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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: NKP Kaštieľ Betliar 
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: 

Obec Betliar, Kaštieľska 6 
GPS: N48°42'23'' E20°30'37'' 

5. Stručný popis, so 
zreteľom aj na históriu 
a jedinečný charakter: 

Sedem kilometrov od baníckeho mestečka Rožňava sa nachádza malebná dedina, 
ktorá sa môže pýšiť honosným kaštieľom s pôvodným zariadením a 
zbierkami. Betliar, ako súčasť rozsiahleho brzotínskeho panstva v stredoveku 
vlastnili Bebekovci, a pravdepodobne oni si na mieste dnešného kaštieľa dali 
postaviť malý vodný hrádok. Bebekovci však už v roku 1566 museli územie 
Horného Uhorska opustiť a ich majetky prešli do rúk cisárskeho dvora, ktorý ich 
spravoval prostredníctvom kapitánov z hradu Krásna Hôrka. V roku 1578 bol na 
Krásnu Hôrku prevelený Peter I. Andrássy, čím sa v Gemeri začalo takmer 
štyristoročná "vláda" jeho rodu. Dlhé roky boli Andrássyovci v pozícii hradných 
kapitánov, no v roku 1642 dostal Matej II. krásnohorské panstvo i betliarske majetky 
do dedičného vlastníctva od kráľa Ferdinanda III. Koncom 17. storočia došlo                      
k deleniu rodového majetku, čím vznikli dve vetvy rodu - staršia betliarska so sídlom 
v Betliari a mladšia dlholúcka alebo monocká, ktorá zostala na hrade Krásna Hôrka. 
 Kaštieľ bol vo vlastníctve Andrássyovcov takmer nepretržite až do roku 1945, len 
niekoľko rokov 19. storočia bol v rukách rodu Nádasdyovcov (kúpou od Imricha 
Andrássyho), ktorí ho zasa predali Pálffyovcom a Grovestinsovcom. Starý rodový 
majetok so sídlom získal späť pre Andrássyovcov gróf Emanuel I., ktorý sa stal 
významnou osobnosťou kultúrno-spoločenského života Uhorska i výraznou postavou 
vtedajšieho železorudného priemyslu, preto ho prezývali "Železný gróf". Práve                   
k jeho menu sa viaže posledná veľká prestavba kaštieľa v rokoch 1881 - 1886, ktorá 
mu dala dnešný vzhľad. Počas tejto romantickej - historizujúcej prestavby bol 
pôvodný klasicistický objekt nadstavaný o jedno celé poschodie a na západnej strane 
bola vybudovaná mohutná veža neogotického schodiska. Na východnej strane bola 
zasa postavená vežička na vzor veže slávneho sedmohradského hradu Hunyadiovcov 
Vajdahunyad (Nebojsa) s dlátkovou strieškou, ostatné veže majú striešky 
francúzskeho typu. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného návrhu:  

Pustošenie Druhej svetovej vojny ušetrilo len tri kaštiele na Slovensku: Orlové, 
Hodkovce a Betliar. Bohužiaľ do dnešných dní sa zachoval len kaštieľ 
Andrássyovcov v Betliari.   

7.  Udržateľnosť:  Komplex areálu kaštieľa v Betliari bol v roku 1985 vyhlásený vládou Slovenskej 
republiky za národnú kultúrnu pamiatku ako vzácne kultúrno-historické dedičstvo 
niekoľkých storočí. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Betliar je najnavštevovanejším kaštieľom juhovýchodného Slovenska. 
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9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej jedinečnosti   
(napr. bibliografia, 
webové stránky, 
multimediálne zdroje): 

http://www.betliar.eu/index.php?page=kastiel 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE_v_Betliari 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.snm.sk/ 

 
PRÍLOHY 

 
 
 
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: 16.12.2015,  Rožňava 
        


