
 
Vďaka za podporu obnovy strechy kostola 

 
 

Reformovaný kostol v Černochove je národnou kultúrnou pamiatkou a bol postavený 
v r.1793 na základe povolenia rímskeho cisára Františka I. Kostol je postavený 
v klasicistickom slohu, so skromným tvaroslovným riešením, nad vstupom na veži je 
umiestnená pamätná tabuľa, viažúca sa k stavbe kostola. Z hľadiska urbanisticko-historického 
je  kostol situovaný v dominantnej polohe na hornom konci v osi hlavného uličného priestoru 
pôvodnej radovej vinohradníckej dediny. Jednoloďový kostol s trojbokým záverom 
a vysunutou vežou si zachoval pôvodné architektonické-hmotové, dispozičné a stavebno-
konštrukčné riešenie, vrátane pôvodnej tesárskej konštrukcie krovu veže i lode. Nepriaznivé 
počasie v posledných rokoch značne poškodilo strešnú krytinu a strechu, ktorá bola a je 
ohrozená. Niektoré časti krokvice a laty boli a sú hnilé a spráchnivené. Počas bohoslužieb 
niekedy pršalo aj v interiéri kostola. 

Keďže Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor v Černochove nebol schopný 
finančne pokryť náklady spojené s ochranou tak významnej národnej kultúrnej pamiatky  
obrátil sa aj na Košický samosprávny kraj s prosbou o spolufinancovanie projektu – o opravu 
kostola strechy. 
  Cieľom nášho zboru bola a je obnova krovu a strešnej krytiny a to v súlade 
s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. 
             Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Černochov získal od 
KSK dotáciu 4.000,- Eur (štyritisíc eur) na opravu strechy. Táto dotácia a dar veriacich 
umožnil opravu iba zadnej, severnej časti strechy kostola, ktorá bola vo veľmi zlom stave.  

Po demontáži starej krytiny strechy kostola boli odstránené hnilé časti krokvice, bolo 
vymenené debnenie krovu, bola uložená  fólia, late a kontra late a nato uložená nová strešná 
krytina (Ardésia). Prácu realizovala autorizovaná pokrývačská firma DUĽA – strechy 
a izolácie zo Spišskej Novej Vsi.  

Cieľom tohto projektu bola obnova strechy na kostole, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou, aby mohla slúžiť svojmu účelu na rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných 
a kultúrnych hodnôt. 

Finančná pomoc Košického samosprávneho kraja značne podporila záchranu tak 
významnej Národnej kultúrnej pamiatky obce Černochov a práve preto tu žijúci kresťanský 
zbor je nesmierne vďačný.  


