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Národné kultúrne pamiatky

Eva Gažiová

Ide o najhodnotnejšie objekty v obci, zachované 
v autentickom výraze. Pre uvedené kategórie objek-
tov je charakteristická vysoká koncentrácia pamiat-
kových hodnôt v podobe významných historických, 
spoločenských, architektonických, umelecko-reme-
selných hodnôt.

Kaštieľ s areálom

Areál kaštieľa tvorí historický komplex obce. 
Situovaný je na severnom okraji obce, v dominant-
nej polohe na vyvýšenom bode, charakteristickom 
pre zemepánske sídlo. Areál je historicky podstatne 
starší. Pravdepodobne sa viaže k hradnému kaštieľu 
z 15. storočia, ktorého podobu nepoznáme. Výrazne 
ho však dešifruje mapa intravilánu obce z konca 19. 
storočia. Na mape je južne pred kaštieľom zaznačená 
dvojica objektov tvaru L. Tieto sú spolu s kaštieľom 
obklopené pravidelným opevnením so štyrmi nárož-
nými baštami. Kompozícia opevnenia je s kaštieľom 
a dvojicou budov koncepčná, symetrická. Južne od 
opevnenia sú komponované nádvoria  kaštieľa ohra-
ničené budovami. Perspektívny účinok komplexu 
budov je gradovaný rozdielnou veľkosťou nádvorí, 
budov a miernym svahom. Západne až severne od 
kaštieľa sa rozprestiera rozsiahli park.

Z opevnenia kaštieľa sa dodnes zachovali tri baš-
ty, múr v celom rozsahu a severovýchodná bašta  boli 
zbúrané pravdepodobne v poslednej štvrtine 19. sto-
ročia, v období založenia parku. Severozápadná bašta 
bola začiatkom 20. storočia , poslednými vlastníkmi 

panstva upravená na ka-
plnku Leonhardiovcov.

V 60- tych  ro -
koch 20. storočia bola 
v parku severozápadne 
od kaštieľa postavená 
budova základnej ško-
ly a futbalové ihrisko. 
V posledných rokoch 
20. storočia došlo 
k odčleneniu južnej 
časti (nádvoria a dvo-
jica budov) od areálu 
kaštieľa.

Záberom plochy západnej časti parku pre budovu 
školu a ihrisko, ako i odčlenením južnej časti došlo 
k úplnemu rozbitiu historického areálu. Dvojica budov 
pred kaštieľom prešla komplexnou obnovou a objekty 
bývalých nádvorí sú prestavané pre účely fi riem.

Národnú kultúrnu pamiatku „Kaštieľ s areálom“ 
tvoria tri pamiatkové objekty: kaštieľ, park (v jeho 
poslednej zachovanej podobe) a stredoveká bašta. 

Kaštieľ

Kaštieľ sa radí medzi renesančné typy vidieckeho 
panského sídla. 

V roku 1330 sa v metácií chotára obce Sarfew 
spomína „terra Castri“, t.j. miesto pevnosti, tvrdze. 
Nie je však možné určiť presnejšie jeho polohu. 
Začiatkom 15. storočia stál v obci hradný kaštieľ. 

V záznamoch zo súdnych sporov Bossányiovcov 
z roku 1616, týkajúcich sa držby kaštieľa sa uvádza, 
že v obci sa nachádzali dva kaštiele. „ .....castellor 
duor saarffoyensium....“

16. storočie je prvým obdobím, kedy môžeme 
sledovať vývoj blatnického kaštieľa konkrétnejšie. 
Renesančná prestavba kaštieľa sa pripisuje Ladislavo-
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vi Zelemerovi. Dátum ukončenia renesančnej prestav-
by kaštieľa po smrti Ladislava Zelemera sa zaraďuje 
do roku 1578. 

Pozoruhodným paleografi ckým dokladom k his-
tórii kaštieľa je kamenná tabuľa s textom a erbom 
uprostred, sekundárne zamurovaná do sokla kaštie-
ľa východnej fasády. Erb je zosekaný. Text na tabuli 
označuje Ladislava IV. Zelemera a rok 1588, pravde-
podobne rok dokončenia renesančnej úpravy kaštie-
ľa. Latinský nápis je zachovaný v torzálnom stave 
(opis nemusí zodpovedať pravosti textu), vytesaný je 
menej zručným tesárom, ktorý písmena kapitály tva-
roval s rôznymi nepravidelnosťami a používal i tvary, 
ktoré do kapitály nepatria: 

IEHVS
ľavá strana tabule: 

AD ESTO DEIS INTRIBVLACIONIBVS NOSTRIS
pravá strana tabule: 

STERHAV ZELEER II LATIVS NOBIL 
..TVM (?)...AD IEPISCOP VS STRIGO

ANNO 88 

V roku 1986 bol na kaštieli realizovaný, vtedajším 
Krajským ústavom štátnej pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody historicko-architektonický rozbor. 
Na základe výsledkov historicko-architektonického 
rozboru a zachovaných písomných správ je zrejmé, 
že stavebná podoba dnešného kaštieľa sa vyvinula v 
priebehu 16. a 17. storočia. 

Stredovekú podobu kaštieľa sa nepodarilo jedno-
značne vymedziť, otvory boli zamurované a prekryté 
renesančnými omietkami.

Renesančné obdobie má zrejme dve etapy. V pr-
vej renesančnej etape boli zamurované stredoveké 
otvory. Pôdorys získal dnešný tvar so vstupnou ve-
žou, vzniklo centrálne nádvorie orientované v smere 
východ 76 západ. Nádvorie bolo z troch strán obosta-
vané jednotraktami, štvrtá, východná strana, bola 
uzavretá plným múrom. Objekt bol pravdepodobne 
dvojpodlažný, veža výškovo presahovala objekt, jej 
severná strana bola pravdepodobne voľná.

V druhej renesančnej etape bola uzavretá veža, 
kaštieľ bol nadstavaný o atiku s okrúhlymi okienka-
mi a veža prestala výškovo dominovať. Okná s ka-
mennými šambránami boli na fasádach pravidelne 
rozmiestnené. Výrazným obohatením výtvarného 
výrazu fasád sa stala dekoratívna geometrická sgra-

fi tová výzdoba nároží, koruny atík a veže, kordónový 
pás bol hladký. Východná stena vežového priestoru 
bola pokrytá maľovanou výzdobou. Zastrešenie bolo 
sedlové, nerovnakého sklonu, sklopené do stredného 
dvora.

