
 
CYKLOTURISTIKA 
Návšteva Kráľovej Hole 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 

1.) Dátum vykonania:    podľa plánu CTK Lešťan 
Začiatok akcie:      Rimavská Baňa-od 07:00 hod. 
Ukončenie akcie:    Rimavská Baňa-do 16:00 hod. 

 
2.) Vedúci akcie, odborné 
a zdravotnícke zabezpečenie:  MVDr. Michal Ondovčík  

 
3.) K zabezpečeniu plynulého priebehu cykloturistickej akcie je potrebné, 

aby si každý účastník priniesol so sebou nasledovný materiál: 
Výstroj: 
- cyklistický odev a obuv podľa ročného obdobia, pokrývka hlavy, prilba, 

okuliare,  
- náhradný odev (spodná bielizeň, pyžamo, ponožky, náhradný 

cyklistický odev), 
- pláštenka do dažďa, vode-odolný povlak na cyklistické tretry, 
- osobné hygienické potreby, 

- obal na vodu min. 1 l. 
Výzbroj: 
- cyklistický batoh (taška na bicykel) na prenos materiálu, 

- minimálne jedna náhradná duša, 
- lepenie na defekty,  

- pumpa na nafukovanie kolies, 
- montážne kľúče a náhradné súčiastky, 
- nôž, 

- potraviny. 
 

4.) Logistické zabezpečenie: 
- ubytovanie – naplánoval CTK Lešťan na Muráni. Platbu za ubytovanie 
uhradí každý účastník akcie,  

- stravovanie – si zabezpečí každý účastník akcie. 
 
5.) Súčasťou týchto organizačných pokynov je informačný materiál. 

 
U účastníkov cykloturistickej akcie sa predpokladá dobrý zdravotný stav. 
Ďalšie organizačné pokyny budú vydané pri zahájení cykloturistickej akcie. 
 

       MVDr. Michal Ondovčík 

 
 

https://potulky.eu/
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INFORMAČNÝ MATERIÁL 
PROGRAM 

DÁTUM ČAS ČINNOSŤ POZNÁMKA 

PRVÝ 
DEŇ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

PRESUN bicyklom do Muráňa 
(ubytovanie) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

- Rimavské Brezovo, 
- Hnúšťa, 

- sedlo Brezina, 
- Ratková, 
- Ploské, 

- Červeňany – vysoká pec, 
- Sirk, 

- Sirk-Nová Baňa, 
- Turčok, 
- Lubeník, 

- Kopráš – Gemerské spojky 
Koprášsky tunel  a viadukt, 
Slavošovský tunel, 
- Jelšava - kaštieľ, hrad, hradisko, 
- Revúca, 

- Muránska Dlhá Lúka, 
- Muráň – hrad Muráň 

DRUHÝ 
DEŇ 

 
 
 

 
 

 
 
   

PRESUN bicyklom na Kráľovú 
Hoľu a späť do Muráňa (ubytovanie) 
 
 
 

kliknúť na link VYPADNI 
 

 
 

  

- Predná Hora, 
- Muránska Huta, 

- sedlo Javorinka, 
- Červená Skala, 
- Šumiac-historické ľudové domy, 
expozícia spiežovcov a zvoncov, 
- chata pod Kráľovou Hoľou, 

- Kráľová Hoľa, 
- Telgárt (podľa stavu chodníka), 
- Červená Skala až Muráň  

TRETÍ 
DEŇ 

 
 
 

 
   

PRESUN bicyklom do Rimavskej 
Bane 

- Tisovec, 
- Rimavská Píla, 

- Hačava, 
- Polom, 
- Hnúšťa, 

- Rimavské Brezovo, 
- Rimavská Baňa 

https://potulky.eu/
http://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/1092
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ANOTÁCIA 

 
VYSOKÁ PEC V ČERVEŇANOCH 

Gemer bol oddávna nazývaný „železná stolica“ či „železné srdce“ Uhorska. Vyspelú techniku 

hutníctva na Gemeri dokumentujú aj pozostatky vysokých pecí.  Dokonalým príkladom je 
vysoká pec v Červeňanoch, jedna z najvýznamnejších banských pamiatok na Gemeri a súčasť 

európskej železnej cesty. 
Táto kedysi 13 metrov vysoká pec postavená z lomového kameňa spracovávala až 10 000 ton 
rudy ročne. V rokoch 1872 až 1879 sa tu každý rok vyrobilo vyše 2 000 ton surového železa.  

