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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: Gotický kostol rímsko-katolícky sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku 
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: 

Obec sa nachádza cca 10 km východne od Rožňavy pod horským prechodom 
Soroška. Kostol stojí pri hlavnej ceste vedúcej obcou v oplotenom areáli, ktorý je 
však prístupný. 

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

Jeden z najväčších kostolov na území Gemera, pôvodne románsky kláštorný kostol 
benediktínskeho opátstva, ktoré tu existovalo v 12. storočí. Po zániku kláštora bol 
kostol predĺžený východným smerom v gotickom slohu, uzavretý polygonálnou 
apsidou a v 14. storočí vymaľovaný figurálnymi nástennými maľbami, ktorých 
prítomnosť dokázal výskum v 70. rokoch 20. stor. Začiatkom 80. rokov 20. stor. 
počas opravy kostola bolo nájdené pôvodné románske kvádrové murivo obvodových 
stien kostola so štrbinovými oknami, ktoré bolo prezentované vo svojom pôvodnom 
výraze. Súčasne bol na severnej strane lode v blízkosti apsidy vykonaný zisťovací 
archeologický výskum, počas ktorého sa našlo základové murivo dvojapsidovej 
románskej kaplnky (dnes ukrytej pod terénom).  
Koncom 19. storočia bol interiér kostola novogoticky upravený a vymaľovaný 
romantizujúcimi nástennými maľbami s výjavmi z evanjelií. Na víťazný oblúk 
neznámy maliar namaľoval monumentálny Posledný súd s množstvom postáv.  
Pomerne malý hlavný oltár  kostola bol vyrezaný na spôsob ranogotických 
stredovekých oltárov s reliéfmi evanjelistov a anjelov. Oltár je súčasťou súpravy 
mobiliáru, ktorý dal pre kostol vyhotoviť gróf Dionýz Andrássy rodák zo susednej 
Krásnohorskej Dlhej Lúky, ktorý spolu s manželkou Františkou objednali pre kostol 
aj nádherné farebné vitráže do okien svätyne  zobrazujúce postavy svätých patrónov 
manželov sv. Dionýza biskupa a sv. Františku Rímsku. V strednom okne                         
nad oltárom je zobrazený hlavný patrón kostola sv. Ján Krstiteľ. Bočný oltár                      
so súsoším sv. Rodiny je  doplnený sochami sv. Štefana a sv. Jána Nepomuckého, 
Kazateľnica je vyzdobená reliéfmi cirkevných otcov a sochami žehnajúceho Krista 
a anjela. Mobiliár vyhotovil v jednotnom novogotickom slohu rezbár Július 
Fuhrmann (1852 - 1915), pôvodom z Budapešti, v tom čase pôsobiaci v Spišskej 
Novej Vsi, kde mal chýrnu dielňu. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Zaujímavosti:  
- Kláštor bol v staršej literatúre stotožňovaný s cisterciánskym opátstvom Mellei 
fontis, ktorý bol založený v roku 1141. Išlo však o kláštor v Írsku. 
- Podľa legendy si cisterciti postavili kláštor pri studni s kvalitnou pitnou vodou, 
ktorú zakrýval tieň mohutnej lipy. Maďarský názov obce Hárskút znamená                              
v preklade niečo ako lipová studňa. 
- Kostolík bol až do výskumu v roku 1983 považovaný za gotickú stavbu                            
z 15. storočia, postavenú na mieste pôvodného románskeho chrámu. O románskom 
pôvode kostolíka dnes svedčí odkryté murivo južnej steny lode s troma 
zamurovanými štrbinovými oknami (celkovo sa ich pri obnove našlo šesť). Ďalšie 
okno je na severnej strane lode. 
- Prehodnotenie datovania urobilo zo stavby jeden z najstarších sakrálnych objektov 
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v tejto časti Slovenska. 
- Na severnej strane lode boli v exteriéri odkryté základy jedinečnej dvojapsidovej 
kaplnky, ktorá sa pripájala k východnej časti lode. Dvojica polkruhových apsíd bola 
zapustená do obvodového muriva. Kaplnka mohla byť súčasťou prepojenia kostola 
so samotným kláštorom. Podobnú dvojicu apsíd nájdeme aj v neďalekej maďarskej 
dedinke Tornaszentandrás, kde sú však prezentované aj v exteriéri. 
- V prospech rytierskeho rádu johanitov ako zakladateľov lipovníckeho kláštora 
hovorí, okrem spomenutej dvojapsidovej kaplnky, aj zasvätenie kostola sv. Jánovi 
Krstiteľovi i fakt, že na neďalekej Soroške mali svoj hospic. 
- V interiéri sa zachovali gotické maľby z obdobia okolo roku 1430, ich časti sú 
odkryté v presbytériu a na vnútornej strane víťazného oblúka. Na severnej stene 
presbytéria je to výjav Narodenia Krista doplnený scénou kúpania novorodeniatka. 
Ostatné plochy sú stále zatreté mladšími vrstvami náterov. 

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

Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. V roku 2000 dostal 
nový zvon financovaný z darov veriacich. V rokoch 2004 – 2006 sa vďaka daru                     
z USA, ktorý venovali potomkovia rodákov z obce, opravila elektroinštalácia a 
následne aj strecha, okná a štít veže. Stavba je tak v dobrom stave. Návštevu 
kostolíka je potrebné dohodnúť vopred.  

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

Bibliografia: 

Tököly, G.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Košice, 
pracovisko Rožňava. 2001. 
Slivka, M.: Zisťovací výskum v Lipovníku. In: AVANS, roč. 1990, str. 95. 
Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, 
Praha – Prešov 1937. 
Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989. 
Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
Bratislava 2009 (kód patrocínia 5787). 
Web stránky:  

www.arslexicon.sk/rimskokatolicky-farsky-kostol-sv-jana-krstitela 
www.bucsujaras.hu/harskut  
 http://roznava.rcc.sk/schematizmus 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

 www.lipovnik.ocu.sk 
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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: 4.11.2015, Rožňava 
      