Z obdobia renesancie pochádza krb nachádzajúci 
sa v severozápadnej miestnosti prízemia. Rohový krb 
vytvárajú kamenné konzoly nesúce rímsu, na rímse 
krbu je osadená kamenná kartuša s vytesaným leto-
počtom 1578. Krb je však na tomto mieste osadený 
sekundárne. 

Baroková stavebná činnosť v 17. až 18. storočí 
znamenala radikálne úpravy na kaštieli. Zástavbou 
vnútorného dvora boli získane ďalšie miestnosti. 
K vstupnej veži bol zo západnej 
strany pristavaný schodiskový 
priestor, naväzujúci na chodbo-
vú komunikáciu s kúreniskový-
mi komorami. Väčšina miestností 
bola zaklenutá valenými klenba-
mi s výsečami. Medzi barokové 
úpravy patrí korýtkové zaklenutie 
a balkón na čelnej fasáde južnej 
veže. Strecha bola prebudovaná na 
polvalbovú so štítovými múrmi. 

Doba výstavby suterénu, 
ktorý prebieha pod stredným traktom, nie je presnejšie 
datovateľná. Vybudovaný bol zrejme dodatočne 
do priestoru pod pôvodným renesančným nádvorím 
a krátko na to bolo zastavané aj nádvorie. 

V 19. storočí boli zrealizované čiastočné úpravy 
interiérov, fasády dostali plastické pojednanie v po-
dobe okenných ostení, vstupov, ríms a nároží. Ne-
skôr bol pristavený severný rizalit so schodiskom 
pre služobníctvo a nárožná veža. Medzi rizalitom 
a vežou bola vybudovaná dvojpodlažná drevená ve-
randa, prístupná z kaštieľa aj parku. V 19. storočí 
došlo pravdepodobne k výmene kamenných portálov 
a okenných obložení. Zádverie hlavného vstupu a ná-
stup na schodisko boli doplnené plastickou výzdobou 
stien - trištvrte stĺpiky s pätkou, hlavicou a prstencom 
uprostred drieku. Stĺpiky nesú profi lovaný preklad. 
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Plocha steny je medzi stĺpikmi členená lizénovými 
rámami. Objekt dostal novú manzardovú strechu. 

Väčšina klenieb je výsledkom romantizujúcich 
tendencií 19. storočia. 

Prestavbami v 18. a 19. storočí pozmenil kaštieľ 
svoj pevnostný ráz. 

V 20. storočí bol objekt omietnutý drsnou hrud-
kovitou omietkou. V strednom trakte boli odstráne-
né múry, čím vznikol jeden priestor, valená klenba 
bola strhnutá a priestor zaklenutý falošnou klenbou 
na drevenom debnení do tvaru korýtkovej klenby. 
Vo väčšine miestností boli vymenené podlahy z ume-
lého kameňa, odstránené boli parketové podlahy. 
V kaštieli bol zriadený vodovod, kanalizácia a nové 
elektroinštalácie. 

V 70-tych rokoch 20. storočia došlo k radikálnej 
oprave kaštieľa, týkajúcej sa omietok, krytiny, dreve-
ných a stolárskych konštrukcií. Kedy bola pôvodná 
krytina vymenená za azbestocementovú nie je známe, 
avšak v 80-tych rokoch 20. storočia bola krytina zno-
vu opravovaná. 

Od roku 1945 patril objekt MNV, ktorý ho spo-
čiatku využíval pre kultúrno-osvetové účely obce. 

V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve 
a prebieha jeho komplexná obnova.

Dnešný výraz kaštieľa je výsledkom viacerých 
rozsiahlych stavebných úprav realizovaných od stre-
doveku. Fasády kaštieľa sú členené výrazne profi -
lovanými rímsami obiehajúcimi celým objektom, 
vrátane rizalitu a veže. Pod korunnou rímsou sú kru-
hové otvory. Nárožia sú zvýraznené bosážou. Výplne 
obdĺžnikových otvorov tvoria dvojité dnu a von otvá-
ravé štvorkrídlové okná. Okná a dvere lemuje bosáž 
predelená klenákom ukončená nadokennou rímsou. 
Na fasádach a komínoch sú čitateľné fragmenty rene-
sančnej sgrafi tovej výzdoby.

Vstup do objektu zvýrazňuje dvojposchodová 
veža zo zošikmením muriva na západnej fasáde. Nad 
vstupom je balkón, podopretý štyrmi mohutnými kon-
zolami s ryhovaním a plastickým kvietkom. Zábradlie 
je zo železných kovaných prútov, geometrický dotvo-
renými oválmi a kruhmi. Uprostred čelnej strany zá-
bradlia je rozeta vytepaná zo železného plechu. Nad 
nadokennou rímsou je trojuholníkový frontón, nad 
ním štvorcová tabuľa z červeného mramoru s reliéfne 
vysekaným  erbom Ladislava Zelemera, pochádzajú-
ca z 2. polovice 16. storočia. Rizalit ukončuje troj-
uholníkový zalamovaný strešný štít korunnej rímsy. 
V štíte je združené polkruhovo ukončené okno, nad 
ním kamenná tabuľa z bieleho mramoru z polovice 
19. Storočia s nápisom „FESTINA LANTE“ (voľný 
preklad: ponáhľaj sa pomaly, alebo ako hovorí naše 
príslovie - pomaly ďalej zájdeš). 

Na severozápadnom nároží dominuje štvorúrov-
ňová veža. Fasády veže majú prízemie zvýraznené 

pásovou bosážou s jedným štvorcovým okenným 
otvorom s klenákom a nadokennou rímsou. V ďal-
šej úrovni je obdĺžnikové okno, ukončené klenákom 
a frontónom, nad ním polkruhovo ukončené okno 
s rovnou nadokennou rímsou. Nad kordónovou rím-
sou tretieho podlažia sú dve združené pravouhlé 
okná. Veža je ukončená plastickou korunnou rímsou 
s hrebeňovou atikou. 

