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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: Múzeum rodiny Andrássyovcov v Betliari 
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, Kaštiel Betliar, Kaštielna 6 

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

Expozície 
 
Expozícia v priestoroch kaštieľa Betliar je zameraná na život a bytovú kultúru 
uhorskej šľachty v 18. a 19. storočí. Vznikla z pôvodného mobiliáru a umeleckých 
zbierok viacerých príslušníkov grófskej rodiny Andrássyovcov, ktorí tu v minulosti 
žili a pôsobili. Po rozsiahlej rekonštrukcii kaštieľa, ktorá bola ukončená v roku 1994, 
vznikla nová muzeálna expozícia na interiérovej ploche 2308 m. Tvorí ju takmer 50 
obytných miestností, viacero komunikačných a úžitkových priestorov (8 kúpeľní, 
garderóba, pracovné miestnosti). Dejiny kaštieľa, ktorý bol spočiatku iba 
jednoduchou prízemnou obrannou stavbou so strieľňami, sa začali odvíjať v 14. 
storočí. Počas nasledujúcich storočí majitelia menili podobu objektu, ale pôvodný 
charakter zmenili až úpravy v priebehu 18. storočia a na konci 19. storočia. Múzeum, 
sídliace v kaštieli od 50. rokov 20. storočia, sa stalo súčasťou „rodiny“ Slovenského 
národného múzea v roku 1996. V súčasnosti spravuje približne 25 000 ks 
zbierkových predmetov. 
Najväčšou zbierkou inštalovanou v priestoroch kaštieľa je viac ako 15 000 zväzkov 
tlačív a rukopisov. 
 
Expozícia exotických trofejí 
Poľovanie patrilo v minulosti k obľúbeným voľnočasovým aktivitám aristokracie. 
Tento šport-koníček v kombinácii s fascináciou exotickými krajinami mali za 
následok početné cesty šľachty na Ďaleký a Blízky východ i do južnejších krajín 
Afriky. V roku 1849 podnikol dobrodružnú cestu do Indie gróf Emanuel I. Andrássy 
(1821-1891), ktorého považujeme za zakladateľa betliarskej zbierky trofejí a rarít. V 
jeho šľapajach pokračoval aj jeho syn Gejza I. Andrássy (1856-1938), ktorý sa 
preslávil ako poľovník a nadšenec pre všetko, čo bolo nebezpečné a napínavé. 
Expozícia preparátov z Afriky a Ázie bude inštalovaná v priestoroch zimnej záhrady 
kaštieľa tak, aby v návštevníkoch evokovala atmosféru doby, kedy kaštieľ 
navštevovali významné osobnosti európskych dejín. 
 
Expozícia egyptológie 
Starý Egypt oddávna fascinoval nielen vedcov a bádateľov, ale aj zberateľov a 
cestovateľov, ktorí často putovali za unikátnymi artefaktmi aj celé mesiace. 
Cestovateľská vášeň sa u Andrássyovcov spájala s tou zberateľskou, vďaka čomu sa 
Betliar ako jeden z mála šľachtických sídel v strednej Európe môže popýšiť 
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unikátnou kolekciou egyptologických cenností. K ťažiskovým zbierkam patrí múmia 
kňaza boha Amona z pohrebiska v Gíze, datovaná do 12.-11. stor. pred Kr. a múmia 
dieťaťa z bližšie neurčeného egyptského náleziska z obdobia 5.-4. stor. pred Kr. 
Dopĺňajú ich hrobové nálezy vo forme drobných plastík – amuletov a ich 
fragmentov, ktoré zastupujú rôzne obdobia, počnúc 7. stor. pred Kr. po 1. stor.                   
po Kr. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Sídli v niekdajšom poľovníckom kaštieli rodiny Andrássyovcov (národná kultúrna 
pamiatka), ktorý je situovaný v rozsiahlom romantickom parku v Betliari. 

7.  Udržateľnosť:  Múzeum Betliar je špecializované umelecko-historické múzeum zamerané na vývoj 
bytovej kultúry šľachty v 18. a 19. storočí s expozíciou v kaštieli Betliar. Múzeum            
v súlade so svojou špecializáciou svoje zbierkové fondy sústavne dopĺňa.                        
Vo vedeckovýskumnej činnosti dominuje už niekoľko rokov bádateľská práca                     
v historickom archívnom fonde rodiny Andrássyovcov, ktorý je súčasťou archívneho 
fondu Štátneho oblastného archívu v Levoči.  

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 
zachoval so svojim pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud 
ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol 
prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Takže všetko, čo tu 
budete vidieť, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme                                     
za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí. 

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

http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=mbe_snm 
http://www.snm.sk/?kastiel-betliar-charakteristika 
https://www.navstevnik.sk/miesto-
konania;jsessionid=25289AA1B1A8141855ED6893B038279D?venueId=1000061 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.snm.sk 

 
PRÍLOHY 
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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: 17.12.2015,  Rožňava 
        


