
 

1 
 

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 
Ul. Zakarpatská 19, 048 01  Rožňava, 

tel. č.: 058/7331384, fax: 058/7882340, 
e-mail: regag@stonline.sk 

 
Návrhový list 

“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká okresu Rožňava“ 
1. Názov: Gotická cesta 
2. Zaradenie podľa 
kategorizácie oblastí**: 

• kultúrne dedičstvo   
• prírodné a budované (umelé) prostredie človeka 
• poľnohospodársky a potravinársky priemysel   
• priemyselné a technické riešenia  
• turizmus a gastronómia 
• zdravie a životný štýl, šport 

3. Priradiť význam: • miestny  
• regionálny  
• národný  
• medzinárodný 

4. Umiestnenie, resp. 
lokalizácia: 

Cieľové miesto 
Betliar: kaštieľ a múzeum Betliar 
Budkovce: Reformovaný kostol sv. Trojice 
Čečejovce: kostol 
Dobšiná: Gotický kostol ev. c. a. v. 
Hrhov: pôvodný ranogotický kostol Sv. Jána Krstiteľa rím.-kat. c. 
Hrušov: pôvodne gotický kostol Panny Márie rím.-katol. c. 
Jablonov nad Turňou: pôvodný gotický kostol r. k. c. Sv. Trojice 
Jaklovce: r. k. sv. Antona Pustovníka 
Koceľovce: gotický kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
Košice: Východoslovenské múzeum – Rodošto, Dóm sv. Alžbety 
Kráľovský Chlmec: hrad ruina 
Krásnohorské Podhradie: hrad Krásna Hôrka s múzeom, pôvodne gotický 
kostol rím. katol. c. 
Krompachy: Kostol sv. Jána apoštola a ev. 
Lipovník: pôvodne románsky kostol r. k. sv. Jána Krstiteľa 
Malé Ozorovce: r. k. sv. Márie Magdalény 
Markušovce: Kostol sv. Michala 
Michalovce: mauzóleum manželov Sztárayovcov 
Nižná Slaná: pôvodne gotický kostol ev. c. a. v. 
Oborín: kostol  
Ochtiná: pôvodne románsky kostol ev. c. a. v. goticky upravovaný 
Plešivec: gotický kostol refor. cirkvi 
Roštár: gotický kostol ev. c. a. v. 
Rožňava: neskorogotický kostol Nanebovzatia Panny Márie rímskokatol. c. 
Ruská: r. k. Povýšenia sv. Kríža 
Slanec: hrad 
Slavec: pôvodne gotický kostol s opevnením, kláštor Paulínov - ruina 
Smižany: Kostol Povýšenia sv. Kríža. 
Spišská Nová Ves: Rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Spišské Vlachy: Kostol sv. Jána Krstiteľa 
Stratená: pseudogotický kostolík Sv. Augustína rímsko.-katol. c. 
Svinica: gotický kostol nad obcou 
Štítnik: gotický kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, vodný hrad 
Tibava: r. k. kostol Nanebovzatia P. M. 
Trebišov: Andrássyovské mauzóleum, hrad 
Turňa nad Bodvou: r. k. kostol Nanebovzatia P. M. 
Vinné: Michalovský hrad 
Vlachovo: pôvodne neskorogotický kostol ev. c. a. v. 
Vyšná Slaná: neskorogotický kostol ev. c. a. v. 
Žehra: Kostol sv. Ducha 
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5. Stručný popis, so 
zreteľom aj na históriu 
a jedinečný charakter: 