Počas svojej celej existencie vyrobila pec 675,5 tisíc ton surového železa, z čoho sa vyše 10 
tisíc ton vyviezlo do Rakúska a zvyšok predal na domácom uhorskom trhu. Pec bola 

v prevádzke od roku 1871 do roku 1903, kedy bola výroba v dôsledku hospodárskej krízy 
v Uhorsku ukončená. 
V roku 1970 vysokú pec obnovilo Slovenské technické múzeum.  Dnes je okolie tejto 

kultúrnej pamiatky upravené, sú tu umiestnené lavičky a informačná tabuľa opisujúca 
históriu železiarstva na Slovensku. Nájdete ju v osade Červeňany, (patriacej pod obec Sirk) v 
blízkosti hlavnej cesty spájajúcej Hnúšťu s Jelšavou. 

 

Gemerské spojky 

Lesy Gemera skrývajú trať duchov. Odvážnu železnicu, ktorú nikdy nedokončili a nikdy ňou 
neprešiel žiadny vlak. Zostáva iba pamiatkou na nezmyselné predvojnové a vojnové časy. Po 
Viedenskej arbitráži v roku 1938 pripadol juh Slovenska Maďarsku a z trate spájajúcej 

stredné Slovensko s východom zostali len izolované navzájom neprepojené úseky. 

Takzvané gemerské spojky mali tento problém vyriešiť ako náhrada za úseky Muráň – 
Plešivec a prepojenie Dobšinej s Rožňavou. Mali byť tri: na úseku Tisovec – Revúca, 
Chyžnianska Voda, teda dnešný Lubeník – Slavošovce a Štítnik – Nižná Slaná. Posledná bola 

v pláne až po dokončení prvých dvoch. K tomu ale nikdy neprišlo. 

Na zložitý terén boli jedinou možnou odpoveďou tunely a mosty. Pretínali celé hory a dnes sú 
napriek svojej veľkosti dobre skryté v porastoch. 

https://potulky.eu/
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Tunel s kvapľovou výzdobou 

Ako číslo jedna nesie označenie dvojkilometrový tunel pod Dielikom od Tisovca k Muráňu. K 
slávnostnému začatiu prác došlo v novembri 1940 za účasti vtedajšieho ministra dopravy a 
verejných prác Júliusa Stana v lokalite Šťavica, ktorá bola tradičným miestom oddychu a 

majálesov. 

Išlo o veľkú udalosť v živote Tisovca, pri ktorej účinkoval spevokol, boli prítomní žiaci 
miestnych škôl a občania mesta. Na slávnosti sa zúčastnil aj bývalý bulharský cár Ferdinand 

I., ktorý bol v tom čase práve na území Slovenska. 

Samotný tunel začali stavať v polovici januára 1941, prerazili ho za menej než rok. Prevažnú 

časť budovali v kombinácii s betónom a z tesaných skál, ktorých použili takmer 200-tisíc 
kusov. Pár mesiacov pred vypuknutím SNP v roku 1944 bol skoro hotový. 

https://potulky.eu/
http://ciernediery.sk/tunel-pod-dielikom/
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Tunel pod Dielikom je unikátny najmä faktom, že sa nachádza na strete dvoch geologických 
štruktúr – na tisovskej strane sú krasové a na revúckej nekrasové horniny. „To znamená, že 

nebol na kompaktnej skale, ale viedol cez všelijaké travertíny či pramene a z toho dôvodu sa 
od tisovskej strany zavalil, kde to je podmáčané. Potok tečie ponad pramene blízko tunela, tak 
sa klenba z tejto strany prevalila,“ povedal Dušan Hutka zo Speleoklubu Tisovec pre portál 

Rimava. 

