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Návrhový list 

“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká okresu Rožňava“ 
 
1. Názov: Kostol evanjelický 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, centrum obce 

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

Evanjelický kostol augsburského vyznania bol postavený v roku 1786          

po tolerančnom patente cisára Jozefa II., podľa vtedajších predpisov bez veže a 

zvonov. Klasicistická veža bola pristavaná až v roku 1826, pod ňou bol otvorený 

nový vstup do kostola. Pôvodný južný vstup s murovanou predsieňou zostal 

zachovaný. Tu je umiestnený murovaný stĺpový oltár s obrazom Kristus a 

Samaritánka pri studni z roku 1838, ktorý je jedným z najlepších diel významného 

levočského maliara Jozefa Czauczika. Budovu kostola i veže postihli požiare a                 

v roku 1856 vyhoreli do základov. Vzápätí bol však znovu vybudovaný a 

neporušený zostal až do roku 1911, kedy bola strecha kostola pokrytá eternitom a 

veža plechom. V 1937 bol kostol renovovaný. Posledné úpravy interiéru kostola sa 

konali v 90. rokoch minulého storočia, v roku 2006 získala veža kostola novú 

medenú krytinu a v roku 2008 sa previedla výmena strešnej krytiny na lodi kostola. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Zaujímavo znie dobová informácia, podľa ktorej bol kostol „postavený z hliny“, teda 

je pravdepodobne veľkolepou ukážkou toho, čo je možné vybudovať z hlinených 

váľkov. Dobový zápis ďalej konštatuje, že kostol zväčšili „vápennými múrmi“ 

v roku 1794, zároveň ho spevnili železnými obručami a tyčami a podpivničili.  

7.  Udržateľnosť:  V centre obce Betliar sa nachádzajú dva kostoly, ktoré sú zapísané na zozname 

národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Vyššie stojí pôvodne gotický 

katolícky kostol z prvej polovice 14. storočia. Nižšie sa nachádza evanjelický 

barokový kostol. Pred kostolom stojí informačná tabuľa s fotografiami interiéru 

a stručným textom o historickom význame stavby.  

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Interiér kostola sa vyznačuje typickou evanjelickou jednoduchosťou, ktorá však 

umožňuje viac vyniknúť jeho dominantám. Tými sú predovšetkým prvky 

neskorobarokového slohu s veľkými stropnými oblúkmi a v prípade Betliara aj 

netradičný uzáver svätyne v ostrom uhle.  

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

http://www.keturist.sk/info/nabozenske-pamiatky/kostol-evanjelicky-augsburskeho-

vyznania-v-betliari/ 

http://gemer.vucke.sk/trip/gemer/gemer/kultura/kulturne-dedicstvo/barokovy-

evanjelicky-kostol.html 

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 
        


