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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 reformovaný v Plešivci 
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: 

Kostol sa nachádza priamo v jadre mesta Plešivec, ku ktorému vedú všetky 3 hlavné 
cesty. K objektu vedie asfaltová miestna komunikácia. Kostol je v oplotenom areáli, 
nie je voľne prístupný.  
Obec Plešivec (maď. Pelsőc) leží cca 19 kilometrov južne od Rožňavy, na hlavnej 
ceste na Rimavskú Sobotu a Lučenec. Kostol stojí v obci na námestí a vďaka vysokej 
zvonici predstavuje výraznú dominantu. Oplotený areál nie je voľne prístupný.  
GPS: 48.545598951, 20.401664972 

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

Gotický kostol z r. 1320 bol postavený v mieste staršej svätyne z 13. stor. Koncom 
14. a začiatkom 15. stor. rozšírený a ďalej niekoľkokrát upravovaný. Pôvodne 
ranogotický reformovaný kostol sv. Juraja bol v 17. a 18. stor. renesančne obnovený. 
Z gotickej stavby zostali všetky obvodové múry jednoloďového kostola, polygonálne 
uzavreté presbytérium, severná pohrebná kaplnka s pôvodne gotickými oknami 
a pravdepodobne prenesený gotický hlavný portál a neskorogotické sedílie. Klenby 
gotickej stavby sa nezachovali.  
Interiér kostola má klasicistickú úpravu, rovné stropy, dve klenbové polia pruskej 
klenby z 2. pol. 18.stor. S hodnotným interiérom a fragmentmi gotických nástenných 
malieb mal charakter rodového a pohrebného kostola Bebekovcov. Takzvaná 
Bebekovská kaplnka bola ku severnej strane kostola pristavaná pravdepodobne                   
v 16.stor. Zachovali sa v nej kamenné okná s neskorogotickými kružbami ako i 
sedlový gotický portál s bohato profilovaným ostením. Na severnej stene pod oknom 
je osadený náhrobník Ladislava Bebeka s erbom a nápisom gotickou fraktúrou                    
po obvode. Fresky Posledná večera a Ukrižovanie sú dielom maliarov z Talianska a 
vznikli okolo roku 1350. Na južnej stene presbytéria nad oknom sú vyobrazené 
postavy prvých uhorských kráľov sv. Štefana, sv. Imricha a sv. Ladislava. Pozdĺž 
západnej steny sa tiahne drevená protestantská empora z roku 1929, s maľovaným 
kazetovým parapetom. 
Pri kostole stojí barokovo-klasicistická zvonica postavená s použitím muriva staršej 
veže. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Objekt sa nachádza na trase Gotickej cesty. 
Gotické nástenné maľby a gotické okná. 
Zaujímavosti: 
- Kostol napriek viacerým prestavbám predstavuje významný doklad vyspelej 
gotickej architektúry Gemera. 
- Pôvodne mal kostol podstatne väčšie rozmery ako dnes, môže za to zvýšenie 
okolitého terénu o viac ako meter i skrátenie lode, ktoré mal preukázať nedávny 
archeologický výskum. 
- Stredoveký ráz si zachovala najmä severná neskorogotická kaplnka, v ktorej 
nájdeme viacero hodnotných kamenárskych detailov - gotické okná s bohato 
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členenými kružbami, prípory, hlavice a sčasti i rebrá klenby, ako aj jedinečné sedílie 
v tvare oslieho chrbta.  
- Obzvlášť cenný je pôvodný honosný gotický portál, cez ktorý sa do kaplnky 
vstupuje z priestoru lode. Štýlovo je blízky portálom Dómu sv. Alžbety v Košiciach. 
- V lodi sa zachovala po gotickej klenbe len jedna polkruhová prípora na severnej 
stene zakončená ozdobnou hlavicou. 
- Interiér najmä presbytéria zdobia dodnes len sčasti odkryté fresky. Ide                              
o vysokokvalitnú prácu najmenej dvoch talianskych majstrov. Do Plešivca ich 
zrejme pozval Juraj Bebek, ktorý sa koncom 40. rokov 14. storočia zúčastnil ťaženia 
uhorského kráľa Ľudovíta do Talianska v rámci zápasu o tzv. Neapolské dedičstvo. 
Talianski majstri, zrejme z Neapola, boli pri tejto príležitosti pozvaní do Uhorska, 
kde vyzdobili predovšetkým hradnú kaplnku v Ostrihome a následne aj kostol                         
v Plešivci. 
- Na južnej stene presbytéria je odkrytá monumentálne pôsobiaca freska s výjavom 
Ukrižovania a Poslednej večere, aktuálny výskum odkryl aj ďalšie postavy                        
v presbytériu a na severnej strane lode. Nástenné maľby boli v poslednom období 
odkryté aj na severnej stene presbytéria, pričom horný pás z väčšej časti prekrýva 
novší strop. 
- V exteriéri sa na južnej strane presbytéria zachovala freska zobrazujúca kráľov             
sv. Štefana a sv. Ladislava, v roku 2009 bol objavený fragment fresky aj                              
za pristavaným oporným pilierom zo 17. storočia na južnej strane lode. 
- Vo východnej stene neskorogotickej kaplnky je druhotne zamurovaný náhrobný 
kameň Ladislava Bebeka z ružového mramoru. 

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

Kostol patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi, v súčasnosti sa využíva na liturgické 
účely. Vstup do kostola je potrebné dohodnúť telefonicky s farským úradom 
v Plešivci. Stav kostola je pomerne nevyhovujúci. Od roku 2009 sa začalo                            
s výskumom a obnovou. Zatiaľ sa podarilo objaviť niekoľko fresiek, dobudovať 
východný a západný štít bočnej kaplnky a vrátiť tak jej streche pôvodnú podobu. 
Taktiež sa uskutočnil prieskum georadarom, ktorý objavil isté anomálie v kostole, čo 
by mohlo naznačovať zvyšky staršieho kostola. V budúcnosti sa počíta                            
s archeologickým výskumom v okolí kostola. 

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

Bibliografia: 

Koreň, P.: Návrh na reštaurovanie nástenných malieb, omietok a muriva kostola 
Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, nepublikovaný materiál, 2009. 
Skalská, M.: Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, archívno-historický 
výskum, nepublikovaný materiál, december 2009. 
Skalská, M.: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného 
Gemera. Matica slovenská, Martin 2009. 
Togner, M.: K průzkumu nástenných maleb v rožňavském okresu. In: Najnovšie 
poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese 
Rožňava. Sborník zo seminára konaného v dňoch 29. – 31. 3. 1978 vo Vyšnej Slanej. 
Okresná správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave, Šumperk 
1978. 
Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989. 
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, 
Bratislava 2009. 
Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev                             
na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo PU v Prešove 2010. 
Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.  
Web stránky: 

http://www.apsida.sk/c/4297/plesivec 
Prospekty, propagačné materiály vydané obcou. 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.plesivec.ocu.sk 
http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/plesivec-kostol-ref-cirkvi1/ 
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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: 09.11.2015,  Rožňava 
    


