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Poznatky z  reštaurátorského výskumu, reštaurovania 

a obnovy (nielen) fasád rímskokatolíckeho kostola 

Božieho Tela v Belej – Duliciach 

Adriana Reťkovská  

Obnova fasád rímskokatolíckeho kostola Božieho Te-
la v Belej –Duliciach (okr. Martin), prebiehajúca od roku 
2009 až do roku 2019, priniesla nečakané odhalenia uplat-
nenia vyspelých architektonických článkov a maliarskych 
dekoračných prostriedkov z obdobia gotiky a renesancie, 
následne ich prezentáciou prinavrátila stavbe jej historickú 
podobu storočia ukrytú pod vrstvou omietky. 

Kostol Božieho Tela (Najsvätejšieho Tela a Krvi Je-
žiša Krista) bol postavený na mierne vyvýšenom teréne 
v centre obce v druhej tretine 13. storočia, v histórii far-
nosti sa uvádza rok vzniku kostola 12221, ako jednoduchá 
sakrálna stavba vidieckeho typu s jednolodím ukončeným 
na východe pravouhlým presbytériom so sakristi-
ou, najskôr bez veže, pristavanej až v renesancii, s ohrad-
ným múrom a príkostolným cintorínom, dnes v tesnom 
obklopení zástavby rodinných domov. 

Pôvodne samostatná obec Belá (maď. Turocbela) 
prvý raz písomne doložená v roku 1282 patrila pod pan-
stvo blízkeho kráľovského hradu Blatnica, v druhej polo-
vici 13. storočia bola dosídlená nemeckým obyva-

                                                 
1 Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického 
biskupstva. Archidiakonát turčiansky. Dekanát Martin, Rkp. 1976, 
s. 324. 

teľstvom2, v nasledujúcom storočí sa rozvinula na vý-
znamnú a najosídlenejšiu obec v Turci s osobitým šta-
tusom tzv. slobodnej dediny3, nástupom novoveku sa opäť 
dostala do správy hradného panstva, v roku 1971 sa spoji-
la so susednou kuriálnou osadou Dulice (maď. Gyulafal-
va). Kostol Božieho Tela slúžiaci pre veriacich oboch obcí 
nebol zaznamenaný v súpise pápežských desiatkov z roku 
1332, prvá zmienka o farnosti v Belej pochádza až z roku 
1496. V čase reformácie od roku 1647 sa kostol dostal do 
správy evanjelikov, katolíkom bol vrátený roku 17104. V 
17. storočí bol kostol renesančne upravený, k západnej 
fasáde bola pristavaná kamenná veža. Farnosť kostola 
v Belej zanikla v roku 1710, kedy bola priradená pod 
farnosť v Necpaloch. V roku 1749 bolo dokončené zakle-
nutie lode valenou klenbou a prebehla baroková úprava 
kostola, ktorá sa zopakovala aj o storočie neskôr v roku 
1859. Opravy fasád kostola boli realizované v rokoch 
1969, 1970, 1988.  Ohradný múr bol opravený v roku 
1938, kedy boli domurované poškodené časti a šindľovú 
striešku nahradila cementová doska.5 

                                                 
2 Beňko, J.: Starý Turiec. Martin 1996, s. 13, 24, 90, 105-106, 154, 
185.; Úrhegyi, E.:Turócmegyehelynevei. Budapest 1939, s. 4. 
3 Bel, M.: Turčianska stolica. 1989, s. 65. 
4 Mišík, M.: Vznik a funkcia fár na území banskobystrického 
biskupstva, Rkp. 1976, str. 151. 
5 List necpalského farára Vincenta Tomečeka pre Štátny referát 
ochrany pamiatok v Bratislave (ŠROPBA) z 6. 9. 1938. Archív 
Pamiatkového úradu v Bratislave (A PÚBA), č. 2794, 7. 9. 1938. 

Obr. 1: Belá (Bella) na mape Turca z roku 1889 (do-
stupné na nete: https://antiquemap.hu/turoc-varmegye-
terkep-1899). 

Obr. 2. Belá – Dulice (okr. Martin), rímskokatolický 
kostol, južná fasáda (foto Rutkayová 1959, Archív PÚ 
SR BA, Fond historickej fotodokumentácie, č. neg. 
7695). 
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V interiéri kostola sa zachovali len zlomky 
z bohatého neskorogotického mobiliáru: drevená socha sv. 
Apolónie, reštaurovaná od roku 2006, a vo veži zvon z roku 
1507. Drevený reliéf Klaňania troch kráľov z obdobia okolo 
roku 1500 bol deponovaný do zbierok Slovenského národ-
ného múzea v Martine. Socha Madony a štyri gotické 
maľované krídla z r. 1480-1490 boli prenesené do Szép-
művészeti múzea v Budapešti.  