Kaštieľ ukončuje mohutná manzardová strecha so 
strešnými vikiermi južnej veže so sedlovou strechou 
a pultovou strieškou severnej veže. 

Bašta, stredoveká 

Objekt tvoril súčasť stredovekého opevňovacie-
ho systému kaštieľa, pozostávajúceho s pravidelné-
ho múru so štyrmi baštami v nároží. Doba vzniku 
opevnenia nie je zdokumentovaná. Severozápadná 
bašta je zachovaným dokladom opevnenia, ktoré 
existovalo vo svojej celistvej hmote ešte v 19. storočí. 
Začiatkom 20. storočia bol objekt upravený na kapln-
ku Leonhardiovcov. 

Bašta je jednopriestorový podpivničený objekt. 
Vstup na východnej strane lemuje kamenný portál, 
nad ním je kamenný rodový erb Leonhardiovcov. 
Erb je monochrómny, tvorí ho štvrtený štít kazulo-
vého tvaru, v prvom poli je ťava, v druhom africký 
domorodec držiaci napnutý luk, v treťom poli africký 
domorodec držiaci v ľavej ruke kyjak a v štvrtom poli 
je loď. Nad štítom je barónska korunka so siedmi-
mi perlami.

Na západnej strane sú dva okenné otvory obdĺž-
nikového tvaru lemované kamenným ostením, z in-
teriérovej strany zaklenuté segmentovým oblúkom. 
V kamennom ostení je vsadená kovová prevliekaná 
mreža. Strop je drevený trámový, podlahy kamenné 
s obdĺžnikovým otvorom v strede, ktorým sa vchádza 
do suterénu. Suterén je prispôsobený účelom rodinnej 
hrobky.

Objekt je ukončený stanovou strechou ukončenou 
kovovou guľou s krížom. 

V roku 2009 boli obnovené fasády objektu a zá-
merom obce je pokračovať aj v obnove interiéru.
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Park 

Založenie prírodno-krajinárskeho parku sa datu-
jeme do 18. až 19. storočia, kedy sa zakladali viaceré 
parky v danom regióne pri vidieckych sídlach. 

Anglický park bol však pravdepodobne založený 
po ukončení stavebných prác úpravy kaštieľa v 19. 
storočí. Terén parku sa mierne zvažuje ku kaštieľu a 
celá plocha má prevažne južnú expozíciu. Pri zakla-
daní parku v 19. storočí sa kládol dôraz na centrálnu 
veľkú lúčnu plochu severne od kaštieľa. Po obvode 
parku boli zakladané chodníky, lúčovito od kaštieľa 
pospájané spojovacími chodníkmi. Hlavný prístup ku 
kaštieľu tvorí dodnes alej pagaštanov konských od 
východnej strany. Na západnú stranu viedli chodníky  
do ovocných sadov a zeleninových záhrad. Smerom 
do lesa viedla cesta. 

Z obvodových chodníkov boli pekné priehľady 
na kaštieľ práve cez stredovú lúku. Vysoká zeleň 
bola vysádzaná po obvode parku tak, aby lemovala 
okraje parku a nebránila priehľadom na kaštieľ. Je to 
typický anglický park, kde sa striedajú lúčne plochy 
so skupinami stromov. Skupiny drevín vytvárali par-
kové scenérie v každom ročnom období. Park nemá 
žiadne vodné plochy a v minulosti nemal ani malú 
parkovú architektúru, či umelecké diela. 

Mimoriadne vážnym negatívnym zásahom do 
parku v druhej polovici 20. storočia bol záber hlavnej 
stredovej lúky na účely futbalového ihriska. V seve-
rozápadnej časti bola vybudovaná prezliekareň pre 
športovcov a kolkáreň. V strede parku medzi ihris-
kom a kaštieľom sa nachádza nová budova základnej 
školy. Západne od budovy školy bola postavená bu-
dova telocvične a školskej jedálne. Týmto bola zasta-
vaná západná časť parku novostavbami, čím došlo k 
totálnemu rozbitiu slohu a kompozície parku a jeho 
historickej zelene.

Z pôvodnej historickej zelene parku zostali stro-
my po obvode parku, dodnes sa zachovali dekoratív-
ne záhony pri kaštieli. 

Cintorín, stredoveký

Na lokalite pri rímsko-katolíckom kostole Po-
výšenia sv. Kríža a starej fare (farská záhrada) bol 
v minulosti situovaný stredoveký príkostolný cinto-
rín. V 70-tych rokoch 20. storočia sa tu nachádzali 
pozostatky renesančných, barokových a klasicistic-
kých náhrobkov. V súčasnosti je lokalita zaniknutého 
cintorína zatrávnená. 

Lokalita je archeologickým územím aj z dôvo-
du predpokladaných nálezov základov stredoveké-
ho kostola, ktorý dal v rokoch 1558 - 1560 postaviť 
Ladislav Zelemer, ako v poradí už druhý kostol sv. 
Mórica v Nitrianskej Blatnici (prvý kostol sv. Mórica 
sa spomína už v roku 1332). Zelemerov kostol stál na 
mieste terajšieho kostola uprostred cintorína. Celková 
dĺžka bola 6 viedenských siah - okolo 12 m a širka 4 
viedenské siahy - okolo 8 m). Gotický kostol bol pô-
vodne bez veže, v roku 1773 sa pod vedením  miestne-
ho farára Andreja Jantulíka začala stavba veže. Práce 
boli ukončené v roku 1776. Podľa záznamov, v roku 
1787 postihlo celú obec veľké zemetrasenie, násled-
kom ktorého došlo k poškodeniu a zaniknutiu kostola.

Náhrobník figurálny 
grófa Pavla Zerdaheliho

Empírový náhrobník grófa Pavla 
Zerdaheliho z umelého kameňa, sivého 
mramoru vytvoril sochár Michal Bauer 
v roku 1825. Umiestnený bol do vtedy 
novopostaveného rímskokatolícke-
ho kostola Povýšenia sv. Kríža. 

