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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: Pamätihodnosť Nižná Maša železiareň 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, Nižná Maša č. 421 

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

V tejto lokalite, na úpätí masívu vrchu Turecká pri rieke Slaná, cca 900 m južne                
od obce Betliar bola vysoká pec a železiareň. Dal ju postaviť v roku 1791 gróf 
Leopold Andrássy. Na začiatku štyridsiatych rokov 19. storočia ju prevzal gróf 
Nádasdy. Pozval anglických technikov, Evansa a Dobbsa, ktorí tu postavili v rokoch 
1845-1847 prvú valcovňu na parný pohon v Uhorsku. Hoci novopostavená valcovňa 
zodpovedala najnovším technickým požiadavkám nepriniesla očakávané výsledky, 
pretože energeticky bola postavená na báze hnedého uhlia, ktoré sa muselo 
dopravovať zo značných vzdialeností, čo zvyšovalo prevádzkové náklady. Okrem 
vysokej pece a valcovne tu boli dva skujňovacie hámre.  
Zlepšenie železiarne sa podarilo dosiahnuť v polovici 19. storočia Jozefovi 
Voľnému. Menovaný postavil novú vysokú pec a zlepšil konštrukciu existujúcej 
vysokej pece. Energetickú situáciu zlepšil opätovným prestavaním valcovne 
tyčového železa na vodný pohon. Využitá tu bola voda rieky Slaná, ktorej časť vody 
bola odklonená do cca 400 m dlhého umele vyhĺbeného kanálu, s dostatočným 
výškovým rozdielom na pohon vodného kolesa. V tomto období patrila železiareň 
grófovi Tamásovi Nádasdymu. 
Vysoká pec zhutňovala železné rudy, ktoré boli ťažené hlavne v oblasti masívu 
kopca Turecká. Do železiarne bola ruda dopravovaná po vybudovanej lesnej ceste                     
po vrstevnici vo svahu známej ako „konská dráha“, ktorá začínala pri obci Rudná a 
končila v svahu nad železiarňou. Tu na konci tejto cesty ešte ostali kamenné zostatky 
základov objektov – prekladisko, od ktorého sa ruda dopravovala cca 500m dlhou 
zvážňou na ďalšie spracovanie v Nižnej Maši. Ročne sa v Nižnej Maši vyrobilo  
1 080 - 3 360 ton surového železa. Betliarske kujné železo malo vlastnosti ocele, 
dodávalo sa i do valcovne v Podbrezovej, kde z neho valcovali hlavne koľajnice. 
Začiatkom sedemdesiatych rokov 19. storočia ostali v prevádzke už iba vysoké pece. 
Roku 1879 odkúpil betliarsku železiareň gróf Emanuel Andrássy. Vysokopecnú 
výrobu železa v Betliari zastavili roku 1903.  

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného návrhu:  

Najvýznamnejšiu úlohu v baníckej histórii Gemera zohral gróf Emanuel Andrássy, 
ktorého za jeho aktivity v železiarstve nazvali „železným 
grófom“. Andrássyovci dokázali rozumne využiť niekoľko storočnú tradíciu 
baníctva a železiarstva v okolí Rožňavy a prispeli k tomu, že v železiarňach, ktoré 
postavili alebo kúpili, sa vyrábalo najkvalitnejšie surové železo a že územie Gemera 
bolo nazvané „Železnou župou Uhorska“. 

7.  Udržateľnosť:  Železiareň patrí do zoznamu  kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v obci Betliar  
zapísaných v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok SR. 
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8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Súčasne sa stáva chatovou osadou a budova s popisným číslom 421, pavlačový dom, 
je zapísaná v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok SR. Z tohto 
pohľadu by sa mala tejto osade venovať i náležitá pozornosť, najmä čo sa týka 
osídľovania väčších budov, žiaľ už dosť poškodených. 

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

www.majgemer.sk/ 
http://www.fberg.tuke.sk/kg/vystava/PC/popis.trasaC.html 
 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

 

 
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: 17.12.2015,  Rožňava 
        