Stavebnotechnický stav exteriéru kostola v Belej – 
Duliciach bol dlhodobo nevyhovujúci. V roku 2011 sa 
prikročilo k oprave krovovej konštrukcie a krytiny strechy, 
kedy bola odstránená nevhodná eternitovo-cementová kry-
tina z roku 1935 nahradzujúca vtedy tradičný drevený šin-
deľ6 a strmú konštrukciu krovu datovanú do roku 1409 
pokryli medeným plechom.7 Od roku 2009 až do začiatku 

                                                 
6 Korešpondencia medzi farárom V. Tomečekom a ŠROPBA z 
rokov 1926, 1928, 1935, 1938. A PÚBA uložení? . 
7 Suchý, L. – Krušinský, P. – Babjaková Z. – Ďurian, K.: Historic-
ké krovy sakrálnych stavieb Turca, Žilinská univerzita v Žiline – 
Stavebná fakulta – Katedra pozemného staviteľstva, 2008; Krušin-

roku 2019 bolo po reštaurátorskom výskume realizované 
reštaurovanie fasád lode a veže kostola. Stav fasád, od 
poslednej opravy omietok veže v roku 1969 formou zatretia 
renesančných omietok s dekoráciou8 a opravy omietok lode 
v roku 19889, bol už havarijný. Pri obnove fasád veže boli 
odkryté renesančné omietkové vrstvy s maliarskou dekorá-
ciou v čiernej farebnosti, v podobe iluzívneho nárožného 
kvádrovania, iluzívneho stĺpového lemovania západného 
portálu, kordónových ríms oddeľujúcimi jednotlivé po-
schodia s kvádrovaním a esovitým vlysom, ktorý sa opaku-
je aj v korunnej rímse a vo farebnom prevedení na dreve-
nom obklade lucerny strechy.  

Zaujímavý bol nález renesančného portálu s dreve-
ným ostením na severnej strane druhého nadzemného pod-
lažia, ktorým sa vstupovalo pomocou dreveného krytého 
schodiska do veže a podkrovia, pričom rozsah drevenej 
prístavby schodiska vymedzovala hrubá omietka. Omietky  

                                                                              
ský, P .: Obnova krovu kostola Najsvätejšieho Tela Kristovho 
v Belej – Duliciach. 2011. 
8 List Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany 
prírody v Bratislave stredisko Banská Bystrica (SÚPSAOPBABB) 
pre necpalského farára Rudolfa Baláža z 5. 9. 1969. A PÚBA, č. 
579/69. 
9 List farára R. Baláža pre SÚPSAOPBABB z 18. 4. 1988. 
A PÚBA, č. 2600/88, 22. 4. 1988. 

Obr. 3. Belá – Dulice (okr. Martin), r. k. kostol, interiér 
svätyne (foto Rutkayová 1959, Archív PÚ SR BA, Fond 
historickej fotodokumentácie, č. neg. 7699). 
 

Obr. 4. Belá – Dulice (okr. Martin), r. k. kostol, interiér 
lode (foto: Rutkayová 1959, Archív PÚ SR BA, Fond histo-
rickej fotodokumentácie, č. neg. 7697). 
 

Obr. 5. Belá – Dulice (okr. Martin), r. k. kostol, pôdorys 
(Archív PÚ SR BA, Zbierka schematických zameraní, sign. 
V 411). 
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Obr. 6. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho Tela 
s príkostolným cintorínom a  ohradným múrom, po obnove 
strechy lode a pred obnovou fasád (foto A. Reťkovská 
2009). 

Obr. 7. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho 
Tela, nález zamurovaného portálu južnej steny lode (foto A. 
Reťkovská 2013). 

Obr. 8. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho 
Tela, nález dekorácie s motívom ľalie okna južnej fasády 
lode (foto A. Reťkovská 2013).  
 

Obr. 9. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho 
Tela, rekonštrukcia okna východnej steny presbytéria (foto 
A. Reťkovská 2016).  