Stavba vo výške 500 metrov nad morom pretína viacero jaskýň a v jej útrobách sa tvorí 
kvapľová výzdoba. 

Ďalším dôvodom prevalenia sú nedokončené oporné múry na tisovskej strane. Stavebnú jamu 
odvodňovali štôlňou, ktorá bola napojená na potok. Jej výdreva začala po čase hniť, až 

nakoniec voda zaplavila tunel v dĺžke asi 500 metrov. Vtedajším pracovníkom stačilo kopať 
možno dva týždne, aby sa predišlo zaplaveniu. Hodnotu tunela k 1.januáru 1949 vyčíslili na 

349,4 miliónov Kčs. 

https://potulky.eu/
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V 80. rokoch sa vraj uvažovalo o tuneli ako o sklade rakiet. Potom v ňom chceli skladovať 
zeleninu. Ani to nevyšlo. Miesto si ale obľúbili netopiere. V roku 1997 vyhlásili Tunel pod 

Dielikom za Chránený areál, jedno z najvýznamnejších stredoeurópskych zimovísk netopierov. 
Ich početnosť sa v rokoch 1993 až 1997 pohybovala od 2000 do 10-tisíc jedincov. Celkovo tu 
narátali jedenásť druhov. 

Koluje aj historka o tragédii, ktorá sa tu údajne odohrala. Vo vodách tunela vraj niekto 

nasadil ryby – a istý dobrodruh sa vydal na ich lov. Nie však udicou, ale trhavinou. Zámer 
usmrtiť všetky ryby a potom ich pozbierať sa mu pomstil – trhavina explodovala predčasne a 
zabila ho. 

Tunel Dielik nebol jedinou stavbou na trati do Revúcej. Ďalšie objekty zostali podobne 

nedokončené, niekde vidno piliere viaduktov, inde podporné múry trate. 

https://potulky.eu/
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Most odnikiaľ nikam 

Druhý úsek gemerských spojok z Lubeníka do Slavošoviec ukrýva dva tunely, v pláne bolo aj 
dvanásť mostných objektov. Jeden z nich sa svojou veľkosťou vymyká bežným rozmerom. 

Koprášsky alebo tiež Mníšanský viadukt prekonáva údolie pri Magnezitovciach. 

Rastie do výšky 38 metrov a s dĺžkou 120 metrov je dominantou okolitej krajiny. Fascinujúci 
je pohľad na klenutú železobetónovú stavbu vedúcu odnikiaľ nikam. Koľanice tu nikdy 

nepoložili. 

Hneď za viadkutom sa začína kratší, Koprášsky tunel, ktorý postavili v roku 1941. Napriek 

dopravným a zásobovacím ťažkostiam to robotníkom trvalo len niekoľko mesiacov. Je dlhý 
245 metrov a smerová odchýlka pri jeho razení nebola väčšia ako jeden milimeter. V dĺžke sa 

stala chyba iba 2,5 milimetra, vo výške 7 milimetrov. Tunelová rúra je vyložená tvárnicami a 
slavošovský portál postavili z bieleho kameňa. 

Tunel pred časom núkala obec do prenájmu alebo na odkúpenie, napríklad na pestovanie 
šampiňónov. Predtým sa využíval ako sklad ovocia. 

https://potulky.eu/
http://ciernediery.sk/slavosovsky-a-koprassky-tunel/
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Najdlhším cyklotunelom Európy 

Ak budeme pokračovať po náznakoch starej trate, zanedlho sa dostaneme k portálu 

najznámejšej stavby gemerských spojok, Slavošovskému tunelu. Meria takmer dva a pol 
kilometra, má tvar písmena S a prejsť ním trvá asi 45 minút. Sem-tam ho zaplaví, no inak 

miestni vnútri zvyknú organizovať rôzne akcie vrátane koncertov, keďže je tu dobrá akustika. 

