
Technické parametre NKP
Reštaurovanie fasád kostola - 

Kalvínsky KOSTOL, Hrnčiarska ulica 7B, Košice,
ÚZPF: 1127/1

Predmetná časť fasády - IV. ETAPA: 
Loď kostola, fasády: dvorové: severná, východná - zostávajúca časť

Rozmery: 
 
uličná fasáda / západné priečelie a veža: v: 9,85/23,58 m x š: 35,94/27,80/10,17 m   
dvorové bočné lode a presbytéria: východná: v: 9,85 m x š: 35,94 m, južná: v: 9,85 m x š:13,15 m, 
severná: v: 9,85 m x š: 6,96/11,50 m  



 Kostol je umiestnený na Hrnčiarskej ulici idúcej severojužným smerom, v miestach bývalého 
pásma hradieb mesta. Je súčasťou areálu Katovej bašty, resp. jej východného úseku. Má pôdorysný 
tvar nepravidelného obdĺžnika orientovaného severovýchodne. Jeho hlavný vstup je na západnej 
fasáde, ktorá vznikla ako rizalit s vežou, orientovaným do ulice Pri Miklušovej väznici.  
 Prepojený je oblúkmi a čiastočne doň aj zasahuje tzv. Katov byt, kde bola štvorcová veža 
opevnenia. Neskôr bola Maľovaná brána zatvorená a bolo tu skladisko, ktoré odkúpila kalvínska 
náboženská obec. Od 18. júla 1805 začala stavba pod vedením prvého kurátora Juraja Farkassányiho, 
severná empora bola ukončená 1808, južná 1809, sieň kostola v r. 1810. Po prvýkrát sa tu konali 
bohoslužby v auguste resp. septembri 1811. 
 V roku 1853 tu bola do juhozápadnej časti kostola vstavaná veža (nápis „ALEXIMAIS 1853 
MOLNAR PALI(R). 
 V roku 1855 na vežu kostola osadili renesančného kohúta z roku 1589. 
 V roku 1895 došlo ku prestavbe kostola a klasicistickej veže, ktorá je pripisovaná často 
Michalovi Répászkemu. Prestavba veže je striedavo pripisovaná M. Répászkemu a Jozefovi 
Munkátsymu, resp. ich spolupráci. J. Munkátsy bol zároveň aj presbyterom kalvínskej cirkvi  
a spomína sa aj jeho osobná finančná investícia pri prestavbe veže. Na veži resp. na fasáde kostola je 
využité romantizujúce tvaroslovie štylizovaných stredovekých foriem, vypožičané a citované najmä 
z románskeho a gotického slohu.
 Rizalit dominantného južného úseku fasády s portálom je členený dalším rizalitom 
vrcholiacim vežou a horizontálne je členený soklom, pásovou rustikou a vlysovou kordónovou 
rímsou. Na veži je kordónová a korunná rímsa s oblúčkovým vlysom. 
 Kamenný portál má sedlový profilovaný frontón s výklenkom s polkruhovým záklenkom  
a ako výplň má klasicistickú drevenú dvojkrídlovú bránu. Nad frontónom portálu je kruhové okno,  
po jeho stranách sú iluzívne štrbinové okná a nad kordónovou rímsou je združené okno s polkruhovými 
záklenkami. Na poslednom poschodí veže je zvukový otvor s polkruhovým záklenkom. Vzhľad 
fasády dotvára prechod medzi šírkou rizalitu a užšou vežou stupňovito členeným atikovým 
štítom.
 Kostol je súčasťou areálu Katovej bašty a tzv. Rodošta v správe Východoslovenského  
múzea , z areálu sú viditeľné V,S fasáda a časť J fasády, z uličnej čiary je viditeľná Z uličná fasáda  
a časť J fasády . Na západnej strane lode sa opiera o Miklušovú väznicu dvoma rozpernými 
oblúkmi krížom cez ulicu, na S strane je integrovaná do Katovho bytu s podchodom. V stranu 
podopierajú dva mohutné oporné piliere s drevenými strieškami oplechovanými medeným 
plechom, čelné skosené plochy sú pokryté platňami z armovaného betónu.

 Fasády kostola vykazujú lokálne poškodenia, predovšetkým v mieste soklovej časti  
a v miestach zavlhnutia omietok. Hmota omietok naznačuje havaríjny stav, viditeľný je pomerne 
masívny fragmentálny rozpad a uvolnenie povrchových vrstiev, deštrukcia hlavne v spodných  
a soklových častiach lode, kde je v prípade uvolnenia  úlomkov hmoty ohrozená všeobecná  
bezpečnosť.

Cieľová skupina

 Fasáda s vežou je súčasťou uličného interiéru historického centra mesta, tvorí začiatok tzv. 
“uličky remesiel” v rámci MPR Košice, dvorová časť kostola je zasa súčasťou areálu Katovej bašty 
a tzv Rodošta veľmi vyhľadávaného turistami. Jednoznačne sa podieľa na zachovaní historickej 
podoby a atmosféry Košíc. Lokalita je vyhľadávaná obyvateľmi mesta a je veľmi atraktívna  aj  
z hľadiska cestovného ruchu a turizmu.
 Kalvínsky Kostol patrí v rámci zástavby jadra mesta k významným nehnuteľným 
stavebným, architektonickým a výtvarným pamiatkam. Je centrom duchovného života 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Maďarského cirkevného zboru Košice, 
umožňujúci duchovné, charitatívne, cirkevné stretávanie komunity. 



Farebné vyznačenie rozsahu reštaurovania IV. ETAPA: Loď kostola, fasády: dvorové: severná, 
východná - zostávajúca časť

Pôdorys Kalvínskeho kostola s rozmermi, návrh projektu M. Répászkeho z r. 1895.  
Podľa projektu M. Répászkeho bol v roku 1895 kostol nadstavaný a prefasádovaný.



Podľa projektu M. Répászkeho bol v roku 1895 kostol nadstavaný a prefasádovaný.

Rozmery pôdorysu kostola: 13,15 m2 x 35,94 m2



Historické fotografie - pohľadnice Kalvínskeho kostola

zdroj: internet