Obr. 10. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho 
Tela, okno južnej steny presbytéria po reštaurovaní (foto A. 
Reťkovská 2017). 
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lode sú vo výške korunnej rímsy dekorované priebežným 
kazetovým lemom, východná stena presbytéria mala le-
movaný štít s vrcholovou kartušou, dekorované sú i špale-
ty okien, kvádrovanie pokrýva oporné piliere. Na južnej 
fasáde lode bol odkrytý gotický lomený portál 
s hruškovou profiláciou a plochou tympanonu pokrytou 
fragmentami dnes už nečitateľnej maľby. V zámurovke 
portálu sa našli deštruované časti kamenných článkov 
východného a južného gotického okna presbytéria, svor-
ník a rebrá klenby zo sakristie. Po stranách portálu sú dve 
symetrické štrbinové ranogotické okná so zvýraznenými 
špaletami vrcholiacimi motívom ľalie a kríža. Podobnou 
technikou prevedený bobuľovitý vlys lemuje stredoveký 
pravouhlý portál s dreveným ostením, ktorým sa pôvodne 
vstupovalo do podkrovia zo západnej fasády lode, 
v renesancii bol prekrytý pristavanou vežou. Tieto nálezy 
rozhodli, že južná fasáda lode bola reštaurovaná do podo-
by, akú mala v období stredoveku, s rekonštrukciou 
pôvodnej hrubozrnnej vápennej omietky, kamenné články 
portálov a okien boli prekryté vápenným náterom.10 Ná-
ročné bolo reštaurovanie zaniknutých kamenných článkov 
prestavaného okna južnej steny presbytéria pôvodne 
s trojlistovou rozetou, stredovým stĺpikom a dvoma mníš-
kovými kružbamia, tiež zamurovaného východného okna 
so štvorlistovou kružbou, stredovým stĺpikom a dvoma 
mníškovými kružbami.11 Gotické ostenia južného portálu 
a kružby okien v presbytériu dokladajú kontakty na vyspe-
lé umelecké centrá, akým bolo prostredie stredosloven-
ských banských miest, najmä neďalekej Kremnice 
a Banskej Bystrice. 

V rokoch 2012 – 2014 prebehlo reštaurovanie hlav-
ného oltára Božieho (Kristovho) Tela. Neskororenesančný 
oltár z 2. polovice 17. storočia, barokizovaný v 18. storočí, 
je edikulového typu v strede s hlavným obrazom Adorácie 
Kristovho Tela – hostie v monštrancii, po stranách so stĺpmi 

                                                 
10 Giač, A. – Hrachovský, P. – Plekanec, V.: Návrh na reštaurova-
nie národnej kultúrnej pamiatky – fasáda kostola Najsvätejšieho 
Tela Kristovho v Belej – Duliciach. Bratislava 2011. Archív Kraj-
ského pamiatkového úradu Žilina, pracovisko Martin (A KPÚ ZA 
MT). 
11 Reštaurovanie kamenných kružieb východného a južného okna 
realizoval reštaurátor Mgr. art. Matej Kapusta formou vkompono-
vania nájdených fragmentov kamenných článkov v zámurovke 
južného portálu a rekonštrukciou chýbajúcich častí.  

a ušami, hlavičkami anjelov, sekundárne doplnený sochami 
anjelov, sochami sv. Joachima a sv. Anny, v nadstavci 
s obrazom Boží Baránok, samostatným svätostánkom 
v tvare centrálnej kupolovitej architektúry, je upevnený na 
murovanej menze z obdobia stredoveku.12 Pod bielou 
farebnosťou oltára bola odkrytá baroková povrchová úprava 
v podobe žlto – modrého mramorovania a pod ňou primár-
na vrstva čiernej farebnosti v kombinácii so zlátením, ktorá 
bola reštaurovaním prezentovaná. 

Obnovou a reštaurovaním prešla strecha kostola dato-
vaná rokmi 1689-1690, kedy bola kamenná veža zastrešená 
osemstrannou cibuľovitou vežou so stredovou laternou 
s ôsmimi okennými otvormi, pokrytá dreveným šindľom. 
Pod oplechovaním boli odkryté drevené dielce laterny 
s pôvodnou povrchovou úpravou v doznievajúcom rene-
sančnom esovitom vlyse v bielo - zelenej farebnosti, so 

                                                 
12 Giač, A. – Hrachovský, P. – Sikoriak, J.: Návrh na reštaurovanie 
hlavného oltára v Kostole Božieho Tela v Belej – Duliciach. Brati-
slava 2012; Giač, A. – Hrachovský, P. – Sikoriak, J.: Protokolárny 
záznam o priebehu reštaurovania kultúrnej pamiatky. Hlavný oltár 
v kostole Božieho Tela v Belej –Duliciach. Bratislava 2014. A 
KPÚ ZA MT. 

