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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: NKP Gotický kostol evanjelický v Dobšinej 
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: Dobšiná, stred mesta Dobšiná. 

Vstup do kostola je cez bránu pod vežou. 
5. Stručný popis, so 
zreteľom aj na históriu 
a jedinečný charakter: 

Gotický evanjelický farský kostol, pôvodne neskorogotická jednoloďová stavba 
z roku 1480. Postavili ju na mieste staršieho kostola zo začiatku 14. storočia. Kostol 
počas tureckých pádov bol úplne zničený, v roku 1891 prestavaný v romantickom 
neogotickom slohu. Z pôvodnej stavby sa zachovalo presbytérium a obvodové 
murivo zadnej časti lode. Oltár je pseudogotický z konca 19. storočia. Zachovali sa 

pôvodné gotické maľby na vnútorných stenách kostola, oltár, strop a zvonica 
s baníckymi znakmi.  
Nástenné maľby v evanjelickom kostole Dobšinej poznáme len od roku 2002, kedy 
boli objavené počas pamiatkového výskumu presbytéria. Sú to rozsiahle fragmenty 

figurálnych výjavov s biblickou tematikou kombinované s ornamentálnymi 
bordúrami a hviezdami na belasom podklade klenbových polí. Nález je pozoruhodný 
najmä z toho hľadiska, že dostupná odborná literatúra hodnotí dobšinský kostol ako 
celkom prestavaný a neogoticky upravený v roku 1891. Maľby boli reštaurované                   

v roku 2004. 
Podľa archívnych záznamov stála na mieste terajšieho kostola kaplnka                                
sv. Valentína postavená v 1. polovici 14. storočia, vedľa ktorej bol v roku                      
1480 postavený neskorogotický jednoloďový kostol vyzdobený nástennými 

maľbami. V roku 1641 boli obidve stavby spojené do jedného celku a v roku 1727, 

vzhľadom k nárastu počtu obyvateľstva, bol kostol rozšírený o priečnu loď – transept 
a následne spojený so samostatne stojacou vežou. Nálezy neskorostredovekej 
výmaľby presbytéria, jej rozsah a umelecká úroveň malieb sú dôkazom 
hospodárskej  prosperity mesta v 2. polovici 15. storočia. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Pôvodné gotické maľby na vnútorných stenách kostola, oltár, strop a zvonica 

s baníckymi znakmi. K zaujímavostiam kostola patrí najmenší zo štyroch zvonov             

vo veži. Volajú ho turecký zvonček a v pomere k najväčšiemu s váhou 2 500 kg je 

naozaj miniatúrny. Zvoní vždy o 21.00 hod a 3.00 hod, čím pripomína čas, kedy 

Turci napadli a vydrancovali Dobšinú a kedy ju opustili.  
7.  Udržateľnosť:  Historický objekt chránený ako národná kultúrna pamiatka. 
8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Usporadúvajú sa tu prezentácie náboženských zborov a stredovekej hudby. 

Evanjelická cirkev aug. v. Dobšiná. Kostol je bežne otvorený len v čase bohoslužieb. 

V prípadne záujmu o jeho prehliadku je potrebné kontaktovať Turistické informačné 

centrum Dobšiná, ktoré sa nachádza na susednom námestí Baníkov.  
9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa 
nachádzajú informácie 
o danej regionálnej: 

Prospekty,  letáky, publikácie, Turistické informačné centrum Dobšiná. 

Web stránky: 

http://www.dobsincan.estranky.sk/clanky/evanjelicky-kostol.html 

http://www.praveorechove.com/newsread2.php?newsid=1320 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.dobsina.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: 19.08.2015,  Rožňava 
        