Ide tiež o najdlhší cyklotunel v Európe a tretí najdlhší na svete vôbec, prechádza ním oficiálna 

cyklotrasa. Len si netreba zabudnúť osvetlenie. Tunel využívali na skrátenie cesty aj 
futbalisti, keď išli na zápas do Magnezitoviec alebo do Jelšavy. 

https://potulky.eu/
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Na stenách miestami vidno sintrovú výzdobu ako v jaskyniach a vápencové stalaktity staré 
sedemdesiat rokov. Stavebný materiál na tunel vyrábali aj hluchonemí kamenári z Kremnice, 
niektoré ručne opracované žulové kvádre vážia dvesto kilogramov. 

Slavošovský tunel pod vrchom Homôlka stavalo 700 robotníkov v rokoch 1941 až 1944 a jeho 

realizácia bola najmä strategickým záujmom Slavošovských papierní. Na slávnostné otvorenie 
prišli aj vtedajší slovenskí ministri Styk a Pružina. 

Ešte v roku otvorenia vyhodili nedokončený východný portál do vzduchu partizáni, lebo sa 
obávali, že by tadiaľ mohli preniknúť nemecké vojská. Posledné práce prebehli v roku 1949, 

ale to už tunel stratil opodstatnenie. 

https://potulky.eu/
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Územie dovtedy pripojené k Maďarsku sa medzitým vrátilo Československu a drahý projekt 
zastavili. 

Jedinou dodnes funkčnou súčasťou trate je takzvaný tunel číslo dva – 770 metrov dlhý 
Tisovecký tunel na trase z Tisovca do Pohronskej Polhory, na ktorej dnes občas premáva aj 

jedinečná parná zubačka. Jej prevádzku spustili už v roku 1896 najmä pre potreby 
hutníckeho priemyslu. Od roku 2008 je tiež kultúrnou pamiatkou. 

https://www.majgemer.sk/images/stories/kultura/banici/banictvo/slavosovsky-
tunel.pdf 

 

https://turisticky.sk/vylet/slavosovsky-tunel/ 
 

 

Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave 
Kaštieľ Koháryovcov (neskôr Coburgovcov), monumentálna trojpodlažná 
štvorkrídlová barokovo-klasicistická stavba s vnútorným nádvorím z rokov 1796–1801. 
Staviteľom kaštieľa bol Mikuláš Kohári.[10] Údajne na jeho mieste pôvodne 

stál templársky kláštor. Súčasná budova bola pristavená k staršiemu renesančnému objektu 
z polovice 16. storočia. Hlavná fasáda orientovaná do námestia je členená lizénami a 

https://potulky.eu/
https://www.majgemer.sk/images/stories/kultura/banici/banictvo/slavosovsky-tunel.pdf
https://www.majgemer.sk/images/stories/kultura/banici/banictvo/slavosovsky-tunel.pdf
https://turisticky.sk/vylet/slavosovsky-tunel/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A1riovci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasicistick%C3%A1_architekt%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/1796
https://sk.wikipedia.org/wiki/1801
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jel%C5%A1ava_(mesto)#cite_note-10
https://sk.wikipedia.org/wiki/Templ%C3%A1ri
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1tor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Dia
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výrazným trojosovým rizalitom ukončeným štítom s tympanónom. Na ňom sa nachádza reliéf 
vojenských trofejí s iniciálami MK, teda Mikuláš Kohári. Parter je dekorovaný 

pásovou rustikou. V interiéri sa zachovala alegorická maľba zdobiaca slávnostnú sieň. V 
renesančnej časti sú miestnosti zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Kaštieľ prechádza 

postupnou obnovou a organizujú sa v ňom kultúrne podujatia. V budúcnosti sa v ňom 
plánuje možnosť ubytovania. 
 

