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Komplexný prehľad kalvárií a krížových ciest (K) je nasledovný: 
K1. Andovce, okr. Nové Zámky – krížová cesta (súbor kaplniek z roku 1928 s kaplnkou Božieho hrobu, 

ústredný kríž z r. 1849)  
K2. Báč, okr. Dunajská Streda – kalvária z roku 1867 
K3. Banská Bystrica – krížová cesta z roku 1689 – 7 zastavení s kaplnkou sv. hrobu z r. 1712–1713 (nové 

zastavenia v r. 1714); r. 1903 nová skupina Ukrižovania 
K4. Banská Štiavnica – kalvária – komplex 17 kaplniek s dolným a horným kostolom, svätými 

schodmi, svätým hrobom a Ecce homo z r. 1444–1751 
K5. Bardejov – 14 kaplniek zastavení krížovej cesty s kostolom sv. Kríža a kaplnkou sv. Márie Magdalény z r. 

1863–1869, niektoré kaplnky zo začiatku 20. storočia 
K6. Bíňa, okr. Nové Zámky – krížová cesta z 30-tych rokov 20. storočia s kaplnkou Panny Márie Lurdskej z r. 

1927–1928; kríž z r. 1890 
K7. Bobrov, okr. Námestovo – kalvária s kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie (pôvodná kaplnka z r. 1836–

1837); dnešný súbor zastavení z r. 1890–1894; štvorfigurálna skupina Ukrižovania  
K8. Bojnice, okr. Prievidza – 6 kaplniek zastavení, skupina Ukrižovania a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 

z r. 1815–1816 
K9a. Bratislava – kalvária – skupina Ukrižovania, svätý hrob a súbor 11 zastavení z r. 1694–1702 a 20-tych 

rokov 18. stor.; v 50-tych rokoch 20. storočia zámerne režimom zničený 
K9b. Bratislava – druhá krížová cesta bola situovaná na Podhradie na Mikulášskej ulici vedúcej ku kostolu sv. 

Mikuláša; pravdepodobne 60.–70. roky 18. storočia 
K10. Bruty, okr. Nové Zámky – krížová cesta z roku 1931 v areáli farského kostola Povýšenia sv. kríža 
K11. Čadca – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z r. 1822 (?) 
K12. Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom – štvorfigurálna skupina Ukrižovania; datovanie 60.–70. roky 18. 

storočia 
K13. Červený Kameň, okr. Pezinok – šesťfigurálna skupina Ukrižovania pred r. 1851 a súbor pravdepodobne 6 

zastavení z obdobia 18. storočia 
K14. Čierna Voda, okr. Galanta – kalvária z roku 1994 
K15. Dechtice, okr. Trnava – štvorfigurálna skupina Ukrižovania zo 60-tych rokov 18. storočia 
K16. Detva – krížová cesta s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie a štvorfigurálne súsošie Ukrižovania z r. 

1910, kríž z r. 1974 
K17. Diakovce, okr. Šaľa – krížová cesta s kaplnkou Božieho hrobu z r. 1820; v r. 1909 prestavba a reliéfy, z r. 

1959 ústredný kríž 
K18. Doľany, okr. Pezinok – krížová cesta (začiatok 20. storočia) s kaplnkou sv. Šebastiána z r. 1708; kríže z r. 

1758 
K19. Dolné Dubové, okr. Trnava – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1793 
K20. Dolné Orešany, okr. Trnava – krížová cesta z roku 1925 
K21. Drahovce, okr. Trnava – krížová cesta z roku 1872 
K22. Dubnica nad Váhom, okr. Ilava – kalvária s kaplnkou sv. kríža a kaplnka so sochou Bolestného Krista 

z roku 1770 
K23. Dvory nad Žitavou, okr. Nové Zámky – krížová cesta so zvonicou a schodišťom vyzdobeným plastikami 

z r. 1855–1860 
K24. Gajary, okr. Malacky – šesťfigurálna skupina Ukrižovania z r. 1906 
K25. Galanta – trojkrížie z roku 1932 (?) 
K26a. Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom – šesťfigurálna skupina Ukrižovania pred rokom 1768 (?) 

situované pred farským kostolom sv. Martina 
K26b. Hliník nad Hronom – kalvária (1903–1904) s tromi krížami (1902); kaplnka sv. kríža (1901–1902) 

a s piatimi tajomstvami slávnostného ruženca, kaplnka Božského Srdca Ježišovho a Srdca Panny 
Márie (1908) 

K27. Hlohovec – krížová cesta (1892) s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie (1730, nanovo postavená); 
trojfigurálna skupina Ukrižovania (1734); šesťfigurálna skupina Snímania z kríža (1742) a šesť 
reliéfov (30-te roky 18. storočia) z pôvodnej krížovej cesty umiestnené sekundárne  

