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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 rímskokatolíckej cirkvi a katedrálny Nanebovzatia Panny 

Márie v Rožňave 
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: Rožňava 

Kostol, solitér, sa nachádza na krajnom výbežku štvorcového pôdorysu Námestia 

baníkov na mierne stúpajúcom teréne. K pamiatke vedie miestna komunikácia 

z námestia smerom na SZ. 

GPS súradnice: N48°39'41'' E20°31'59'' 

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

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie je najstaršou a najvzácnejšou kultúrnou 

pamiatkou v Rožňave. Rímsko-katolícky kostol pochádza z konca 13. a začiatku 14. 

st. Z barokového zariadenia kostola vyniká hlavný oltár a kazateľnica z rokov 1770 – 

1779, diela významného neskorobarokového majstra J. Godeho a jeho rožňavskej 

dielne. Najcennejšou pamiatkou kostola je vzácna neskorogotická tabuľová maľba 

Sv. Anna Samotretia (Metercia) datovaná rokom 1513, kde na pozadí hlavnej témy 

je realisticky zobrazené stredoveké dobývanie a spracovanie rudy v konkrétnom 

krajinnom prostredí, v ktorom sa dá identifikovať okolie Rožňavy. Netradičnosťou 

spracovanej témy patrí obraz k unikátnym dielam v európskom meradle. Vedľa 

kostola stojí dominantná barokovo-klasicistická zvonica postavená v rokoch 1776 – 

1779 podľa návrhu staviteľa j. Mayera. 

Kostol, solitér, sa nachádza vo vyústení SZ nárožia ústredného námestia štvorcového 

pôdorysu v sídle Rožňava, na mierne stúpajúcom teréne. 

V katedrálnom kostole sa konajú koncerty (vianočné i počas roka napr. gospelový 

koncert, atď.) 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Najcennejšou sakrálnou stavbou mesta Rožňava. V kostole sa zachovala cenná 

tabuľová maľba z roku 1513 predstavujúca Svätú Annu Samotretiu, známa aj 

ako Rožňavská Metercia. Obraz je zatiaľ najstarším známym grafickým 

vyobrazením dobového baníctva v strednej Európe. 

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

Areál kostolíka býva zamknutý s výnimkou sv. omší. Kostol má 2 vstupy južný 

portál a zadný vstup. Do kostola sa vstupuje cez predsieň.  

V katedrálnom kostole sa konajú koncerty (vianočné i počas roka napr. gospelový 

koncert, atď.). 
9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa 
nachádzajú informácie 
o danej regionálnej: 

Turistické informačné centrum Rožňava 

Web stránky: 

http://www.tikroznava.sk/pamiatky/ 

http://fara.webroznava.sk/farnost/farsky-kostol, 

http://slovakia.travel/kostol-nanebovzatia-panny-marie-roznava. 

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: 09.09.2015,  Rožňava 
        


