
  

 

Tlačová správa: Gotické poklady Gemera otvoria svoje brány návštevníkom 
 
Gotická cesta je otvorená. Návštevníkov prevedie unikátnymi pamiatkami,  kostolíkmi 
v šiestich gemerských obciach. Poklady Gemera budú čakať na svoje objavenie v 
sobotu 1. septembra. Sprevádzať nimi budú mladí dobrovoľníci, nadšenci z oblasti 
histórie a architektúry. Zabezpečia odborný výklad, ale tiež viaceré prekvapenia. 
 
Päť evanjelických a jeden katolícky kostol budú otvorené v sobotu v čase od 10. do 
18. hodiny. Sprievodcovia budú vítať návštevníkov v kostolíkoch hneď v šiestich 
obciach – Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Roštár, Brdárka a Henckovce (okr. Rožňava). 
 
Zabezpečená bude aj doprava. O 14. hodine vyrazí z autobusovej stanice v Rožňave 
autobus, ktorý postupne zavíta ku všetkým šiestim kostolom. Vstupné, výklad 
sprievodcov aj doprava sú zadarmo, počet miest v autobuse je však obmedzený. 
Záujemcovia si ich môžu objednať na adrese gotickacesta@gmail.com. Srdečne vítaní 
sú aj zvedavci, ktorí prídu do kostolíkov vlastnou dopravou. 
 
Pripravené budú propagačné materiály predstavujúce jednotlivé kostoly, no 
predovšetkým nová mapa regiónu s vyznačenými kostolíkmi, ktoré sú súčasťou 
Gotickej cesty. Mapa však zahŕňa aj iné významné kultúrne, náboženské či industriálne 
pamiatky a je pre túto oblasť absolútnym unikátom. 
 
Poslednou zastávkou bude kostol Všetkých svätých v Henckovciach, kde bude o 18. 
hodine zabezpečené večerné sprevádzanie. Autobus sa po prehliadke vráti do 
Rožňavy. Pre tých, ktorí sa aj potom rozhodnú v Henckovciach zostať, bude pripravený 
hudobný program. O 19. hodine vystúpi pri kostole kapela  Rejdovate čhave. O 20. 
hodine sa začne pri sviečkach v kostole koncert dobovej duchovnej i svetskej hudby. 
Následne o 21.30 odchádza späť do Rožňavy linkový autobus. 
 
Kostolíku v Henckovciach sa venovali dobrovoľníci aj minulý rok. Siedmi študenti z 
projektu Sedem strážcov v priebehu jedného týždňa kostol upratali a sprístupnili 
verejnosti. 
 
Ing. arch. Eva Šmelková z občianskeho združenia Gotická cesta, ktorá je odbornou 
garantkou podujatia, vyzdvihla, že sa študenti a mladí ľudia z Bratislavy so záujmom o 
gotické kostoly na Gemer opäť vrátili, a to dokonca v posilnenej zostave. „Po minulom 
úspešnom prvom ročníku sme opäť podali projekt. Potešil nás zvýšený záujem, zo 
siedmich strážcov už je deväť. Verím, že podujatie bude pokračovať rovnako úspešne 
ako minulý rok a má šancu byť dlhodobým projektom,“ verí Eva Šmelková. 
 
,,Sme veľmi radi, že sme sa vrátili do nám už dobre známeho prostredia, aby sme sami 
priložili ruku k obnove kostola v Henckovciach, no i povzbudili miestnych, aby sa o 
pamiatky vo svojom okolí zaujímali. Gemer je dosiaľ málo poznaným regiónom 
bohatým na jedinečné skvosty gotiky,“ povedal Peter Koska, jeden z deviatich 
dobrovoľníkov. 
 

mailto:gotickacesta@gmail.com


  

 

Podujatie pripravujú mladí dobrovoľníci z občianskeho združenia Gotická cesta v rámci 

projektu Sedem strážcov 2018, ktorý bol podporený z Nadačného fondu Telekom pri 

Nadácii Pontis. Gotická cesta otvorená je súčasťou Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva 2018. Spolupracujeme s obcou Henckovce a Gemerským seniorátom 

Evanjelickej cirkvi a. v. 

 

Občianske združenie Gotická cesta vzniklo 11. novembra 2009 ako výsledok 

niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkarov s Regionálnou rozvojovou 

agentúrou v Rožňave. Okrem zakladajúcich členov z radov profesionálnych 

pracovníkov, zaoberajúcich sa ochranou a obnovou kultúrneho dedičstva, prijali 

členstvo v združení aj zástupcovia obcí, v ktorých sa pamiatky Gotickej cesty 

nachádzajú a tiež zástupcovia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi ako vlastníci týchto 

kultúrnych pamiatok. Snahou občianskeho združenia je pracovať v prospech 

kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta. 

 
Kontakt: 
 

Vlado Ondrejovič +421 904 920 023 

David Raška +421 918 982 203 
 
sedem.strazcov@gmail.com 
 
https://www.gotickacesta.sk 
https://www.facebook.com/gotickacesta/ 
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