Podstavec prístenného náhrob-
níka pozostáva z odstupňovanej spod-
nej časti ukončenej hladkou nápisovou 
tabuľou, umiestnenej na dvoch schodí-
koch. Na schodíkoch bol poloblúkový otvor a v ňom 
symbolická kamenná nádoba v tvare obetného ka-
hana. Ústredným motívom kompozície náhrobníka 
je dvojica sôch gréckych géniov držiacich portrétny 
medailón grófa Pavla Zerdahelyiho. Nad medailó-
nom bola pôvodne šľachtická korunka s deviatimi 
perlami. Sochy sú v podživotnej veľkosti, okrídlené, 
nahé, s časti prekryté drapériou, s kučeravými vlasmi, 
osadené na podstavci s nápisovou tabuľou so svetlé-
ho kameňa s textom v maďarskom jazyku:

Szeretetbol és háláadoságból
Elfelejthetetlen Ferjémnék 

N. M. Nyitra – Zerdahélyi Gróff Zerdahelyi Pálnak
Cs. K. Titt. Tan. Kam. És Sz. István Rend. Vitézének

A hiv Felesége Anna
Szuletett Kéthelyi Baro Hunyady. Csillagos Dama.

MDCCCXXV
(Preklad textu: Z lásky a vďačnosti  môjmu nezabudnu-
teľnému manželovi nitrianskemu grófovi Pavlovi Zerda-
helyimu. C. k. komorskému radcovi a nositeľovi Radu 
sv. Štefana. Jeho verná manželka Anna rodená Kéthe-

lyská barónka Hunyady. Hviezdna dáma1825).  
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Celú kompozíciu náhrobníka dotvárali po bokoch 
voľne stojace obelisky, zakončené kubusom zdobe-
ným vajcovcom. Na kubusoch bola umiestnená de-
koratívna váza.

Náhrobok grófa Pavla Zerdaheliho predstavuje 
jeden z najpozoruhodnejších príkladov doznievania 
empírového umenia na Slovensku.

Organ 

Barokový organ je datovaný 
do rokov 1740-1750. Organ bol 
pôvodne vo františkánskom kosto-
le v  Hlohovci. Do rímskokatolíc-
keho kostola Povýšenia sv. Kríža 
v Nitrianskej Blatnici bol prenese-
ný v roku 1866. Píšťaly v prospek-
te boli roku 1917 rekvirované na 
vojnové účely. Obnovené a chýbajúce píšťaly boli znovu 
doplnené pravdepodobne po roku 1990 (1990-1995).

Organ svojou predsunutou časťou zasahuje do pa-
rapetu chóru, je 3-dielny, drevený so zlátenou roka-
jovou výzdobou a sochárskou výzdobou vo vrchole. 
Na rímsach oboch krajných polí sú plastiky sediacich 
anjelov v dynamických pózach, v pozadí nad nimi je 
emblém s písomným symbolom Ježiša Kista „IHS“, 
obkolesený chumeľcom oblakov. Technické vyba-
venie organa je umiestnené v postamente organovej 
skrine. Mechy sú umiestnené oddelene, pri južnej 
stene na empore.

Oltár hlavný, 
Povýšenia sv. Kríža  

Klasicistický oltár po-
chádza z čias výstavby 
kostola okolo roku 1821, 
umiestnený je v rímsko-ka-
tolíckom kostole. V roku 
1972 bol zreštaurovaný 
akad. mal. Jurajom Jelínkom 
z Českého Brodu. Podstavec 
architektúry oltárnej tvorí 
novodobý vysoký hladký 
sokel z roku 1973 s kubu-
sovými konzolovými pod-
stavcami s anjelmi, v strede 

medzi nimi je sekundárne osadený svätostánok. Re-
tábulum je po stranách vymedzené dvojicami kane-
lúrovaných stĺpov s kompozitnými hlavicami. Medzi 
nimi je osadený obraz Povýšenia sv. Kríža. Stĺpy nesú 
širokú, smerom dohora stupňovanú zuborezovú rímsu, 
vo vlyse je nápis zlatým písmom „CONSUMMATUM 
EST“. Nad rímsou sú donačné erby, dosky desatora 
s gloriolou v pozadí. 

Barokový oltár je umiestnený v rotunde sv. Juraja. 
Pôvodný obraz oltárny bol v 90-tych rokoch 20.sto-
ročia odcudzený a nahradený  novodobou  voľnou 
replikou výjavu zápasu sv. Juraja s drakom.

Podstavec architektúry oltárnej je hladký, dotvo-
rený  kazetou. Retábulum je po stranách vymedzené 
dvojicami  hladkých  stĺpov s korintskými  hlavicami. 
V interkolumniu  je osadený obraz sv. Juraja. Stĺpy 
nesú širokú, vegetabilným ornamentom  zdobenú 
zalamovanú rímsu, v strede prerušenú. Vo vrchole 
rímsy je osadený dvojerb, tvorený oválnymi štítmi v 
kartuši s akantovými listami, nad dvojerbom je mo-
hutná karuša s motívom krížika v strede.

Oltárny obraz, 
Panna Mária

Klasicistický obraz je datova-
ný okolo roku 1821. Umiestnený 
je v rímsko-katolíckom kostole 
Povýšenia sv. Kríža.  

Obraz zobrazuje sediacu Ma-
donu ako pravou rukou pridŕža 
Ježiška, ktorý ruky roztvára k sv. 
Jánovi Krstiteľovi, polokľačia-
cemu pri pravej nohe Madony. 
Scenéria obrazu je náznaková, tvorí ju skala, stĺp 
a oblačný priestor s poletujúcimi anjelikmi.

Obraz je fragmentom nedochovaného bočného 
oltára Panny Márie.

Socha oltárna, 
Pieta 

N e s k o r o b a r o k o v é 
súsošie,  pochádzajúce 
z poslednej tretiny 18. 
storočia, je súčasťou boč-
ného oltára Piety v rímsko-
katolíckom kostole Pový-
šenia sv. Kríža. Kompo-
zíciu súsošia tvorí sediaca 
Mária s pohľadom upretým 
k Ježišovi, podopierajú-
cemu hlavu pravou rukou. Socha Ježiša je v lone 
Márie v pololežatej polohe. Za jeho hlavou sú tri zlaté 
zubovité lúče. 

