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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: Paličkovaná čipka 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 

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

Región Gemera má bohatú takmer 200-ročnú tradíciu výroby paličkovanej čipky. 

V minulosti sa vyskytovali dva typy gemerskej čipky s rovným a zubatým okrajom 

a postupne vznikla súčasná gemerská paličkovaná čipka. V regióne horného Gemera 

sa paličkovaná čipka rozvíjala v Gočove, v Rejdovej, vo Vlachove a v Nižnej Slanej. 

S odstupom času sa gemerská čipka presunula aj do ostatných obcí regiónu – 

Betliara, Gemerskej Polomy, Dobšinskej Maše a pod. V minulosti sa robila ako 

lemovanie na smrtné plachty, oltárne prikrývky, kútne plachty. No čipkou sa 

vyzdobovali aj tradičné gemerské čepce. Typické gemerské čepce sú známe dodnes a 

sú svojím prevedením jedinečné. Spolu s liptovskými sú medzi nimi tie 

najvzácnejšie, najkomplikovanejšie a najkrajšie, čo sa týka prevedenia. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Paličkovaná čipka na slovenskom území dosiahla takú rozmanitosť i technickú 

a estetickú úroveň, aké sa nepodarilo zistiť nikde na svete 

7.  Udržateľnosť:  Každý vyspelý národ sa usiluje o zachovanie kultúrnych hodnôt, ktoré sú súčasťou 

národného kultúrneho bohatstva. K takýmto skvostom patrí i ľudová kultúra – 

stáročnú tradíciu má aj paličkovaná čipka. Pri Gemerskom osvetovom stredisku 

v Rožňave bol v roku 2000 založený  Klub paličkovanej čipky. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Čipka  slúži v prevažnej miere na ozdobu ľudového odevu a domácich úžitkových 

predmetov. 

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

http://www.gos.sk/kluby/kluby/klub_palickovania.html 

http://roznava.korzar.sme.sk/c/7146603/gemersku-cipku-pozna-cely-svet.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 
        


