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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 Štítniku 

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: Štítnik. Obec leží cca 14 kilometrov západne od Rožňavy.  
Kostol je situovaný v strede obce v južnej časti námestia. Do kostola sa vchádza 
z hlavnej cesty, cez neskorogotickú predstavanú vežu na západnom priečelí. Vchod 
je z chodníka, ktorý je priamo pri ceste. 
GPS súradnice: 48.65802037, 20.364886522 

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

Najvzácnejšou kultúrno-historickou pamiatkou Štítnika a celého Gemera je gotický 
evanjelický kostol a. v., postavený v troch etapách v rokoch 1217–1460. Interiér 
kostola je bohato zdobený nástennými maľbami, ktoré pochádzajú z doby                        
od poslednej tretiny 14. po začiatok 16. st.. Z mobiliáru je najvzácnejšia gotická 
krstiteľnica z roku 1454,  neskorogotické stallum zo začiatku 16. storočia a organ 
z roku 1639.  
Gotický kostol Blahoslavenej Panny Márie, ktorý je jedinečnou hmotnou kultúrno-
historickou gotickou pamiatkou na Slovensku. Súčasnú podobu kostol dostal                  
po niekoľkých stavebných úpravách. Najstaršou časťou kostola je terajšia sakristia, 
na mieste ktorej stál prvý pôvodný kostol. Trojloďový chrám – najväčšia časť 
kostola pochádza z 2. tretiny 14. st. Pri pokračovaní v stavbe v roku 1460 predĺžili 
južnú a hlavnú loď, ktoré zakončili polygonálnymi uzávermi. Počas premeny kostola 
evanjelici zakryli historické nástenné maľby, ktoré opätovne odkryl Š. Groh. 
Fresková výzdoba sa nachádza aj na vonkajších stenách kostola, nástenné maľby 
pochádzajú z troch období – z poslednej tretiny 14. st., poslednej tretiny 15. st. a             
 zo začiatku 16. st. Okrem nástenných malieb je mimoriadne vzácna aj gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454, renesančno-barokový oltár z roku 1636 
a ranobaroková kazateľnica z roku 1693, cenné drevené renesančno-barokové lavice, 
dva orgány. V pohrebnej kaplnke Bebekovcov sú vzácne kamenné náhrobníky a 
epitafy.  

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Objekt sa nachádza na trase Gotickej a Železnej cesty. V roku 1970 bol kostol 
vyhlásený za NKP. 
Zaujímavosti: 
- Kostol so svojou freskovou výzdobou predstavuje najhodnotnejšiu pamiatku svojho 
druhu v regióne Gemer a patrí aj k najvzácnejším ukážkam stredovekého sakrálneho 
umenia u nás. Fresky zaberajú plochu 180 - 200 štvorcových metrov, na odkrytie 
navyše čakajú ďalšie plochy v interiéri, čo dáva reálnu nádej na rozšírenie súboru 
doteraz známych nástenných malieb. 
- Bazilika má zaujímavú siluetu vysokého a krátkeho trojlodia, na ktoré nadväzuje 
presbytérium dlhšie ako priestor hlavnej lode. Dotvára ju mohutná západná veža                    
s charakteristickou barokovou strechou. 
- Archeologický výskum dokázal existenciu menšej jednoloďovej stavby                              
s kvadratickým presbytériom.  
- Zachoval sa celý úsek severnej steny presbytéria. Východnú stenu zbúrali                       
pri predlžovaní svätyne a južnú stenu pri prístavbe južnej kaplnky. 
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- Interiér kostola bol vyzdobený v niekoľkých etapách, pričom staršie maľby boli 
často premaľované novými. Preto tu nájdeme niektoré motívy viackrát zopakované, 
keďže boli súčasťou samostatných cyklov.  
- Najstaršie maľby z obdobia okolo roku 1350 nájdeme na severnej strane 
presbytéria. Ide o pašiový cyklus, zobrazujúci Krista od vstupu do Jeruzalema až                  
po výjavy krížovej cesty. Súčasťou týchto malieb je aj na Slovensku unikátne 
zobrazenie Smrti ako jazdca na bielom koni cválajúcej ku skupinke ľudí (východná 
stena severnej lode). Tieto fresky súvisia s tvorbou talianskeho majstra z Plešivca.  
- Priestor bočných lodí je od hlavnej oddelený arkádami, pričom najmä tie otvárajúce 
sa do južnej lode sú bohato ornamentálne zdobené. 
- V interiéri južnej kaplnky i v samotnom presbytériu nájdeme zdobené pravouhlé 
sedílie, na ktorých je zrejmý vplyv dielne košického dómu. 
- Podvežie je zaklenuté v regióne jedinečnou neskorogotickou klenbou s krúženými 
rebrami. 
- V južnej kaplnke sa nachádza viacero kamenných náhrobkov Četnekyovcov. 
- Zachovala sa tu aj bronzová krstiteľnica z roku 1454 od majstra Jána zo Spišskej 
Soboty. 
- V hlavnej svätyni sa nachádza drevené stallum z obdobia okolo roku 1520 ako aj 
neskororenesančný oltár z roku 1636. 

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

Gotická  vnútorná  maľba a ponuka dobrej akustiky pre koncerty historickej hudby. 
Potom je tu zachovalý a funkčný najstarší organ na Slovensku. Nachádza sa tu zatiaľ 
nefunkčné podzemné prepojenie so zachovalým gotickým až stredovekým vodným 
hradom. Je to aj miesto tradičných sobášov a vystúpení cirkevných speváckych 
zborov. Návštevu kostola je možné objednať dopredu telefonicky. Vstup do kostola i 
fotenie sú spoplatnené. 

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

Kostol v Štítniku je aj na mapách a v publikáciách cestovného ruchu svojou 
výnimočnosťou a ojedinelosťou. 
Bibliografia: 
Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej 
nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin, 2010. 
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, 
Bratislava 2009. 
Tajkov, P.: Archeologické výskumy kostolov v Brzotíne, Silici, Gombaseku, Štítniku 
a v Turni nad Bodvou realizované v rokoch 2004 - 2014. Príspevok prednesený                
na odbornej konferencii Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok                  
na Gotickej ceste, 2. a 3. október 2014, Rožňava. 
Klingová, A. - Urbanová, N.: Vývoj evanjelického a. v. kostola v Štítniku na základe 
poznatkov z pamiatkových výskumov realizovaných v rokoch  2011 a 2012. 
Príspevok prednesený na odbornej konferencii Najnovšie poznatky z výskumov 
stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, 2. a 3. október 2014, Rožňava. 
Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989. 
Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. 
Odeon/Tatran, Praha/Bratislava 1978. 
Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
Bratislava 2009. 
Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010. 
Prospekty, letáky, TIK v Štítniku. 
Web stránky: 
www.arslexicon.sk 
www.dobos.revuca.net/gemer/stitnik 
video so zvukom zvonov kostola 
http://oz-goticka-cesta.webnode.sk 
http://gesecav.sk/stitnik 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.stitnik.ocu.sk/kostol - webstránka obce  
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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: 25.08.2015,  Rožňava 
        