Krstiteľnica

Klasicistická krstiteľnica bola vytvorená okolo 
roku 1800 (misa a vrchnák krstiteľnice). Noha krstiteľ-
nice z mramoru červeno-hnedej farby je mladšou úpra-
vou z roku 1928. Jej autorom je Alois Kubik. V spodnej 
časti nohy je hranolový prstenec zdobený rastlinnou 
ornamentikou, hore hladká hlavica s nápisom: 

In domine patris et fi lli et spiritus sancti.
Zhotovil Alois Kubik Roku 1928.
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Miska krstiteľnice je oválna s dekorom mušľov-
ca. Medený vrchnák zvonového tvaru má vo vrchole 
osadenú drevenú vázičku, ukončenú zlátenou gulič-
kou, na ktorej bol pôvodne osadený krížik.

Pamätihodnosti
Okrem najvýznamnejších objektov, vyhlásených 

za národné kultúrne pamiatky sa v obci nachádza ne-
malé množstvo historických objektov a výtvarných 
diel, ktoré síce nie sú evidované v Ústrednom zozna-
me pamiatkového fondu SR, ale  určitým hodnotným 
spôsobom dotvárajú historické územie obce. Tieto sú 
neodmysliteľnou súčasťou a živým dokumentom vý-
voja obce. Do tejto skupiny patria stavebné pamiat-
ky, ktoré sú typickými prvkami pre dané prostredie z  
hľadiska architektonicko-historického a stavebného 
vývoja. Medzi pamätihodnosti je nevyhnutné zaradiť 
aj náhrobníky pre obec významných osôb, ale rovna-
ko vzácne i pre svoju hodnotu veku, či umelecko-re-
meselný prejav. Nitrianska Blatnica bola v minulosti 
na viacerých miestach vyzdobená erbovými a nápiso-
vými tabuľami s latinským textom, tieto sú význam-
ným paleografi ckým dokladom k histórii obce. 

Kostol Povýšenia sv. Kríža, 
rímskokatolícky 

Klasicistický kostol dal postaviť gróf Pavol Zerda-
heli v rokoch 1815 - 1820. Slávnostne ho vysvätil 15. 
októbra 1821 dekan Jozef Trajčík z Radošiny. Kostol je 
situovaný na  lokalite stredovekého cintorína, na mies-
te gotického kostola sv. Mórica. Zerdaheli dal postaviť 
kostol na dedinské pomery nezvykle rozsiahly. Jeho 
model údajne odpozoroval v Paríži, kde nejaký čas pô-
sobil v kráľovských službách. Kostol je unikátny tým, 
že veža  nie je nad vchodom do kostola, ale za svätyňou, 
ktorá je atypicky orientovaná smerom na západ. Posta-
vený je z kameňa a pálených tehál, nie však na dobrých 
základoch, v dôsledku čoho začali múry kostola praskať 
už niekoľko rokov po vysvätení. Gróf Viktor Zerdaheli 
dal v roku 1837 múry kostola stiahnuť železnými tra-
verzami. V roku 1857 zasiahol kostol požiar. V dôsled-
ku trhlín v murive sa v roku 1961 veža kostola zrútila 

a na základe dobových fotografi í bola nanovo postave-
ná v priebehu roku 1970 do podoby pred jej zrútením. 
Projekt vyhotovil pracovník Stavoprojektu Nitra, rodák 
z Nitrianskej Blatnice, Ing. Ján Gajdoš. Vo veži boli in-
štalované zvony, neskôr i hodiny s osvetlením. Tak sa 
panoráma Nitrianskej Blatnice opäť vrátila do podoby 
s dobovými pohľadnicami. V roku 1971 boli vymenené 
drevené okná za kovové, rozobratý drevený strop s maľ-
bou Panna Mária - Kráľovná anjelov na omietke. Strop 
bol nanovo vyhotovený v roku 1972, maľbu podľa foto-
dokumentácie originálu namaľoval akad. mal. Juraj Jelí-
nek. V tom istom roku  bola vymenená dlažba kostola. 

Základné dispozičné riešenie kostola predstavuje 
jednoloďový pozdĺžny priestor s bočnými loďami, 
vytvárajúcimi pôdorys tvaru kríža. Kostol je orien-
tovaný svätyňou na západ, za ňou je situovaná pred-
stavaná veža. Sakristia je situovaná po južnej strane 
lode, oratórium so samostatným vstupom je po se-
vernej strane. Hlavnú loď kostola ukončuje stropom 
s fabiónmi, s dreveným kazetovým obkladom okolo 
maľby na omietke. Medzi hlavnou loďou a bočnými 
loďami je arkáda, v prízemí tvorená poloblúkmi, na 
poschodí lomenými oblúkmi. Priestory kostola pre-
svetľujú okná so segmentovým ukončením. Vstup 
zo svätyne do oratória je zvýraznený architektonicky 
riešenou dekorovanou  drevenou výplňou. Interiér 
dopĺňa vzácny mobiliár.

Hmota kostola je členitá samotným pôdorysným 
usporiadaním lodí do tvaru kríža na východnej strane 
a prístavbami sakristie a oratória na západnej strane. 
Fasády sú členené lizénami. Predstavaná štvorhranná 
veža je situovaná na strednú pozdĺžnu os. Priečelie 
bočných lodí a oratória je zakončené murovaným tva-
rovaným štítom. V západnej fasáde oratória je vsade-
ný renesančný náhrobný kameň Ladislava Zelemera.

Fara

Baroková budo-
va tzv. starej fary je 
situovaná južne od 
kostola, postavená 
bola v 18. storočí. 
Fara v Nitrianskej 
Blatnici sa spomína 
v záznamoch o ka-
nonickej vizitácii a in-
ventarizácii kostola, 
fary a školy, spísa-
ného 17. mája 1755 
biskupom Révaiom. 
V roku 1815 sa spo-
mína výstavba klasicistickej budovy fary, ktorú dal 
postaviť Pavol Zerdaheli. Pravdepodobne však ide 
i klasicistickú prestavbu barokovej fary.
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V roku 2009 sa zrútil na budove severný štítový 
múr s datovaním 1815.

