
 

1 

 

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 Vyšnej 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: 

Katastrálne územie: Vyšná Slaná  

Vyšná Slaná č. súp. 184 

Kostol situovaný v strede obce na rovinnej parcele, v areáli spolu s farou a bývalou 

školou, dnes prestavanou na obchod. Parcela ohradená v krátkom úseku                                      

na juhozápadnom nároží veže murovaným ohradným múrom, ďalej len drôteným 

pletivom. 

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

Kostol je neskorogotická stavba, postavená okolo r. 1500 s renesančnými úpravami 

a barokovými prestavbami. Masívna gotická veža dostala v renesancii nárožnú 

sgrafitovú iluzívnu arkatúru (v súčasnosti pod omietkou), ako aj združené 

renesančné okná s pilastrami. Veža v 18. stor. bola zvýšená a barokovo prestavaná. 

Naposledy boli opravované omietky veže a to v 80. tych rokoch 20. stor. 

Jednoloďová orientovaná stavba s renesančnou svätyňou s klinovým uzáverom, 

s predstavanou vežou, s pristavanou sakristiou na severnej strane svätyne 

a predstavanou predsieňou na južnej strane lode. Svätyňa zaklenutá renesančnou 

krížovou klenbou. Presvetlená dvomi segmentovo ukončenými oknami 

v zošikmenom ostení a bankáloch: jedným v závere a jedným na južnej strane. 

Svätyňa oddelená od lode polkruhovým oblúkom. 

Loď zaklenutá tromi poliami krížovej klenby nesenej prístennými pilastrami. 

Presvetlená na severnej stene dvoma oknami a na južnej stene tiež dvoma. Okná sú 

vysoké,  segmentovo ukončené s jednoduchým pevným zasklením v kovových 

rámoch. Pre účely vetrania je otvárateľná len jedna tabuľka v každom okne.   

Na východnej a severnej strane interiéru svätyne drevená protestantská empora                  

z r. 1760, ktorá pokračuje aj na severnej strane lode, obieha taktiež západnú stranu a 

časť južnej strany v rozsahu dvoch klenbových polí. Výstup na emporu je schodíkmi 

vo svätyni za oltárom a dvomi schodíkmi v kútoch pri západnej stene lode. Empora 

je nesená drevenými vyrezávanými stĺpmi, parapet je taktiež drevený, členený 

tordovanými stĺpikmi, v západnej časti s nápisom a datovaním v kartuši. 

Zo svätyne vedie gotický sedlový portál do pristavanej sakristie na severnej strane, 

zaklenutej valenou klenbou s výsečou nad dverami. Sakristia je presvetlená oknom 

vo východnej stene. Dvere do sakristie sú drevené, kazetové. 

Na južnej strane lode je pristavaná predsieň zaklenutá krížovou klenbou prístupná 

cez polkruhovo ukončený otvor bez výplne. Vstupné dvere do kostola sú 

jednokrídlové, drevené doskové s nitmi. 

Interiér lode i svätyne je vymaľovaný výmaľbou s rokajovými motívmi. Na podlahe 

svätyne, v uličke lode a v podveží je liate terazzo, pod lavicami a v predsieni betón.  

Podvežie zaklenuté krížovou klenbou, dvere medzi podvežím a loďou drevené, 

kazetové. Vstupné dvere do podvežia taktiež drevené, kazetované. Vstup do veže je 

cez pristavané betónové schodíky prekryté plechovou strieškou na južnej strane 

veže. Tento otvor je pôvodný, opatrený kovanými jednokrídlovými gotickými 

dvermi. 
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6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Architektonické a výtvarné prvky: zaklenutie priestorov, gotický kamenný sedlový 

portál vo svätyni, združené okná vo veži, okenné a dverné otvory, tvarovanie strechy 

veže, architektonické členenie fasády veže, operáky. 

Remeselné prvky: vstupné doskové nitované dvere, kazetové dvere s kovaním 

tvoriace vstup do sakristie, štuková výzdoba fasády veže, kovaný kríž vo vrchole 

veže. 

Predmet ochrany: Predmetom ochrany je celá hmota a proporcie kostola vrátane 

zastrešenia, zaklenutie priestorov, sedlový gotický portál, tvar otvorov okien a dverí, 

výplne dverí, empora, výmaľba interiéru. 

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

Objekt letí na trase Gotickej cesty. Prehliadku je potrebné vopred dohodnúť, keďže 

kostol býva zamknutý s výnimkou sv. omší (nedeľa 10:30 hod.). 

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

Súpis pamiatok na Slovensku, diel III, str. 437 

Letáky, prospekty, publikácie vydané obcou a Združením Mikroregiónu Dobšiná. 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

Webstránka obce Vyšná Slaná 

 

 
PRÍLOHA - fotodokumentácia 
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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: 14.8.2015,  Rožňava 
        


