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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: Expozícia Železnej cesty vo Vlachove 
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 Vlachovo 

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

Expozícia "Z histórie obce Vlachovo" 
Slávnostné otvorenie muzeálnej expozície sa uskutočnilo1. októbra 2005.  
Prierez najvýznamnejšími odvetviami niekdajšieho života vo Vlachove zobrazuje 
expozícia z dejín obce v kaštieli Andrášiovcov. Nachádzajú sa tu zbierky, ktoré 
vznikli vyhľadávaním starožitností na pôjdoch a v truhliciach a ich následným 
darovaním pre trvalú výstavu. Expozícia sa delí na tri časti. 
Fauna 

V miestnosti, ktorá je zariadená ako „andrášiovská jedáleň“ nájdete vystavené trofeje 
cicavcov, ktoré obývajú lesy priľahlej juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. 
Celé okolité lesy sú známe vysokým výskytom zveriny. Najpočetnejšie sú na výstave 
zastúpené trofeje jeleňov a srncov, ale pozornosť zvyčajne najviac púta lebka nášho 
najväčšieho cicavca, ktorým je medveď hnedý.  
Steny jedálne sú obložené aj kožušinami líšky, kuny, jazveca, a tiež preparovanými 
vtákmi, medzi ktorými najviac vyniká dnes už veľmi vzácny tetrov hlucháň. Tieto 
exponáty do zbierky venoval poľovnícky zväz. 
Etnografia 
V ďalšej miestnosti sa nachádzajú ukážky pracovných nástrojov, ktoré sa kedysi 
bežne užívali, ale dnes už upadajú do zabudnutia. Návštevník takto možno prvýkrát 
uvidí na vlastné oči, ako naozaj vyzerá motovidlo, ako sa lámalo a česalo konope, 
alebo akým spôsobom sa opracovala koža či vyrábalo maslo.  
Vystavené sú aj tradičné kroje, výšivky, korýtka, keramika, historické písomnosti a 
ukážka zariadenia dedinskej izby. Staré exponáty, z ktorých dýcha nostalgia zašlých 
čias, možno súčasníkovi z mesta na prvý pohľad veľa nepovedia, ale pri vhodnom 
výklade sprievodcom možno nad každým stráviť pomerne dlhý čas. 
Baníctvo a hutníctvo 

Výstava približuje dobové fotografie baníkov a hutníkov, ale predovšetkým 
historické produkty, ktoré vyrábali. Boli to napr. výrobky pre liehovarnícky 
priemysel, železné tyče, drôty, reťaze, ale aj odliatky surového železa určené                 
na vývoz do ďalších železiarní, ktoré sa špecializovali na výrobu iných železných 
nástrojov.  

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného návrhu:  

Obec leží na Gotickej a Železnej ceste. 
V súčasnosti je v kaštieli múzeum s národopisnou expozíciou, expozícia z histórie 
baníctva a hutníctva vo Vlachove, poľovnícky salón - trofeje z vlachovských lesov 
a lúk, veľká sála s javiskom. V kaštieli sú dobové pivnice, ktoré sa plánujú                                    
v budúcnosti rekonštruovať. Nachádzajú sa tu zbierky, ktoré vznikli vyhľadávaním 
starožitností na pôjdoch a v truhliciach a ich následným darovaním pre trvalú 
výstavu. Pripomínajú nielen časy minulé, ale čiastočne dokumentujú aj okolité 
prostredie, v ktorom sa obec nachádza. 
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7. Udržateľnosť:  Podpora zachovania tradícií. 
8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Expozícia je prístupná verejnosti, ktorú je možné navštíviť po dohode s vedením 
obce.  

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

Web stránky: 
http://gemer.vucke.sk/trip/gemer/gemer/kultura/kulturne-dedicstvo/expozicia-z-
dejin-obce.html 
http://www.vlachovo.eu/pdf_noviny/05_02-03.pdf 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.obecvlachovo.szm.com/ 

 
 
PRÍLOHA – fotodokumentácia 
Kaštieľ rodiny Andrássyovcov 
 

  
 

  
 
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: 13.8.2015,  Rožňava 
 