Budova fary je bloková, poschodová, čiastočne pod-
pivničená stavba, postavená na vysokom sokli. Baro-
kový interiér vytvára široké drevené schodisko, klenby, 
niky na pece a  segmentovo ukončené okenné a dverné 
otvory. Fasády sú členené lizénami, horizontálne kordó-
novou a širokou korunnou rímsou, okná lemujú šambrá-
ny ukončené na 2.podlaží vysokou nadokennou rímsou. 
Nad vstupom východnej fasády je mramorová nápisová 
tabuľa a na 2. podlaží plytká polkruhovo ukončená nika. 
Južný štítový múr dotvára polkruhová nika. V súčasnos-
ti pre účely fary slúži budova bývalej školy.

Škola 

Budova školy je situovaná oproti tzv. starej fary. 
Škola sa prvý raz spomína až v 18. storočí (hoci jej 
vznik možno dať do súvislosti s pustovníkmi pri kos-
tolíku sv. Juraja, teda už do 16. storočia). Zo záznamu 
o  kanonickej vizitácii a inventarizácii kostola, fary 
a školy spísaného 17. mája 1755 biskupom Révaim 
sa konštatuje, že škola aj s izbou pre učiteľa je vedľa 
fary v mizernom stave.

Po výstavbe kostola (1815-1820) bola budova 
školy opravená a upravená do klasicistického slohu. 
V priečelí budovy bola vsadená elipsovitá oválna ta-
buľa z červeného mramoru s nápisom:

SCHOLA VERNACULAE - VESTRA DOMUS 
(preklad: obecná škola - váš domov) 

V súčasnosti slúži ako nová fara.

Vila

Vila, rodinné sídlo baronesy Leonhardiovej, bola po-
stavená začiatkom 20. storočia v historizujúcom slohu. 
Situovaná je na východnej strane komunikácie, vedúcej 
k areálu kaštieľa. V roku 1945 bola budova skonfi ško-
vaná a začala slúžiť politicko-spoločenskému životu 
v obci. Neskôr v nej bolo zriadené zdravotné stredisko, 
detské jasle, materská škola, MNV. V súčasnosti v nej 
sídli Obecný úrad Nitrianska Blatnica, pošta a banka.

Vila je poschodová budova ukončená stanovou 
strechou. Fasády sú členené trojkrídlovými oknami, 
lemovanými hladkými šambránami, nad oknami je 
šambrána výraznejšie zdobená geometrickým deko-
rom. Vstup je zvýraznený v hornej časti geometric-
kým dekorom ukončeným rímsou. Na južnej strane 
je rizalit s balkónom na poschodí.

Židovský cintorín

Cintorín sa nachádza v juhovýchodnej časti obce 
medzi rodinnými domami na parcele č. 142. Zacho-
vané náhrobníky pochádzajú z konca 19. a začiatku 
20. storočia. Sú riešené v jednoduchších formách 
z pieskovca. Najstarší náhrobník je z roku 1935. 
Na náhrobníkoch sú nemecké a hebrejské texty.

Židovská modlitebňa

Budova modlitebne sa nachádza v historickom centre 
obce na parc. č. 100. Je to prízemný objekt pôdorysného 
tvaru L, ukončený sedlovou stechou. Modlitebňa bola 
v 60-tych rokoch 20. storočia prestavaná na rodinný dom. 

Náhrobná doska 
Ladislava de Zelemeriho

Renesančný náhrobný kameň Ladislav de Zele-
meriho z roku 1570, ktorý sa dal pochovať na svojom 
panstve v gotickom kostole sv. Mórica. Kameň pri-
krýval jeho hrobku pod kostolom. Po zrútení kosto-
la sv. Mórica na začiatku 19. storočia bol náhrobný 
kameň z hrobu odstránený. Následne po postavení 
terajšieho kostola Povýšenia sv. Kríža bol vsadený 
zvonka do múra oratória na západnej strane kostola.

Obdĺžniková tabuľa je z červeného mramoru s po-
stavou rytiera v brnení a s práporcom v pravej ruke. 
Tabuľu po obvode lemuje nápis:

HIC IACET NOBILIS VIR DOMINVS LADISLAVS 
DE ZELEMER CESARIS MAXIMILIANI PROVI-
SOR IN ARCHIEPISCOPATV STRIGONIENSAE

CVM DOMINA SCHOLASTICA CONIVGE
SVA FILIA MAGNIFICI MARCI YAXIT DE NA-

GILAK QVIEMT IN DNO ANO MDLXX
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(slovenský preklad textu: 
Tu leží šľachetný muž Ladislav de Zelemer, správ-

ca cisára Maximiliána v ostrihomskom arcibiskupstve 
so svojou manželkou Školastikou, dcérou vznešeného 

pána Jaxita z Nadlaku. Zomrel v roku 1570.)

Erbová tabuľa

Kamenná er-
bová tabuľa zo 16. 
storočia označuje 
majiteľa panstva 
Nitrianskej Blat-
nice Ladislava Ze-
lemera. Tabuľa sa 
našla v 90-tych ro-
koch 20. storočia, 
pri asanácii jed-
ného z domov 
bývalého areálu 
kaštieľa, zabudovaná bola do základov domu. Dom 
stál v areáli pri vchode v hospodárskom areáli kaštieľa.

Tabuľa je z bieleho mramoru, ústredným motívom 
je erbový štít so vzpriameným levom. Nad erbom je 
stuha s vyrytým nápisom, citátom z biblie:

CONFIRMA HOC DEUS QUI
OPERATUS ES IN NOBIS 

    (slovenský preklad citátu: upevni toto /die-
lo/, bože, ktorý prebývaš v nás)

Pod erbom je nápis, meno zemepána a jeho hodnosť:

LADISLAUS DE ZELEMERI COMES
COMITATU STRIGONIENSIS   

   (slovenský preklad textu: 
Ladislav de Zelemeri, správca ostrihomskej farnosti)

Erb Leonhardiovcov

Erb tvorí štvrtený štít; v prvom modrom poli je 
strieborná ťava, v druhom striebornom poli je afric-
ký domorodec odetý v sukni z peria, držiaci napnutý 
luk, v treťom striebornom poli je africký domorodec 
v sukni z peria, držiaci v ľavej ruke kyjak, v štvrtom 
modrom poli je trojsťažňová loď s vlajkami. Kleno-
tom erbu je rytierska prilba so sedemlúčovou barón-
skou korunkou s perlami a listami, nad ňou ľudská 
ruka v pancieri držiaca meč. Prikrývadlá sú modro-
strieborné akantové listy.

