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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 Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí 
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: 

Mauzóleum leží priamo pri hlavnej ceste (E58, E571) na trase Rožňava – Košice                       

na severovýchodnej strane v katastri obce Krásnohorské Podhradie. Oproti mauzóleu 

sa nachádza strážny dom s pokladnicou a malým provizórnym parkoviskom. 

Súradnice GPS: N 48°38.421′ E 020°36.214′ 

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

Toto mauzóleum je vysunutou expozíciou Múzea v Betliari. Patrí medzi 

najhodnotnejšie pamiatky secesného umenia na Slovensku. Postavili ho ako rodinnú 

kryptu v r. 1903-1904 pre Dionýza Andrássyho a jeho manželku Františku. Návrh 

vyhotovil Richard Berndl a Ing. arch. Konštantín Frick. Sochárska výzdoba je 

dielom Maxa Fricka a Eduarda Schmuckera. 

Architektonický objekt a parková úprava tvoria jeden ucelený komplex 

obdĺžnikového tvaru. Tvorí ho centrálna sepulchrálna stavba s polygonálnym 

pôdorysom a po jeho obvode situovaná parkovo upravená plocha. Secesný 

rotundovitý objekt je posadený v spevnenej ploche obdĺžnikového pôdorysu, ktorá je 

plošne a priestorovo vymedzená plne omietnutým múrom s otvoreným osovým 

nástupom. Dispozícia a jej členenie sa odvíja práve od tohto pôdorysu, pričom je 

rozdelená oplotením na vnútornú a vonkajšiu parkovú plochu. Obe sú osovo 

orientované na hlavný nástup. Vonkajší park je založený v dispozícii pravidelne a               

v priestore vo voľnejšom prírodno-krajinárskom štýle. Vnútorný park je aj                            

v pôdoryse aj v priestore prísne pravidelná úprava. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Budova mauzólea je umiestnená v strede dláždeného nádvoria, ktoré je obklopené 

3,5 metra vysokým múrom ukončeným naproti vstupu z oboch strán masívnymi 

piliermi. Pred schodiskom je v kruhu na dlažbe nápis Pax (Pokoj). 

Pri vstupe do objektu po stranách stoja dve sochy anjelov v nadživotnej veľkosti,                 

so založenými krídlami a s plamennými mečmi v rukách. Pôdorys mauzólea je 

nepravidelný osemuholník. 

Nad portálom je reliéfny erb Andrássyovcov, ktorý je z dvoch strán doplnený orlami 

a anjelmi držiac v rukách vyhasnuté fakle. Oproti vonkajšej skromnosti je vnútro až 

prepychové umelecky vyzdobené. Vo vnútri sú umiestnené dva veľké sarkofágy     

z bieleho carrarského mramoru. V pravom sú uložené telesné pozostatky Františky a 

v ľavom Dionýza Andrássyho. Steny interiéru mauzólea zdobí mramorové obloženie 

so zastúpením mnohých európskych a afrických lokalít. V prítmí interiéru sa vyníma 

kupola so zlátenou mozaikovou výzdobou a oltár zasvätený Sv. Františke Rímskej. 

Dominantou priestoru sú dva sarkofágy z talianskeho mramoru s reliéfnou výzdobou 

podobizní manželov a symbolmi ich dobročinnosti. Gróf Dionýz Andrássy zomrel 

27. februára 1913 v Palerme na Sicílii, po prevoze jeho telesných pozostatkov boli 

tieto dňa 7. marca 1913 uložené vedľa telesných pozostatkov Františky.  

7.  Udržateľnosť:  Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov predstavuje ojedinelú pamiatku 

secesného staviteľstva na Slovensku.  
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8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Múzeum je sprístupnené pre verejnosť: 

máj - september: Ut-Ne 8.30 - 17.00 

apríl, október/apríl: Ut-Ne 9.30 - 16.00 

november - marec: Ut-Ne 9.30 - 14.00 
9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa 
nachádzajú informácie 
o danej regionálnej 
jedinečnosti   (napr. 
bibliografia, webové 
stránky, multimediálne 
zdroje): 

Bibliografia: 

Hieke, K.: Praktická dendrologie I a II diel, Praha 1978. 

Krussmann, G.: Evropské dřeviny, Praha 1968. 

Steinhubel, G.: Slovenské parky a záhrady, Martin 1990. 

György, T.: Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. SNM – 

Múzeum Betliar, 2006, 32 strán. ISBN 80-8060-170-4. 

György, T.: Mauzóleum Krásnohorské Podhradie. Edícia Malá vlastivedná knižnica, 

č. 46, Bratislava: DOLIS s. r. o., 1995, 16 strán. ISBN 80-88804-77-9. 

Webstránky: 

http://www.hradkrasnahorka.sk/index.php?page=mauzoleum&lng=sk 
10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.snm.sk/?mauzoleum-grofa-dionyza-a-frantisky-andrassyovcov-uvodna-

stranka 

 

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: Rožňava 
        


