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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 Koceľovciach 
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: 

Kostolík stojí uprostre obce Koceľovce v opevnenom areáli. Obec sa nachádza                
cca 20 km západne od Rožňavy, trocha mimo hlavnej cesty zo Štítnika do Hankovej 
a Brdárky.  
GPS súradnice: 48.710248938, 20.342795849 

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

Dominantou starej baníckej obce so zaujímavou vretenovitou zástavbou je 
evanjelický kostol umiestnený na miernom návrší horného konca. Areál kostola  
obohnaný kruhovou murovanou ohradou tvorí pokojnú oázu v obci zo značne 
znehodnotenou pôvodnou zástavbou. Koceľovský kostol je skoro intaktne zachovaná 
gotická stavba z prvej polovice 14. storočia. Kostol má hodnotný barokový mobiliár: 
monumentálny oltár z pol. 18. stor. s bohatými zlátenými rezbami, s ústredným 
obrazom Krista na kríži a  so sochami Mojžiša a Árona a ornamentálnu kazateľnicu 
z  roku 1759, pod ktorou je  pôvodná   stredoveká kamenná krstiteľnica.                                                                         

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Koceľovské nástenné maľby charakterizuje výrazná lineárnosť, ktorá im dodáva 
punc ilustratívnosti a zrozumiteľnosti pre prijímateľa. Bravúrna kresba a živé gestá 
postáv – aktérov jednotlivých výjavov výrazne napomáhajú vyjadriť ich emócie, 
spoluúčasť na zobrazených udalostiach, dramatickosť a tragiku dejovej osnovy 
príbehu utrpenia a Kristovej obety, čo bolo napokon aj ich prvoradou úlohou. 
Nástenné maľby z poslednej tretiny 14. stor. sú na krížovej klenbe a obvodovom 
murive a zobrazujú christologický cyklus, postavy svätcov, prorokov a symboly 
evanjelistov. Patria k najkvalitnejším stredovekým freskám na našom území. 
Doposiaľ neodkryté maľby boli objavené aj v lodi kostola. Vzácny je aj 
ranobarokový mobiliár kostola s točenými stĺpmi a bohatými ornamentálnymi 
rezbami z 2. pol. 17. stor. - oltár a kazateľnica. Krstiteľnica kamenná zo 17. stor.,                 
bez ozdôb, na neskorobarokovom vrchnáku skupina Krstu Krista z 2. pol. 18.stor. 
Železné gotické dvere do sakristie majú nitované hviezdicové klince a radiálne pánty 
zo 14. stor. Železné neskorogotické - ranorenesančné dvere zo zač. 16. stor., vedúce                    
z arkádovej predsienky do kostola, prerobené v 18. stor. z pôvodne hrotivých                                           
na segmentové. 

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

Unikátne nástenné gemerské fresky a gotický strop, vstupné dvere, ktoré majú svoju 
povesť na vpád turkov. Kostolík slúži miestnej farnosti Evanjelickej cirkvi a. v. 
Farský úrad je hneď oproti kostolíku zo strany presbytéria. V roku 2014 boli 
započaté práce na reštaurovaní nástenných malieb a prebieha obnova barokového 
oltára.  

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

Prospekty, web stránka gotickej cesty, letáky, propagačné materiály. 

Publikácie: 

Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, 
Bratislava 2009. 
Dvořáková, V. - Krása, J., - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. 
Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978. 
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Togner, M.: K průzkumu nástenných maleb v rožňavském okresu. In: Najnovšie 
poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese 
Rožňava. Sborník zo seminára konaného v dňoch 29. – 31. 3. 1978 vo Vyšnej Slanej. 
Okresná správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave, 1978. 
Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989. 
Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej 
nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2010. 
Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010. 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/kocelovce-kostol-ev-a-v-/ 
http://www.apsida.sk/c/5081/kocelovce 

 
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: 05.10.2015, Rožňava 
  