Muráň (hrad) 

Zrúcaniny hradu Muráň stoja na vrchu Cigánka (935 m n. m.), na južnom okraji Muránskej 
planiny, na sever od obce Muráň. Obec Muráň leží na križovatke ciest smerujúcich 
do Tisovca, Červenej Skaly a Revúcej, 9 km na SZ od Revúcej. 

Hrad postavili ako kráľovský v 13. storočí na ochranu cesty vedúcej 
z Gemera do Liptova a Zvolena. Vďaka svojim neobyčajne pestrým dejinám patrí k 

najznámejším gemerským hradom. V roku 1271 je písomne doložený ako Muráň a nevieme, 
ako v tom čase vyzeral, pretože ho v prvej polovici 15. storočia prestavali. Je viac ako 
pravdepodobné, že už v tom čase veľký priestor jediného nádvoria obklopoval hradobný múr s 

viacerými baštami. 

Keď sa Jiskrove a bratrícke vojská zmocnili Gemera, vytvorili si na Muránskom hrade veľké 

zhromaždisko. Približne v strede areálu stál palác s kaplnkou a ďalšími obytnými a 
hospodárskymi budovami. Matej Bašo, lúpežný rytier, je tiež spájaný s dejinami hradu, a to v 
rokoch 1529 – 1549, keď hrad vlastnil a so svojou družinou podnikal výpravy do širokého 

okolia Malohontu, Gemera a Spiša, kde prepadával a raboval panské sídla a dediny. 
Vypálil Levoču, Dobšinú a jeho meno je spojené aj so zničením kartuziánskeho kláštora 
na Kláštorisku v Slovenskom raji, ako aj s tvrdým vykorisťovaním poddaných. Cisárske 

vojsko, ktoré vyslal proti nemu snem, hrad v roku 1548 dobylo a Baša zabili pri úteku z 
hradu. 

Z ďalších majiteľov si zaslúžia pozornosť Séčiovci (Széchyovci), ktorí hrad odkúpili a po 
roku 1621 aj prestavali. Po zavraždení Juraja Séčiho sa o hrad starala jeho manželka Mária 
spolu so 4 dcérami. Najstaršia z nich sa po ovdovení znovu vydala za Františka Vešeléniho, 

známeho organizátora proticisárskeho sprisahania v roku 1666. Po jeho smrti vdova (ktorá 
bola nielen udatná, ale aj pekná a volali ju „Muránska Venuša“) hrad urputne bránila a 

cisárske vojská ho dobyli až po 3 rokoch v roku 1670. V roku 1720 predala hrad kráľovská 
komora Štefanovi Kohárymu. Jediná dcéra posledného Koháryho sa vydala za Coburga a tí 
vlastnili hrad až do roku 1945. 

Hrad v 18. storočí dvakrát vyhorel a koncom 18. storočia už nebol obývaný. V roku 1972 hrad 
vyčistili a od roku 1980 sa vykonávala postupná nutná údržba hradu. 

Múzeum zvoncov a spiežovcov Šumiac 

Jedinečné súkromné Múzeum zvoncov a spiežovcov sa nachádza v ľudovej drevenici v 
malebnej nízkotatranskej obci Šumiac krčiacej sa priamo pod Kráľovou hoľou. Návštevník tu 

uvidí zbierku viac ako 2000 zvoncov rozmanitých tvarov, veľkostí a zvukov - plecháče i 
spiežovce pre hospodárske zvieratá, drevené, hlinené, ba dokonca i sklenené zvonce, taktiež 
zvonkohry a rôzne zaujímavé ľudové nástroje používané pri pasení zvierat. Okrem 