Kríž náhrobný

Neskorobarokový kríž z pieskovca je situovaný 
na miestnom cintoríne za domom smútku. Náhrobný 
kríž je pri hrobe miestneho farára Andreja Jantulíka, kto-
rý pôsobil v Nitrianskej Blatnici v rokoch 1764-1780. 
Pod jeho vedením sa v roku 1773 začala stavba veže, 
ako aj oprava strechy kostola sv. Mórica, postaveného 
v roku 1559 v gotickom slohu, pôvodne bez veže. 

Náhrobník vytvára podstavec, v dolnej časti širo-
ko prechádzajúci do volútového ukončenia, na čelnej 
strane podstavca je zvetralý motív s anjelikom. Na 
rímsovito ukončenom podstavci je Kríž s ukrižova-
ným, pod ním socha svätice so zopnutými rukami. 

Socha prícestná, 
sv. Ján Nepomucký

Socha v štýle klasicizujúceho 
ľudového baroka z roku 1766 je 
situovaná v historickom centre 
obce, južne od kostola Povýšenia 
sv. Kríža, na ploche s parkovou 
úpravou.

Svätec, držiaci v rukách kríž 
s ukrižovaným, je osadený na 
mohutnom, šírkovo predimen-
zovanom podstavci, vytvorenom 
v druhej polovici 20. storočia. 

Socha, sv. Florián

Socha v štýle ľudového baroka 
je sekundárne umiestnená na pod-
stavci v nike južnej fasády budovy 
fary. 

Svätec má dynamický po-
stoj, výrazný kontrapost a bo-
hatú drapériu, v pravej ruke 
drží vedro, pri jeho ľavej nohe 
je domček v plameňoch.
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Kalvária 

Neskorobaroková kal-
vária pochádza z kon-
ca 18. alebo začiatku 19. 
storočia. Situovaná je na 
hrebeni Kozieho chrbá-
ta, na svahu priklonenom 
k Rotunde sv. Juraja.

Kamenné súsošie je vy-
tesané z pieskovca, kom-
pozične koncipované podľa 
obvyklej schémy. Súsošie 
tvorí kríž s korpusom Krista 
na hranolovitom podstavci, 

pri podstavci pod krížom kľačí sv. Mária Magdaléna. 
Po boku kríža stoja na samostatných úzkych kamen-
ných sokloch sochy sv. Panny Márie a sv. Jána.

Pamiatka sa zachovala v hmotovej a tvarovej au-
tentičnosti. Robustné postavy majú rustikálne a su-
márne sochárske spracovanie s pomerne plochou 
modeláciou a hrubým opracovaním, čo poukazuje na 
prácu ľudového charakteru, vyhotovenú zrejme pod-
ľa predlohy.

Ide o jednu  z mála  dochovaných  pamiatok vý-
tvarného umenia svojho druhu.

V apríli 2008 Obecný úrad podal podnet na Kraj-
ský pamiatkový úrad na vyhlásenie Kalvárie  za 
kultúrnu pamiatku a pán Viktor Kolník vykonal che-
mické ošetrenie (vyčistenie, zakonzervovanie) celej 
štvorfi gurálnej skupiny.

Dvojica vstupných budov 

Dvojica budov je situovaná južne od kaštieľa. 
Spolu s kaštieľom boli obklopené stredovekým opev-
ňovacím systémom, čitateľným ešte na mape intravi-
lánu  obce z konca 19. storočia. V rámci historického 
areálu  sú komponované symetricky pozdĺž hlavnej 
osi kaštieľa.

Dvojicu budov tvorí:
budova vstupná, juhozápadná, 
budova vstupná, juhovýchodná. 
Objekty sú dvojpodlažné, pôdorysu tvaru L, ukon-

čené  sedlovou strechou. 
V posledných rokoch 20. storočia, po odčlenení 

južnej časti areálu kaštieľa,  sa stali súčasťou priemy-
selného areálu, stavebne boli upravené  pre reprezen-
tačné účely fi rmy, zaoberajúcou sa výrobou nábytku.

Bašta, stredoveká, juhozápadná  

Bašta je prízemný, podpivničený blokový 
objekt, ukončený stanovou strechou. 

Objekt  je zachovaným dokladom stredovekého 

opevňovacieho systému kaštieľa, ktoré existovalo 
vo svojej celistvej hmote ešte v 19. storočí. 

Po odčlenení južnej časti areálu kaštieľa v posled-
ných rokoch 20. storočia sa stala súčasťou priemy-
selného areálu a stavebne bola upravená dostavbami. 
Dnes slúži ako hospodársky objekt, kuchyňa fi rmy.

Bašta, stredoveká, juhovýchodná 

Bašta je dvojpodlažný  blokový objekt, ukončený 
sedlovou strechou. 

Objekt  je zachovaným dokladom stredovekého 
opevňovacieho systému kaštieľa, ktoré existovalo vo 
svojej celistvej hmote ešte v 19. storočí. 

V posledných rokoch 20. storočia bol objekt bašty od-
členený od areálu kaštieľa a upravený ako rodinný dom.

Kríž s Ukrižovaným 

Neskorobarokový pieskovcový kríž s Ukrižova-
ným je situovaný na miestnom cintoríne, vedľa domu 
smútku. Kríž sa  pôvodne nachádzal pri budove kasí-
na, na mieste budovy dnešnej pošty.

Kompozíciu tvorí kríž s korpusom Krista na hra-
nolovitom podstavci. Pôdorys podstavca má tvar 
gréckeho kríža, pätka je ukončená prstencom. Nad 
prstencom je umiestený dvojerb. Dvojerb  tvoria dva 
oválne štíty, nad nimi päťlúčová šľachtická korunka 
s perlami. Erbové štíty po stranách pridržiavajú levy. 
Erb je zvetralý, mechanicky poškodený, nečitateľný. 

Podstavec ukončuje prehýbaná rímsa, pod rímsou  
je vyryté latinské datovanie „MDCCC“ 1800.

Na rímse podstavca je osadený Kríž s Ukrižova-
ným. Latinský kríž je v dolnej časti rozšírený, jeho 
ramená sú ukončené barlovite. Telo Krista má zdô-
raznenú modeláciu muskulatúry, rúška okolo bedier 
zvýraznené riasenie. 

