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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 Kostol rímskokatolícky Všetkých svätých 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: 

Objekt sa nachádza na severnom okraji katastra obce Krásnohorské Podhradie,                            
cca 6 km východne od Rožňavy pri hlavnej ceste v smere na Košice. 
Adresa: Lipová 46, 049 41 Krásnohorské Podhradie 
GPS súradnice: 48.656327° S   20.595521° V 

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

Gotický kostol v podhradí hradu Krásna Hôrka bol postavený v druhej tretine                   
15. storočia ako jednoloďový s polygonálnou svätyňou zaklenutou sieťovou 
rebrovou klenbou. Koncom 16. storočia bol rozšírený, v roku 1787 klasicisticky 
prestavaný a doplnený vysokou murovanou zvonicou a južnou polkruhovou 
kaplnkou. V roku 1895 bol kostol kompletne obnovený a upravený v novogotickom 
slohu na náklady grófa Dionýza Andrássyho. Vtedy bolo novogoticky doplnené aj 
poškodené gotické kamenné pastofórium a okná stredovekej svätyne dostali nové 
farebné vitráže s postavami sv. Františky Rímskej a sv. Dionýza biskupa (patróni 
Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky). Interiér kostola bol vybavený 
novými oltármi v novogotickom slohu. 
Koncom osemdesiatych rokov 20. storočia boli na severnej stene lode objavené 
stredoveké nástenné maľby zobrazujúce troch uhorských kráľovských svätcov -                     
sv. Štefana, sv. Ladislava a sv. Imricha, ktoré boli následne reštaurované. Ďalšie 
maľby, ktoré možno predpokladať na stenách svätyne, čakajú na odkrytie. V kostole 
sa zachovala hodnotná rokoková kazateľnica so sochami štyroch evanjelistov a                
sv. Michala archanjela. Na hlavnom oltári z konca 19. storočia je olejomaľba                    
od neznámeho autora zobrazujúca všetkých svätých. Na južnej stene lode je 
zavesený barokový obraz Panny Márie Immaculaty z roku 1755 s pohľadom na obec 
a hrad Krásna Hôrka. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Zaujímavosti: 
- Kostol tvorí významnú dominantu krajiny, aj v spojitosti s hradom Krásna Hôrka. 
- Vznik stavby je literatúre kladený aj do druhej tretiny 15. storočia. 
- Zasvätenie Všetkým svätých patrí u nás medzi najstaršie. 
- Z gotického obdobia sa zachovalo polygonálne presbytérium zaklenuté sieťovanou 
rebrovou klenbou, lomený víťazný oblúk a časť obvodových múrov lode. Z detailov 
ide o pastofórium a nález stredovekých fresiek na severnej stene lode.  
- Podrobnejší výskum by zrejme odkryl viac zo stredovekej/stredovekých 
stavebných etáp kostola, vrátane freskovej výzdoby. 
- Po získaní Krásnej Hôrky slúžil Andrássyovcom ako rodový kostol. 

7. Udržateľnosť:  Historický objekt chránený ako národná kultúrna pamiatka. 
Krásnohorské Podhradie má všetky predpoklady na to, aby sa v kostole našli 
rozsiahlejšie cykly stredovekých fresiek, tak ako to je kostole v Plešivci, Štítniku, 
Chyžnom a i. Malý kus, ktorý však vypovedá o vysokej kvalite a zručnosti majstra sa 
podarilo odkryť na severnej stene lode kostola. Z pôvodného zariadenia sa však 
nezachovalo takmer nič, pretože kostol bol v roku 1895 za výdatnej podpory grófa 
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Dionýza Andrássyho opravený a interiér doplnený neogotickými oltármi. Na túto 
obnovu upozorňuje rozmerný maľovaný nápis s erbom do nátora obnovy                                
na víťaznom oblúku. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva                        
na liturgické účely ako farský chrám. 

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

Bibliografia: 

Reško, A.: Krásnohorské Podradie. Andrássyovské tradície. Malá vlastivedná 
knižnica č. 108. Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo pre obec Krásnohorské 
Podhradie, 1998. 
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1969. 
Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y07). 
Webstránky:  

http://www.ubytovaniezaneta.sk/,  
www.snm.sk,  
www.snmbetliar.sk,  
http://www.krasnohorskepodhradie.sk/. 
Propagačné letáky obce Krásnohorské Podhradie. 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.hradkrasnahorka.sk 
www.obeckrasnohorskepodhradie.sk 

http://roznava.rcc.sk/schematizmus 
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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 
        


