióne. Tieto obce reprezentujú poľnohospodársky typ krajiny. V rámci výskumnej 
úlohy sa vybrali územia, ktoré svojimi znakmi boli čo najviac podobné, pre dosiahnutie relevantných 
a objektívnych výsledkov a porovnaní. Medzi atribúty, ktoré sa zohľadňovali výber vidieckych sídiel 
v Nitrianskom regióne v ktorom sa nachádzali kalvárie, boli historický význam, veľkosť a spojitosť 
s dominantnými sakrálnymi stavbami a osadenie do krajinného priestoru. Dôležitým a hlavným 
atribútom výberu lokality kalvárie bol aj status pútnického miesta a status kultúrnej pamiatky s vyšším 
významom. V práci boli implementované metodiky projektov VEGA s názvom: SakralArch: 
zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej 
krajine Slovenska a KEGA s názvom: kultúrne historická hodnota vinohradníckej krajiny, vývoj a 
súčasné využitie. 
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ABSTRACT 
The elements of small sacral architecture are quite diverse in terms of forms, design, materials and 
compositions in the landscape. In the historical development of rural settlements there was a 
concentration of sacral objects in to sacral ensembles and sacral complexes, the main and supporting 
element of which was the dominant sacral building together with the Calvary. The complex set of 
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elements of small sacral architecture (SSA) - the Calvary had great ecclesiastical and spiritual 
significance and often the stop swereac companied by accompanying greenery mostly from native and 
introduced tree species. Factors determining and classifying calvary in the historical period are the 
spacing between elements and their mutual visual connection and connection with the landscape in the 
form of vistas and views, together with aesthetic expressive effect. The material used, the form of 
construction and the visual modifications of the structure and texture are indicators of the degree of 
cultural value, whichisalso manifested in connection with communication and involvement in space. 
The environment in which the elements of the calvary are examine disenhanced by species 
composition, the vertical division of the biotic element trays and the overall density of vegetation 
involvement. The aim of the research was to evaluate the current state of the calvary in choiced rural 
settlements in terms of type, material design, inclusion in the timeframe of origin, degree of 
preservation, originality and refurbished elements, the degree of renewal of authenticity with respect 
to the original historical design. Choiced rural settlements were Dvory nad Žitavou and Pozba, Pozba - 
Studnička locality, located in the southwestern part of Slovakia, in the Nitra region. These 
municipalities represent the agricultural type of the country. The research task selected areas that were 
as similar as possible to achieve relevant and objective results and comparisons. Among the attributes 
that weretaken in to account in the selection of rural settlements in the Nitra region in which the 
Calvary were located were historical importance, size and association with the dominant sacral 
buildings and landscaping. An important and main attribute of the selection of the Calvary site was 
also the status of a pilgrimage site and the status of a cultural monument of higher significance. In this 
research were implemented methodologies of VEGA projects called: SakralArch: preservation of the 
historical legacy and architectural diversity of small sacral buildings in the cultural landscape of 
Slovakia and KEGA called: cultural historical value of the wine yard landscape, development and 
current use. 
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