slovenských sa tu nachádzajú i zvonce a ďalšie ľudové výrobky z Maďarska, Ruska, 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rizalit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tympan%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rustika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klenba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Luneta_(ma%C4%BEba)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1nka_(vrch_v_Mur%C3%A1nskej_planine)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mur%C3%A1nska_planina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mur%C3%A1nska_planina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tisovec_(okres_Rimavsk%C3%A1_Sobota)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_Skala_(%C5%A0umiac)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rev%C3%BAca_(mesto)
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gemer_(%C5%BEupa)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptov_(regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen
https://sk.wikipedia.org/wiki/1271
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jiskra_z_Brand%C3%BDsa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratr%C3%ADci
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Matej_Ba%C5%A1o&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1529
https://sk.wikipedia.org/wiki/1549
https://sk.wikipedia.org/wiki/Malohont
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1_(regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%A1in%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1torisko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_raj
https://sk.wikipedia.org/wiki/1548
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9%C4%8Diovci&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1621
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ve%C5%A1el%C3%A9ni
https://sk.wikipedia.org/wiki/1666
https://sk.wikipedia.org/wiki/1670
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CYKLOTURISTIKA 
Návšteva Kráľovej Hole 

 

 

Španielska, Japonska, Egypta, Kambodže či Madeiry. V múzeu si tiež možno prehliadnuť 
nádherné slovenské kroje či si vypočuť ukážky hry na fujaru a ďalšie ľudové nástroje od 

majiteľa múzea, folkloristu, hudobníka a speváka, pána Mikuláša Gigaca. 
(POZNÁMKA: Návštevu múzea je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.) 

 

Kráľova hoľa 

Kráľova hoľa (nem. Königsberg) (1 946,1 m n. m.)[2] je najvyšší vrch Kráľovohoľských Tatier, 
východnej časti Nízkych Tatier. Kráľova hoľa je opradená povesťami, ospevovaná básnikmi. 
Patrí k najnavštevovanejším vrchom Nízkych Tatier. Poskytuje jedinečný výhľad 

na Spiš, Vysoké Tatry, Liptov ale aj Horehronie. 

Pod Kráľovou hoľou pramenia najväčšie slovenské rieky Čierny Váh, Hnilec, Hornád a Hron. 

Na vrchole je od roku 1960 televízny a rozhlasový vysielač Kráľova hoľa. 

Zo Šumiaca vedie na vrchol k vysielaču horská asfaltová cesta (pre verejnú dopravu uzavretá), 
kde sa nachádza veľká obslužná budova. V jej priestoroch je otvorené aj malé núdzové 

útočisko pre turistov. Z účelovej budovy v Prednom sedle (ktorým vedie lesná cesta na vrchol) 
bola vybudovaná celoročne otvorená Chata pod Kráľovou hoľou. 

Vrchol je východiskovým bodom na hrebeňovú turistiku smerom na Čertovicu, s možnosťou 
prenocovať v turistickej zrubovej útulni Andrejcová, ktorá slúži na núdzové ubytovanie 
turistov (celoročne otvorená, nie je udržiavaná). 

 

Polom (Hnúšťa) 
Je to malá osada na okraji Revúckej vrchoviny, v nadmorskej výške 694 m n. m. Pôvodne sa 
jednalo o samostatnú obec. Dedina vyhorela r. 1905. Bývalá banícka osada sa v súčasnosti 

vyľudňuje a domy sa premieňajú na rekreačné objekty. Na okolí sú dobré lyžiarske terény. 
Osada je prístupná po exponovanej ceste a leží 7 km severovýchodne od mesta. 

Evanjelický kostol, jednoduchá jednoloďová stavba s polkruhovým ukončením presbytéria a 
predstavanou vežou, z rokov 1867-1868. Veža bola pristavaná v rokoch 1963-1964, ako 
udáva vročenie nad vstupom. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Nachádza sa tu 
murovaná empora a neoklasicistický oltár z doby vzniku kostola.[1] Fasády sú hladké so 

segmentovo ukončenými oknami. Priečelie je členené lizénami. Veža je ukončená ihlancovou 
helmicou. 
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