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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 Narodenia Panny Márie v Lúčke 
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: 

Na juhovýchodnom okraji Slovenského rudohoria, v malebnom údolí potoka 
Čremošná vinúceho sa popod krasovú planinu Horný vrch leží obec Lúčka 18 km 
východne od Rožňavy. Kostolík sa nachádza nad obcou a je voľne prístupný. 
Základné informácie o ňom nájdete na informačnej tabuli pod svahom. 
GPS: 48.639466856, 20.725418329 

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

Kostol v Lúčke postavili v polovici 13. storočia, pravdepodobne ihneď po tatárskom 
vpáde, o čom svedčí jeho poloha na vyvýšenine s dobrým výhľadom a s ochrannou 
hradbou vysokého vrchu na severe, ale aj silná kamenná ohrada, ktorá obklopovala 
kostol zo všetkých strán. Loď kostola zakryli trámovým stropom, svätyňu zaklenuli 
ľahkou klenbou z tufu a dali vymaľovať nástennými maľbami.  
Dvesto rokov lúčanskí veriaci užívali kostol na svoju duchovnú obrodu a vďaka 
opevneniu zaiste aj na ochranu pred nepriateľom. V roku 1440 hornouhorské banské 
mestá obsadil so svojím vojskom naverbovaným zväčša z bývalých husitských 
bojovníkov moravský šľachtic  Ján Jiskra z Brandýsa v službách uhorskej kráľovnej 
Alžbety, ktorá potrebovala zabezpečiť vládu pre svojho maloletého syna Ladislava 
Pohrobka. Jiskra postavil svoju hlavnú pevnosť v centre gemerského baníctva 
v Rožňave, kde sa s prestávkami udržal skoro dvadsať rokov. Je pravdepodobné, že  
Jiskrove vojsko pre lepšie ovládnutie územia malo aj menšie posádky, o ktorých sa 
archívne pramene  nezmieňujú, a ktoré zostali len v pamäti ľudu. V okolí Rožňavy sa 
v tejto súvislosti hovorí o hrádkoch pri Brzotíne, na Sokolej skale pri Silickej 
Jablonici a opevnených kostoloch v Silici, Silickej Brezovej a Lúčke.  
Kostol v Lúčke bývalí husiti opevnili zvýšením a zosilnením pôvodnej kamennej 
ohrady, do ktorej na najvyššom mieste vstavali strážnu vežu. Vytvorili tak dokonalú 
malú pevnosť s výbornými strategickými vlastnosťami. Dôkazom strážno-obrannej 
funkcie kostola sú aj tri strieľne v murive strážnej veže, ktorá je v hrúbke muriva 
vystužená drevenými brvnami, čo je typické pre stredoveké české stavby. Svätyňa 
kostola bola ešte v roku 1972 čiastočne zaklenutá a na jej východnej stene sa 
zachoval fragment nástennej maľby s torzom kľačiacej postavy, ktorý neskôr zanikol 
spolu s klenbou. Bol to však dôkaz jeho stredovekej freskovej výmaľby.  Ešte v roku 
1925 bol kostol funkčný, ale chátral. Vzhľadom na ťažkú prístupnosť sa veriaci 
v Lúčke rozhodli postaviť si kostol nový a starý ponechať svojmu osudu. Zánik 
kostola urýchlil priamy zásah počas prechodu frontu v roku 1945, kedy bol natoľko 
poškodený, že slúžil už len ako zdroj lacného stavebného materiálu.  
V rokoch 1978–1982 bola ruina kostola a ohradného múra vyčistená od vegetácie,  
stavebne upravená a zakonzervovaná. Domurovaná a zastrešená bola len veža, ktorá 
neskôr slúžila ako zvonica. Priestor medzi múrmi kostola bol  vydláždený a trávnaté 
nádvorie upravené. Ruina sa čoskoro stala obľúbeným výletným miestom 
s nádherným výhľadom na strmé zrázy Silickej planiny, Kováčovské bralá 
a majestátny Drieňovec.  
Každý rok 6. júla na výročie smrti Majstra Jána Husa sa v lúčanskom starobylom 
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kostole v duchu husitskej tradície pod holým nebom stretávajú na bohoslužbe 
členovia Cirkvi československej husitskej. Po dlhých desaťročiach ožili múry 
odsúdené k zániku. Stali sa tak nielen výrečným odkazom minulosti, ale aj 
pamiatkou česko-slovenskej vzájomnosti. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Je to jediná chránená vidiecka pamiatková zóna v rožňavskom okrese                                 
so zachovanými murovanými roľníckymi domami so stĺpikovými podstienkami 
alebo drevnými pavlačami. V poslednom období sa staré domy menia na víkendové 
chalupy, a najmä v letných mesiacoch pribúdajú aj turisti, ktorých tu láka nielen 
malebné ticho a svieži vzduch, ale aj zaujímavá pamiatka nad obcou, ktorú miestni 
nenazvú inak ako husitský kostol. 
Zaujímavosti: 
- Opevnený kostolík nad obcou vytvára veľmi romantickú scenériu; 
- Loď kostola je dlhá 10,8 m a široká 9,9 m, presbytérium má rozmery 5,8m x 6,9 m; 
- Priemerná hrúbka múrov stavby je 100 cm; 
- Kostolík bol pôvodne zdobený freskovou výzdobou zo 14. storočia, hovorí sa                    
o maľbách na stenách presbytéria, víťaznom oblúku a severnej stene lode. Ich 
zvyšky (kľačiaca postava v dlhom rúchu) boli zachované ešte v polovici 70. rokov 
minulého storočia. Do začiatku konzervačných prác však už zmizli. 
- Pri konzervačných prácach boli zvýraznené portály na južnej a západnej stene lode 
vloženými betónovými rebrami; 
- Kostolík je opevnený kamenným múrom, ktorého súčasťou je vstavaná veža                      
na juhozápade. Dĺžka pevnostného múru je približne 120 m, hrúbka cca 120 cm,                      
v prípade veže s rozmermi cca 4 m x 4 m je to jeden meter. 

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

Zrúcanina opevneného kostolíka je evidovaná ako kultúrna pamiatka a                                
po konzervácii je v relatívne dobrom stave, v roku 2013 však už začali vypadávať 
viaceré kamene. Pozemok pod stavbou patrí Rímskokatolíckej cirkvi, samotný 
kostolík a opevnenie nie sú zaregistrované. Konajú sa tam aj koncerty vážnej hudby.  

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa 
nachádzajú informácie 
o danej regionálnej 
jedinečnosti   (napr. 
bibliografia, webové 
stránky, multimediálne 
zdroje): 

Bibliografia: 

Tököly, G.: Pamiatková obnova stredovekého opevneného kostola v Lúčke.                     
In: Zborník 2, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody                        
v Prešove, stredisko v Rožňave, Rožňava, 1983, str. 53 - 71. 
Tököly, G.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky Kostol s opevnením v Lúčke. 
Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava. 
Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989. 
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, 
Bratislava 2009. 
Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
Bratislava 2009 (kód patrocínia 2988). 
http://www.apsida.sk/c/544/lucka 

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: 20.11.2015, Rožňava 
        