K28. Hodruša-Hámre, okr. Žarnovica – šesťfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1832 
K29. Hontianske Nemce, okr. Krupina – päťfigurálne súsošie Ukrižovania z roku 1779 
K30. Hronovce, okr. Levice – trojfigurálna skupina Ukrižovania z r. 1772 
K31. Hronský Beňadik, okr. Žarnovica – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z druhej polovice 18. storočia 



K32. Hrušov, okr. Veľký Krtíš – zastavenia krížovej cesty z roku 1950; kaplnka Nájdenia sv. Kríža z r. 1923 
(pôvodná kaplnka z r. 1775); zvonica z r. 1933 

K33. Humenné – kalvária s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1839 alebo 1891 (pôvodná kalvária z 
18. storočia) 

K34. Chtelnica, okr. Piešťany – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z poslednej tretiny 18. storočia 
K35. Jablonica, okr. Senica – štvorfigurálna skupina Ukrižovania s ďalšími sochami z r. 1756–1758 
K36. Kátlovce, okr. Trnava – trojfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1774 
K37. Kláštor pod Znievom, okr. Martin – kalvária z roku 1935 (pôvodný súbor z r. 1728–1729) s kaplnkou sv. 

Kríža 
K38. Komárno – krížová cesta z roku 1840 (pôvodná z roku 1740); dnešné výjavy krížovej cesty z r. 1965; 

nachádza sa tu aj kaplnka Božieho hrobu 
K39. Komjatice, okr. Nové Zámky – päťfigurálna skupina Ukrižovania s Božím hrobom z polovice 18. storočia; 

krížová cesta z prelomu 19. a 20. storočia 
K40. Košice – kalvária s kostolom Sedembolestnej Panny Márie, pôvodne pravdepodobne 9 zastavení krížovej 

cesty; v súčasnosti 16 kaplniek, z toho 2 mariánske z r. 1844–1896 (pôvodné z r. 1737–1758) 
K41. Kráľová nad Váhom, okr. Šaľa – krížová cesta s kaplnkou Božieho hrobu z roku 1928–1932 (?) 
K42. Kremnica, okr. Žiar nad Hronom – kalvária s kostolom sv. Kríža, pôvodne s ôsmimi zastaveniami krížovej 

cesty (1729–1734) v 19. storočí pôvodný súbor doplnený ďalšími zastaveniami; nové obrazy 
krížovej cesty z r. 1935 

K43. Kuklov, okr. Senica – krížová cesta z druhej tretiny 20. storočia s trojfigurálnou skupinou Ukrižovania 
(1886) 

K44. Kúty, okr. Senica – krížová cesta s trojfigurálnou skupinou Ukrižovania z roku 1893 (zastavenia 
z neskoršieho obdobia) 

K45. Levice – kaplnka Povýšenia sv. kríža, trojfigurálna skupina Ukrižovania (pôvodne šesťfigurálna), 5–6 
samostatných zastavení krížovej cesty (zachované zvyšky múrov kaplnky a ohrady) zo začiatku 18. 
storočia; zastavenia z 19. storočia 

K46. Malacky – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1996 (pôvodne z r. 1717); umiestnené pred 
západnou fasádou pútnického františkánskeho kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 
v ktorom sa nachádzajú „sväté schody“ 

K47. Malé Dvorníky, okr. Dunajská Streda – šesťfigurálna skupina Ukrižovania z prelomu 18. a 19. storočia 
K48. Mariánka, okr. Malacky – krížová cesta z rokov 1930–1936 
K49. Matiašovce, okr. Kežmarok – krížová cesta z rokov 1739–1740 
K50. Močenok, okr. Šaľa – krížová cesta s kaplnkou Božieho hrobu a šesťfigurálna skupina Ukrižovania z roku 

1852 
K51a. Modra, okr. Pezinok – trojkrížie z roku 1814 (na mieste pôvodného kríža) 
K51b. Modra – štvorfigurálna skupina Ukrižovania zo 60-tych rokov 18. storočia 
K52. Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš – krížová cesta (z r. 1855–1864) s kaplnkou Ukrižovania (polovica 18. 

storočia); kaplnkou Bolestnej Matky Božej (1859) a päť tajomstiev náboženských právd  
K53. Mostová, okr. Galanta – trojfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1760 
K54. Námestovo – Slanica – krížová cesta z roku 1820; pôvodná kaplnka (z r. 1766–1769); kostol Povýšenia sv. 

