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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: Gotický kostol evanjelický v Ochtinej 

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: 

V obci Ochtiná č. 52 na vyvýšenom mieste, z centra (park) hore po pravej strane – 
stred obce. Vstup do kostola je priamo z asfaltovej miestnej komunikácii. 
GPS súradnice: 48.683693405, 20.325648487 

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

Pôvodne románsky kostol ev. c. a. v. goticky upravovaný. 
Kostol Svätého Mikuláša - evanjelický a. v., je jeden z najvzácnejších gotických 
kostolov v Gemeri. Kostol je pôvodne románsky- ranogotický z 1.polovice 
13.storočia postavený v rokoch 1342 – 1347 na mieste staršej románskej stavby. 
Interiér kostola, jeho  presbytérium je zdobené nástennými maľbami z druhej 
polovice 14. storočia z roku 1370, znázorňujúcimi Christologický cyklus, ktorého 
autorom je neznámy Majster ochtinského presbytéria. Kaplnka s hviezdicovou 
klenbou z 15.storočia. Oltár a kazateľnica barokové. Zaujímavý je jeho južný gotický 
portál s drevenými rokokovými vyrezávanými dverami z 18. storočia.  
Motív sv. Mikuláša sa používal už na pečatidle obce z 15. storočia a je aj v erbe 
obce, ktorý obsahuje v modrom štíte  striebroodetý biskup so žehnajúcou pravicou, 
pred sebou držiaci na striebornej knihe tri zlaté jablká a pridržiavajúci si zlatú barlu a 
nachádza sa medzi dvoma zlatými kvetmi. 
V susedstve kostola sa nachádza baroková evanjelická fara s klenbami z 1. pol. 
18.stor, na jej priečelí je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá dokumentuje že tu 
pôsobil prof. Jonáš Bubenka, priekopník slovenskej vlastivedy Ladislav 
Bartholomaeides a publicista Daniel Lichard. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Zaujímavosti: 
- Kostolík je vďaka mohutnej veži a vyvýšenej polohe výraznou dominantou obce.  
- Donedávna sa všeobecne akceptoval románsky pôvod minimálne veže kostolíka, 
vďaka jej typickým združeným oknám. 
- Pekne zachované románske okná na veži tak musia pochádzať z inej staršej stavby. 
- Z gotického obdobia sa zachovali sčasti okná, južný portál do lode, ako aj 
zaklenutie presbytéria a bočnej lode. 
- V interiéri zo stredovekého vybavenia nájdeme kamennú krstiteľnicu. 
- Freskovú výzdobu zachovanú vo svätyni a na víťaznom oblúku realizovala 
koceľovská dielňa, o čom svedčí takmer rovnaký obsah malieb i mnohé zhodné 
detaily. Autora nazývame aj Majstrom ochtinského presbytéria. 
- Hlavným motívom hodnotných fresiek je podrobne stvárnený život Krista, okrem 
neho tu nájdeme postavy evanjelistov, apoštolov a ďalších svätcov a svätíc. Medzi 
menej časté motívy patri Apokalyptické zviera na víťaznom oblúku zo strany 
svätyne či stvárnenie sv. Trojice v podobe hlavy s troma tvárami, ktoré nájdeme                     
na ostení kruhového okna na východnej stene presbytéria. Podobné nájdeme aj                        
v kostolíku v Rákoši, ktoré zrejme bolo vzorom pre ochtinskú maľbu. 
- Zaujímavým spôsobom bola realizovaná nedávna obnova oltára kostolíka, keď              
z neho bol odstránený centrálny obraz a jeho funkciu prevzal výjav Snímanie z kríža 
s troma Máriami namaľovaný na východnej stene svätyne. 
- Netradičným motívom je polpostava sv. Ľudovíta z Toulouse s dvoma kráľovskými 
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korunami v rukách namaľovaná v hornej časti ostenia jedného z južných okien 
presbytéria. Maľba má symbolizovať nárok uhorských Anjouovcov na druhú 
kráľovskú korunu - v Neapole. 
- Centrálnym výjavom freskovej výzdoby v lodi bola postava Ježiša v mandorle                        
 na víťaznom oblúku. 

7.  Udržateľnosť:  Historický objekt chránený ako kultúrna pamiatka. Bola vykonaná celková 
rekonštrukcia nástenných malieb a ponúka zaujímavé maľby, ktoré zobrazujú 
christologický cyklus, Posledný súd, apoštolov, svätcov, korunovanie Panny Márie 
a symboly evanjelistov. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Kostolík patrí miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi. Otvorené je po dohode 
s miestnym farárom, alebo Obecným úradom po dohode. 

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

Publikácie: 

Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, 
Bratislava 2009. 
Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej 
nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2010. 
Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989. 
Šlosár, J.: Z dejín Ochtinej. Obecný úrad v Ochtinej, Ochtiná 1993. 
Letáky, publikácie obce, prospekty 

Web stránky: 

www.goticroute.sk 
http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/ochtina 
http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/architektonicko-historicky-vyskum-striech-
a-krovov-v-ochtinej-a-kocelovciach 
www.arslexicon.sk/gemerska-stredoveka-architektura 
- http://gesecav.sk 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.ochtina.ocu.sk 

 
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: 16.09.2015,  Rožňava 

   