Obr. 11. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho 
Tela, južná fasáda lode po reštaurovaní (foto A. Reťkovská 
2018). 
 

Obr. 12. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho 
Tela, východná fasáda presbytéria po reštaurovaní (foto A. 
Reťkovská 2016). 
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zachovaným vyrytým nápisom „I. MAI 1690“ . Obnova 
strechy bola zavŕšená reštaurovaním vrcholového kríža 
upevneného na makovici, pričom na železnom patriarchál-
nom dvojkríži so zlátením boli rekonštruované ukončenia 
ramien s datovaním „1689“  a iniciálkami donátora 
„E(?)RCV“ , E[lemer](?) R[evay] C[omes] V[ngariae].13 

Fasády kostola Božieho Tela v Belej – Duliciach po 
komplexnom reštaurovaní prezentujú podobu exteriéru tejto 
stavby z obdobia gotiky, renesancie a baroka. I keď takýto 
výraz fasád kostol v jednom časovom období nikdy nemal, 
bola uprednostnená možnosť rekonštrukcie a prezentácie 
toho najhodnotnejšieho, čo v priebehu histórie prestavbami 
získal, pričom si však zachováva svoju celistvosť. 

 

                                                 
13 Giač, A. – Kožela, S.: Návrh na reštaurovanie barokového kríža 
a gule z veže kostolaNajsvätejšieho Tela Kristovho v Belej – 
Duliciach. 2013; Giač, A. – Kožela, S.: Protokol o reštaurovaní 
barokového kríža a guľového násadca v veže kostola Najsvätejšie-
ho Tela Kristovho v Belej –Duliciach. Bratislava 2014; Giač, A. – 
Gazdík, J.: Návrh na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – 
kostola Najsvätejšieho Tela Kristovho v Belej – Duliciach – dre-
vené obloženie strechy veže. Bratislava 2014. A KPÚ ZA MT. 

Obr. 13. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho 
Tela, západná fasáda s vežou po reštaurovaní (foto A. Reť-
kovská 2015). 
 

Obr. 14. Belá – Dulice(okr. Martin), r. k. kostol Božieho 
Tela, oltár Božieho Tela po reštaurovaní (foto A. Reťkovská 
2011). 
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Resumé: 
Reštaurovanie a obnova exteriéru kostola 
Božieho Tela v Belej – Duliciach, v okrese 
Martin, realizované od roku 2009 až do roku 
2019, odhalili pôvodnú výtvarne zaujímavú 
podobu stredovekej stavby z druhej tretiny 13. 
storočia, s neskorogotickými, renesančnými 
a barokovými úpravami, dovtedy ukrytú pod 
vrstvou omietky. Vzácny bol nález neskorogo-
tického portálu v južnom múre lode, 
v zámurovke ktorého sa našli fragmenty gotic-
kých kamenných článkov východného a  juž-
ného okna presbytéria, s vyspelým tvaroslovím 
poukazujúcim na umelecké centrá stredoslo-
venských banských miest. Po stranách južného 
portálu sa zachovali štrbinové okná, ktorých 
špalety vrcholili v omietke vytvorenom motíve 
ľalie a kríža. Južná fasáda lode bola vzhľadom 
na kvalitu nálezov reštaurovaná do podoby, 
ktorú mala v období gotiky. Veža západnej 
fasády s maľovaným nárožným kvádrovaním 
a rímsami s esovitým vlysom v renesančnom 
slohu je zastrešená barokovou cibuľovou stre-
chou s laternou, vo vrchole s makovicou 
a krížom, na ramenách ktorého bol reštaurova-
ním dešifrovaný rok vzniku strechy 1689. 
Reštaurovaný bol aj hlavný oltár Božieho Tela 
z druhej polovice 17. storočia, pričom bola 
priznaná jeho pôvodná farebnosť, čierna so 
zlátením. Obnovené fasády rímskokatolíckeho 
kostola Božieho Tela v Belej - Duliciach pre-
zentujú výtvarné hodnoty, ktoré kostol počas 
svojej stavebnej histórie získal, no pritom ne-
stratil na celistvosti celkového výrazu. 
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