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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 evanjelický v Nižnej Slanej 

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: 

Kataster obce Nižná Slaná, v strede obce. 

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

Kostol /ev. a. v./ pôvodne gotický, postavený v 2. tretine 14. stor. Podľa archívnych 
údajov, bol postavený v roku 1439. Opevnený obranným múrom (husitmi), časť                     
z neho vidieť aj dnes. V tom čase, až do roku 1594 ho užívali kresťania - katolíci.          
Po reformácií 1524 celý cirkevný zbor prešiel na vierovyznanie augsburského 
vyznania. V tom čase bol kostol bez veže, ktorú v roku 1705-6 pristavili. Zápis je                              
vo vnútri veže. 
Prvá časť kostola je gotického slohu, ktorý je aj dnes zachovalý. Druhá časť kostola 
bola postavená v roku 1825 v románskom slohu. Vchod do kostola bol postavený                 
v roku 1744. Napriek protireformačným snahám za kráľa Leopolda I, sa nepodarilo 
kostol odobrať katolíkmi. Vtedy slúžil už ako certikuláry pre veriacich od Gemerskej 
Polomy po Dobšinú.  
V rokoch 1815 - 1844 požiare zničili kostol ako aj cirkevný archív, takže od roku                          
1594 do 1815 je temné obdobie. Z archívu zostala len nepatrná časť, z ktorého čerpal 
pán farár Pauliny, ktorý bol farárom od roku 1920 v Nižnej Slanej až do roku 1951. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

V kostole sa nachádzajú modliaci sa Pán Ježiš na hore Olivovej z roku 1839, 
pegislový orgán a krstiteľnica. Z pôvodne gotických prvkov sa zachovali lomené 
okná s kružbami, vstupný portál a fragmenty ornamentálnych nástenných malieb 
okolo zamurovaného okienka východnej vonkajšej strany presbytéria, ktoré sa 
dostalo prístavbou renesančnej veže r. 1594 do vežového priestoru. Oltár s obrazom 
Krista na Olivovej hore od G. Krafemanna z roku 1869. Kalich s patenou 1883.                      
Vo zvonici sa nachádzajú 3 zvony. 

7. Udržateľnosť:  Historický objekt chránený ako kultúrna pamiatka. 
8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Objekt leží na trase Gotickej a Železnej cesty. Kostolík si zachoval dominantné 
postavenie v centre obce, ktoré umocňuje renesančná veža. Z gotických prvkov sa 
zachovali lomené okná, vstupný portál a fragmenty ornamentálnych nástenných 
malieb. Na kostole je umiestnená pamätná tabuľa Samuela Ormisa. V blízkosti sa 
nachádza zaujímavý architektonický prvok - zvonička „Turnička“.  
Kostolík patrí miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a. v. a stále slúži na liturgické 
účely. Možnosť prehliadky na základe tel. dohovoru. 

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej jedinečnosti: 

Publikácie: 

Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968. 
Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989. 
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, 
Bratislava 2009. 
Letáky, prospekty, publikácie vydané obcou, informačné centrum Dobšiná. 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

Webstránka obce Nižná Slaná www.niznaslana.ocu.sk 
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PRÍLOHA - fotodokumentácia 
 

  
 

   
 
 
 
 
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: 11.8.2015,  Rožňava 
        