Kríž s Ukrižovaným, na stĺpe 

Pieskovcový kríž s Ukrižovaným je situovaný 
v poli za obcou v blízkosti komunikácie.

Kompozíciu tvorí kríž s korpusom Krista na stĺpe. 
Stĺp sa smerom hore zužuje, pätka je hladká dvoj-

stupňová, hlavica rímsová s dekorom vajcovca. Driek 
stĺpa má  plochy všetkých strán lemované rytým pá-
som, na čelnej strane je vyrytý  nápis:

ANDRAS CSIIGEAL A EVA BACSKADY 

MANŽELKA TENTO KRIŽ POSTAVITI 

DALI ROKU 1811

Text písma je zvetralý, miestami ťažko čitateľný. 
Nad nápisom je plastický motív viniča.

Podstavec latinského kríža s Kristom je  štvor-
cového pôdorysu, čelná strana vertikálneho ramena 
kríža plynule ustupuje dozadu.
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Kaplnka, sv. Urbana 

Klasicistická kaplnka bola postavená v roku 1871 
na počesť sv. Urbana, patróna a ochrancu vinohradov. 
Situovaná je na okraji bývalých viníc, v časti obce 
„Pod Urbánkom“, medzi dvoma lipami. 

V zachovanej farskej matrike je o posviacke 
kaplnky presný záznam: „Posviacka sa konala dňa 
22.10.1871 na 21. nedeľu po sv. Duchu za účasti Rip-
ňanského farára Štefana Pereslényiho, za asistencie 
miestneho farára Rudolfa Poecka a P. Eduarda Du-
bíka OFM, kaplána v Radošine. Za krásneho poča-
sia, ktoré pekne poslúžilo, kaplnka bola posvätená. 
Po posviacke a kázni, ktorá sa tam konala, procesia 
sa vrátila do kostola, kde bolo Te Deum a sviatostné 
požehnanie.“ Na sviatok sv. Urbana (25. mája) sa tu 
tradične konali sväté omše. Po nich sa veriaci modlili 
za dobrú úrodu a za požehnanie námahy, ktorú vyna-
kladali pri práci na poliach a vo viniciach.

Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys, vytvára ju 
polkruhovo ukončená plytká nika, ukončená sedlo-
vou strieškou s krížom vo vrchole. V nike je osadený 
obraz sv. Urbana.

Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne

Pamätník je venovaný pamiatke padlých v oboch 
svetových vojnách a SNP. Situovaný je v obci na 
rázcestí. Autorom diela je akad. soch. Vladimír Ma-
ťovský, projektantom Ing. Jozef Viceľ. Slávnostné 
odhalenie a odovzdanie pamätníka sa uskutočnilo 
26.10.1969 - pri príležitosti 25. výročia SNP. 

Po stránke architektonickej a výtvarnej je preve-
dený na vysokej úrovni a svojou kompozičnou zosta-
vou vytvára v danom priestore priaznivú dominantu 
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Národné kultúrne pamiatky

a vhodne tematicky 
zvýrazňuje obsaho-
vosť piety padlých v 
oboch vojnách. Tvo-
ria ho dva vertikálne 
hranolovité pylóny, 
ktoré sú v hornej čas-
ti ukončené kom-
pozíciou symbolu 
plameňa z medi. Py-
lóny sú osadené 
na nízkom podstavci, 
na jeho ľavom okra-
ji je na kubusovom 
podstavci s pultovým 
skosením umiestnená 
pamätná tabuľa z ble-
došedého mramoru 
s textom plastického 
hliníkového písma 
a zoznam padlých:

„Pamiatke padlých I.a II. svetovej vojny. 
Kto v srdciach žije, neumiera“

Zoznam padlých v I. svetovej vojne

Jozef Bačkády, Pavol Bačkády, Pavol Babic, Vincent Bakič, 
Imrich Bolla, Ján Bolla, Peter Bolla, Karol Belka, Ondrej Čierny, 
Karol Dusil, Michal Fuksík, Ján  Fuksík, Karol Grác, Ján Gajdo-
šík, Jozef Grežo, Michal Hauptfogel, Jozef Hrnčiarik, Juraj Hudec, 
Štefan Hudec, Štefan Holúbek, Jozef Chromý, Štefan Chromý, Ján 
Jankovič, Štefan Jakubek, František Kameník, Ján Kameník, Mi-
chal Kolka, Jozef Kolka, Pavol Kočajda, Jozef Kreizinger, Michal 
Kúdela, Herman Laufer, František Líška, Ján Lednický, Štefan 
Majtény, Ján Masaryk, Karol Marton, Ján Masrna, Ján Manas, Ján 
Naic, Ondrej Nemec, Jozef Oravec, Štefan Osúch, Ondrej Pado, 
Ján Pagáč, Pavol Pavlík, Ján Rihál, František Rapant, Jozef Sum-
mer, Pavol Špánik, Pavol Tomašovič, Jozef Urbánek, Jozef Vin-
cenci, Ján Vincúr, Peter Zelinka, Anton Zeman, Jozef Žitnaň

Zoznam padlých v II. svetovej vojne

Karol Bačkády - padol v bojoch na Dukle
Ján Gavura - padol v SNP
Alojz Kolník - nevrátil sa z koncentračného tábora
Michal Oravec - nevrátil sa z koncentračného tábora
Ján Stanček - nevrátil sa z koncentračného tábora

Občania židovského pôvodu odvlečení 
do Osvienčimu:

Šimon Rosenbaum manž. Schlűserovi
manž. Schőnfeldovi manž. Lauferovi
manž. Burgovi manž. Weltheimerovi
manž. Steinerovi a ďalší

 53 občanov židovského pôvodu (ženy, starci, deti), sústredených 
v Nitrianskej Blatnici, bolo odvlečených a následne zastrele-
ných 11.9.1944  v spoločnom hrobe pred Topoľčanmi. Medzi 
mŕtvymi bol aj staručký lekár Mudr. Š. Adler, ktorý statočne 
pomáhal našim občanom až do svojho odvlečenia fašistami. 

Pramene a literatúra:

Monografi a obce Nitrianska Blatnica 1185 - 1985
Kronika Pátera Juríka 
Dokumentácia archívu KPÚ v Nitre
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