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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: Kostol evanjelický v Roštári 

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: Roštár. Obec sa nachádza cca 16 km západne od Rožňavy, 
neďaleko Štítnika. Kostolík je zďaleka viditeľný. Stojí v opevnenom voľne 
prístupnom areáli na miernej vyvýšenine uprostred obce. 
GPS súradnice: 48.693047862, 20.351116061 

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

Gotický evanjelický kostol sv. Andreja zo začiatku 14. storočia, ktorý bol výrazne 
prestavaný najmä po požiari v roku 1689. V jeho interiéri dominuje barokový oltár              
z roku 1724, polychrómovaná rezbárska práca. Kazateľnica je z roku 1724. 
Krstiteľnica je z 1. pol. 18. storočia. Drevená protestantská empora z pol. 18. stor. 
Pod vápenným náterom presbytéria sa objavujú nástenné maľby zo 14. stor.  

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Objekt leží na trase Gotickej cesty. 
Zaujímavosti: 
- Kostolík má vďaka polohe a veži dominantné postavenie v dedinskej zástavbe. 
- V staršej literatúre sa uvádzalo, že kostolík postavili v 14. storočí na mieste staršej 
stavby z 13. storočia. 
- Na starší pôvod stavby odkazuje najmä štrbinové okno typicky románskeho tvaru, 
ktoré sa dodnes zachovalo (zamurované) na krátkom úseku východnej steny lode.  
- Hlavný južný vstup do kostola má gotický lomený oblúk, podobne ako portál                    
v podveží. 
- Neskoršie prestavby do značnej miery prekryli stredovekú podobu a pôvodné 
architektonické detaily, časť z nich sa však ešte môže ukrývať pod novšími 
omietkami - napr. východné okno presbytéria. 
- Sondy odkryli časti nástenných malieb v interiéri - odborníci rozoznávajú sv. 
Alžbetu a výjav Kľaňania sa troch kráľov. 
- Maľby v interiéri sa líšia od ostatných v regióne Gemera. Maliar ich totiž 
namaľoval prevažne technikou na sucho (secco). Nejde teda o klasické fresky. 
Maľby sú veľmi poškodené, čo ide na vrub aj použitej technike, ktorá nie je taká 
trvácna ako freska. 

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

Kostolík patrí Evanjelickej cirkvi a. v.. V kostolíku a jeho okolí zatiaľ nebol 
uskutočnený archeologický výskum. Rovnako tak ani prieskum nástenných malieb             
v interiéri nebol realizovaný na celej ploche. 

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

Prospekty, webstránka retep.sk, letáky, publikácie obce a mikroregiónu. 

10. Oficiálna webová 
stránka: 
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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: 5.10.2015,  Rožňava 
        