Kríža z roku 1820 
K55. Nitra – kalvária z roku 1885 (pôvodná z prelomu 18. a 19. stor.); kríže z r. 1911 
K56. Nitra-Dražovce – štvorfigurálna skupina Ukrižovania zo 60-tych rokov 18. storočia 
K57. Nitrianska Blatnica, okr. Topoľčany – štvorfiguálna skupina Ukrižovania z prelomu 18.–19. storočia 
K58. Nitrianske Pravno, okr. Prievidza – kalvária s kaplnkou Večere Pánovej a kaplnkou Ukrižovania 

a menšími kaplnkami Olivovej hory, Božieho hrobu a Víťazného Krista, aj ďalších 8 kaplniek 
súvisiacich s Ježišovým umučením (Judášova zrada, Zapretie Krista Petrom, Ecce Homo, 
dvojvýjav Petrovho náreku s Judášovým zúfaním, Bolestnej Panny Márie, kaplnka Nástrojov 
umučenia) z rokov 1925–1937 

K59. Nová Baňa, okr. Žarnovica – krížová cesta z roku 1820 (?) s kostolom sv. Kríža z roku 1824–1825 
a kaplnkou Trpiaceho Krista (1822) 

K60. Nové Mesto nad Váhom – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1804 
K61. Nové Zámky – krížová cesta s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie, kaplnkou Božieho hrobu 

a šesťfigurálnou skupinou Ukrižovania z roku 1779 
K62. Nový Život – Eliášovce, okr. Dunajská Streda – päťfigurálna skupina Ukrižovania z druhej polovice 18. 

storočia, kríž zo začiatku 19. storočia  
K63. Oščadnica, okr. Čadca – kalvária s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie, kaplnkou Božieho 

hrobu, súsošia Olivovej hory a bičovania Krista z rokov 1945–1948 
K64. Pezinok – kaplnka a trojkrížie z roku 1754 



K65. Považská Bystrica – zaniknutá krížová cesta, zachovaných 8 zastavení s kaplnkou sv. Márie Magdalény a 
zaniknutou šesťfigurálnou skupinou Ukrižovania z rokov 1805–1807 

K66. Predajná, okr. Brezno – krížová cesta s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie a jaskyňou Panny Márie 
Lurdskej z rokov 1991–1992; pôvodný súbor z r. 1861–1873 

K67. Prešov – kalvária (pôvodne s 10 zastaveniami, dnes 11) z roku 1764–1769 s kostolom sv. Kríža (1752–
1753) a svätými schodmi (1764–1769); kaplnka Ecce Homo a kaplnka Olivovej hory (1721)  

K68. Pružina, okr. Považská Bystrica – krížová cesta a 7 tajomstiev Bolestnej Panny Márie z roku 1860–1863 
K69. Rajecká Lesná, okr. Žilina – kalvária s kaplnkou Nanebovstúpenia Pána z rokov 1920–1921 
K70. Rožňava – kalvária zo 40-tych rokov 20. storočia (pôvodná z r. 1741) s kaplnkou Sedembolestnej Panny 

Márie a kaplnkou Božieho hrobu 
K71. Ružomberok – 14 kaplniek krížovej cesty s kostolom Povýšenia sv. kríža z rokov 1858–1860 
K72. Salka, okr. Nové Zámky – krížová cesta (1926) s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1952 

a krížom z r. 1753 
K73. Sebechleby, okr. Krupina – šesťfigurálna skupina Ukrižovania na mieste staršej z roku 1950 
K74. Senec – krížová cesta (1915–1927; reliéfy z r. 1937) so štvorfigurálnou skupinou Ukrižovania z roku 1934 
K75. Senohrad, okr. Krupina – krížová cesta (1998) a 15 tajomstiev sv. ruženca (1934) s kaplnkou 

Sedembolestnej Panny Márie (1911, prestavaná zo staršieho objektu) 
K76. Sereď – Stredný Čepeň, okr. Galanta – krížová cesta zo začiatku 20. storočia; kríž z roku 1864 
K77. Skalica – kalvária so štvorfigurálnou skupinou Ukrižovania a sv. hrobom z rokov 1817–1825 (?) – 

pôvodný súbor Ukrižovania z r. 1703–1705 
K78. Skalka nad Váhom, okr. Trenčín – krížová cesta z roku 1990 (pôvodná z r. 1676) 
K79. Smolenice, okr. Trnava – krížová cesta z roku 1912 
K80. Snina – 8 kaplniek zastavení krížovej cesty z rokov 1909–1911 s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie 

z r. 1874 
K81. Sokolovce, okr. Piešťany – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z polovice 18. storočia 
K82. Spišská Kapitula – Sivá Brada, okr. Levoča – kaplnka sv. Kríža a 7 pašiových tajomstiev z polovice 17. 

