
 

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: Socha sv. Jána Nepomuckého 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 
Postavená je v strede lipovej aleje malého parku, pri okraji chodníka. 

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

Osadenie sochy sv. Jána Nepomuckého v tejto lokalite sa v materiáloch dejín 
nespomína. Vyhotovená je z kamenného materiálu -pieskovca zemitej farby a stojí 
na betónovom stĺpe. Vplyvom počasia a doby bol povrch tejto pamiatky poškodený 
a Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k jeho oprave. Rozhodlo sa zveriť jej 
reštaurovanie akademickému maliarovi Pavlovi Bradovkovi a magistrovi umenia 
Jozefovi Kužidlovi v roku 2003. Chýbajúce časti sochy podstavca a hlavne stĺpa boli 
domodelované. Slávnostné odhalenie sochy bolo 7. júna 2004. Rekonštrukcia bola 
financovaná z prostriedkov fondu Pro Slovakia a prostriedkov obce. 
Podľa legendy bol kňaz Ján Nepomucký spovedníkom Žofie Bavorskej - manželky 
českého a rímskeho kráľa Václava IV. Luxembruského. Václav IV. bol na pomery 
14. a 15. storočia pomerne mierumilovný, avšak čo sa týkalo charakteru jeho 
politiky, pravdepodobne úplne nesúvisel s jeho súkromím. Údajne bol žiarlivý, a to 
až natoľko, že žiadal od Jána Nepomuckého, aby vyzradil spovedné tajomstvá jeho 
manželky. Kňaz to však odopieral. Kráľ sa nahneval, dal odniesť Jána Nepomuckého 
do mučiarne a sám mu opaľoval bok fakľou. Kňaz bez ohľadu na to, či mal čo 
vyzradiť alebo nie, nepovedal nič, pretože akúkoľvek informáciu vnímal ako 
znesvätenie svojho poslania. Mučeniu nakoniec podľahol. Kráľ údajne nechal jeho 
telo zhodiť z Karlovho mosta do Vltavy.  
Na hrade od druhého dňa vládol ruch, celá Praha hľadala kráľovninho obľúbeného 
kňaza, ale ten sa stratil. Našli ho až rybári. Legenda spomína, že im k tomu pomohol 
nezvyčajný úkaz. Z nočnej oblohy dopadali svetelné lúče z piatich hviezd na jedno 
miesto neďaleko brehu. Preto je dodnes Ján Nepomucký zobrazovaný s piatimi 
hviezdami na gloriole. Pochovaný bol na Pražskom hrade so všetkými poctami. Stalo 
sa tak v roku 1383.  
Zmena v ponímaní jeho osobnosti nastala až v roku 1719, keď v dôsledku prestavby 
otvorili jeho hrob. V truhle boli len kosti a údajne neporušený ľudský jazyk. 
(Neskoršie moderné vedecké výskumy preukázali, že ide o kus mozgového tkaniva.) 
Už o 10 rokov na to bol svätorečený Vatikánom a jeho sochy sa začali stavať najmä 
v Čechách a okolitých krajinách. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Osobnosť Jána Nepomuckého je pozitívnym príkladom možno až neuveriteľnej 
viery v charakter človeka. Kult, ktorý sa rozvinul okolo tohto svätca, si cení 
predovšetkým zásadu, že prísahu či sľub mlčanlivosti je hodno splniť aj za cenu 
života, pretože človek každou zradou iného zradí i sám seba, svoje životné poslanie 
či základné ľudské hodnoty. . 

7.  Udržateľnosť:  Objekt je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. 
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8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Svätý Ján Nepomucký je patrónom právnikov, tiež všetkých spoľahlivých a 
odvážnych ľudí. S prosbami k nemu sa obracajú najmä tí, ktorí žiadajú silu, aby boli 
dostatočne odvážni, alebo túžia udržať nejaké tajomstvo. Na pamiatku jeho smrti sa 
sochy svätého Jána Nepomuckého stavajú najmä pri tečúcich vodách a mostoch. 

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

http://www.praveorechove.com/newsread2.php?newsid=1235 
http://www.pamiatkynaslovensku.sk/betliar-socha-sv-jana-nepomuckeho 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/betliar-socha-sv-jana-nepomuckeho 

 
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: 16.12.2015,  Rožňava 
 