Je rozdelená do 5 základných okruhov, v ktorých si návštevník môže prezrieť hradné 
komplexy, zachované historické jadrá miest, múzeá a katedrály, ale aj dedinské 
kostoly, meštianske domy alebo romantické kamenné mosty. Vedie po cestách a je 
vyznačená hnedo-bielym logom Gotická cesta. Prechádza národnými parkami 
Slovenský raj, Slovenský kras, Muránska Planina, Pieniny. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Gotická cesta prechádza aj veľmi zaujímavými a chránenými prírodnými územiami. 
Predovšetkým sú to veľkoplošné chránené územia národných parkov Slovenský raj, 
Slovenský kras a Muránska planina. V tejto oblasti je aj Dobšinská ľadová jaskyňa 
zapísaná do Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva v roku 2000. Na Gemeri, 
v blízkosti Národného parku, biosférickej rezervácie Slovenský kras 
prechádza v blízkosti jaskýň a podzemných priepastí, ktorých význam a ojedinelosť 
bola ocenená zapísaním do Zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva 
UNESCO od r. 1995. Z nich sú verejnosti sprístupnené Ochtinská aragonitová, 
Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica a Krásnohorská jaskyňa. 
Na Gotickej cesta sa orientujeme 266 dopravnými orientačnými informačnými 
tabuľami, hnedo bielej farby, označenej logom v tvare gotického lomeného oblúka 
s nápisom „Gotická cesta“. Konkrétne informácie  v miestach kultúrnohistorických 
a prírodných pamiatok poskytujú priestorové informačné tabule, rozmiestnené podľa 
mapy v 33 obciach a mestách piatich okresov  a troch krajov. Informačné značenie 
bolo inštalované RRA Rožňava v roku 1998. 
Gotická cesta v súčasnosti sa predĺžila do Poľska, do Maďarska a pozostáva 
z niekoľkých okruhov: 

1. trasa -  Spišsko-Gemerská, ktorá bola ako prvá 
2. trasa -  Gemersko-Rimavská, 
3. trasa -  Spišská s okruhom tatranským, 
4. trasa -  Spišská s okruhom pieninským, 
5. trasa -  Gemerská s okruhom okolo Slovenského krasu 

Gotická cesta v súčasnosti predstavuje ponuku v celkovej dĺžke skoro 650 km a už 
veľká časť sa realizuje s podporou obcí, miest a Veľkými územnými celkami 
Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja. 

7.  Udržateľnosť:  Gotická cesta prispeje vo veľkej miere k informovaniu návštevníkov                                     
o najzaujímavejších a najvzácnejších skvostoch regiónu, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva. Zároveň sa týmto obohatí rozvoj 
cestovného ruchu v regióne. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Gotická cesta je formou kultúrnej turistiky, ktorá prezentuje návštevníkom pamiatky 
európskeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou turistickej trasy sú gotické chrámy                       
s nádhernou výzdobou a nástennými maľbami, z ktorých sa viaceré zachovali 
dodnes. Gotická cesta prispieva k rozvoju cestovného ruchu v regióne. 

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej jedinečnosti   
(napr. bibliografia, 
webové stránky, 
multimediálne zdroje): 

http://www.stitnik.ocu.sk/-goticka-cesta 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.gothicroute.sk/ 

 
Súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a na spracovanie 
vyhotovených fotografií a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu 
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Boldiš, ako štatutárny zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry Rožňava, 
IČO: 355 19 835, týmto čestne prehlasujem, že údaje uvedené v návrhovom liste a v jej prílohách sú 
pravdivé, presné a úplné. Podľa zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,  súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
osobných údajov a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov so zverejnením návrhového listu a so spracovaním 
fotografií a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu.  
Meno a priezvisko, titul: Miroslav Boldiš, Ing. 
Funkcia: Riaditeľ 
Podpis:  
Dátum a miesto: 05.08.2015,  Rožňava 
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Mapa Gotickej cesty 
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Príloha č. 1 Fotodokumentácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ŠTÍTNIK 
ev. c. a. v. kostol 

OCHTINÁ   
ev. c. a. v. kostol 

DOBŠINÁ  
ev. c. a. v. kostol 

CHYŽNÉ  
Rímsko-katolícky 
kostol 

KOCEĽOVCE  
ev. c. a. v. kostol 