storočia, neskoršie pristavené ďalšie kaplnky 
K83. Stará Turá, okr. Nové Mesto nad Váhom – krížová cesta s kaplnkou sv. Kríža z rokov 1862–1863, reliéfy 

z konca 19. storočia 
K84. Staré Hory, okr. Banská Bystrica – kalvária z roku 1968 (pôvodná z r. 1809 a doplnená v r. 1893) 

s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1891–1894; tri kríže z r. 1809 (pôvodné z r. 1726, 
dnes zaniknuté) 

K85. Starý Tekov, okr. Levice – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z polovice 18. storočia 
K86. Strekov, okr. Nové Zámky – krížová cesta z roku 1940; 7 zastavení Bolestí Panny Márie a 7 zastavení 

Radostí Panny Márie; kaplnka Najsvätejšej Trojice z 18. storočia, kaplnka Sv. studne (1920) 
K87. Stupava, okr. Malacky – krížová cesta z roku 1878 s kaplnkou Kalvárie z rokov 1713–1714 (r. 1878 

prestavba)  
K88. Šahy, okr. Levice – kalvária z roku 1907 (pôvodná z polovice 18. storočia) 
K89. Šaštín-Stráže, okr. Senica – krížová cesta z roku 1798 (v r. 1823 doplnená) so štvorfigurálnou skupinou 

Ukrižovania, súsoším Olivovej hory a Rozlúčky Krista s Máriou z konca 18. storočia 
K90. Špačince, okr. Trnava – krížová cesta z roku 1969 (pôvodná z r. 1873) a štvorfigurálna skupina 

Ukrižovania z r. 1797 
K91. Štiavnické Bane – Horná Roveň, okr. Banská Štiavnica – kalvária so 6 zastaveniami z roku 1754 vedúca 

ku skupine Ukrižovania z r. 1730 
K92. Štúrovo, okr. Nové Zámky – trojfigurálne súsošie Ukrižovania z roku 1766 
K93. Tajov, okr. Banská Bystrica – 7 zastavení krížovej cesty (5 zachovaných) s kaplnkou Panny Márie 

Sedembolestnej z rokov 1782–1783 
K94. Tešedíkovo, okr. Šaľa – krížová cesta z rokov 1869–1876 so šesťfigurálnou skupinou Ukrižovania z r. 

1869; kaplnka Zmŕtvychvstania Pána z r. 1876 a súsošia Rozlúčky Krista s Máriou a Olivovej hory 
z r. 1869–1876 

K95. Tomašikovo, okr. Galanta – krížová cesta z roku 1925 
K96. Topoľčany – kalvária s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie z rokov 1853–1856 a kaplnkou 

Ukrižovania z r. 1929–1931 (?) 
K97. Topoľčianky, okr. Zlaté Moravce – krížová cesta z roku 1907 s kaplnkou Božieho hrobu z r. 1934 
K98. Trávnica, okr. Nové Zámky – krížová cesta z roku 1991; kríž z polovice 18. storočia 
K99. Trnava – krížová cesta so šesťfigurálnou skupinou Ukrižovania z rokov 1900–1901 
K100. Trnava-Modranka – 7 zastavení krížovej cesty s kaplnkou sv. hrobu, vznikli pred rokom 1650, zanikla 

v 19. storočí 
K101. Trstín, okr. Trnava – kalvária s jednotlivými zastaveniami so šesťfigurálnou skupinou Ukrižovania 

a súsoším Rozlúčky a Olivovej hory z roku 1923 



K102. Veľké Kostoľany, okr. Piešťany – krížová cesta z roku 1924 na mieste staršej, pôvodnej 
K103. Veľké Uherce, okr. Partizánske – krížová cesta s kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie z roku 1852 
K104. Veľké Úľany, okr. Galanta – krížová cesta z rokov 1900 so starším múrom z r. 1740; kaplnka Bolestnej 

Panny Márie (1750) a trojfigurálna skupina Ukrižovania (1759) 
K105. Višňové, okr. Žilina – štvorfigurálne súsošie Ukrižovania z konca 18. storočia 
K106. Voderady, okr. Trnava – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1772 
K107. Vráble, okr. Nitra – štvorfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1931–1933, kríž z r. 1768 
K108. Zákamenné, okr. Námestovo – kalvária s jednotlivými zastaveniami s kaplnkou Nanebovzatej Panny 

Márie, kaplnkou Božieho hrobu a kaplnkou sv. Heleny z roku 1862 
K109a. Zlaté Moravce – šesťfigurálna skupina Ukrižovania z roku 1848 
K109b. Zlaté Moravce – kalvária, ľudovo nazývaná „Sv. Anna“ s kaplnkou sv. Anny z roku 1898; reliéfy z r. 

1910 


