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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: Kostol rímskokatolícky sv. Alžbety vdovy 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, v hornej časti centra obce, blízko vchodu do historického parku Betliar 

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

Kostol bol v Betliari postavený v prvej polovici 14. storočia, keď obec patrila rodu 

Bebekovcov. Bola to jednoduchá sakrálna stavba vidieckeho typu s jednou loďou, 

pravouhlou svätyňou a sakristiou. Kostolík ešte nemal vežu, pravdepodobne pri ňom 

stála samostatná zvonica. Vežu pristavali až 17. storočí, kedy (a potom i neskôr) 

došlo k viacerým zmenám potlačujúcim pôvodný gotický charakter. V súčasnosti je 

loď charakteristická barokovými klenbami, z pôvodnej gotiky sa zachoval portál  

s lomenými oblúkmi vedúci do sakristie.  

Vzácna je baroková drevená kazateľnica z počiatku 18. storočia zdobená plastikami 

evanjelistov. Z rovnakého storočia pochádza aj socha Panny Márie Kráľovnej. 

Súčasný oltár bol vyhotovený v 19. storočí a jeho ústredným motívom je obraz                 

sv. Alžbety vdovy. Bočný oltár zdobí obraz sv. Alžbety Uhorskej. Za výnimočný 

medzník v existencii kostola sa považuje rok 1896. Vtedy vypukol v obci ničivý 

požiar, ktorý zničil 117 domov, tiež evanjelický kostol. Kostol sv. Alžbety vdovy 

však ostal nedotknutý. Ľudia uverili v ochranu patrónky chrámu. 

Posledná prestavba kostola pochádza z roku 1973, kedy k nemu pristavali južnú 

sakristiu. Zároveň po predchádzajúcich zásahoch upravili fasádu do pôvodnej 

podoby zo 17. storočia.  

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Gotický rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Alžbete vdove je najstaršou 

architektonickou pamiatkou Betliara. 

7.  Udržateľnosť:  Spolu s evanjelickým kostolom patrí k dominantám hlavnej ulice v obci Betliar. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Kostol na nachádza na náučnom chodníku obce Betliar a pred jeho vchodom nájdete 

tabuľu s informáciami o histórii pamiatky a fotografiami. Kostol sv. Alžbety vdovy 

je verejnosti prístupný iba počas bohoslužieb. Je filiálny, jeho fara sa nachádza                  

v Gemerskej Polome.  

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=1273 

10. Oficiálna webová 
stránka: 
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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 
        


