
       Občianske združenie Gotická cesta a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

Najnovšie poznatky  

z výskumov stredovekých pamiatok  

na Gotickej ceste 

III. ročník 

 

Program konferencie 

s medzinárodnou účasťou 

30. a 31. august 2018 

Radnica Mesta Rožňava, Námestie baníkov  č. 32, Rožňava 



 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých 

pamiatok na Gotickej ceste 

III. ročník 

Program konferencie 

Veľká sála Radnice Mesta Rožňava,  
Námestie baníkov č. 32, Rožňava 
 

30.8.2018 – štvrtok 

9:30 – 10:00 Prezentácia účastníkov 

10:00 – 10:15 Úvodný príhovor 
______________________________________________________________________________ 
 
10:15      Alexander BOTOŠ – Maxim MORDOVIN – Daniel BEŠINA: Archeologický výskum     

                zaniknutého paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku. Výskumná sezóna 2018 

10:35      Tomáš KOWALSKI: Výskum stredovekého nástenného maliarstva po roku 1950 

10:55      Anabelle KRIŽNAR – Jana ŽELINSKÁ: Analysis of materials and techniques of 

selected mural paintings in Slovakia around 1400 (Analýza materiálov a techník 

vybraných nástenných malieb na Slovensku z obdobia okolo roku 1400) 

11:15      Prestávka 

11:30      Miroslav JANŠTO – Rudolf BOROŠ: Ev. a. v. kostol v Rimavskom Brezove – výsledky 

reštaurátorského výskumu a obnovy interiéru 

11: 50     Peter MLÍCH: Rákoš – reštaurovanie nástennej výmaľby Kostola Najsvätejšej Trojice 

12:10      Diskusia 

 
12:20 – 13:30 Obed 

 



 

 

13:30     Helena MARKUSKOVÁ: Gemer pod osmanským panstvom 

13:50     Monika TIHÁNYIOVÁ: Historický vývoj r. k. Kostola Všetkých svätých v Henckovciach 

14:10     Michaela KALINOVÁ – Silvia PAULUSOVÁ: Kostol Všetkých svätých v Henckovciach 

– výsledky architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu  

14:30     Prestávka 

14:45     Peter KRUŠINSKÝ – Karol ĎURIAN: Výskum krovových konštrukcií sakrálnych stavieb 

na Gemeri a Malohonte a geometrická analýza krovových konštrukcií s možnosťou 

využitia v praxi 

15:05     Martin ŠUGAR – Jana ŽELINSKÁ: Rožňavská Metercia na mape dejín umenia 

15:25     Andrej ŠTAFURA – Martin ČULÍK – Štefan NAGY: Historické organy Gemera a ich 

zvuková autenticita 

15:45     Záverečná diskusia a ukončenie konferencie 

 

31. 8. 2018 – piatok 
Exkurzia po vytypovaných pamiatkach a kostoloch 
08.00     Odchod autobusu z Autobusovej stanice Rožňava 
09:30     Ev. a. v. kostol  Rimavská Baňa 
10:30     Ev. a. v. kostol  Rimavské Brezovo 
11:30     Ev. a. v. kostol  Kyjatice (vrátane krátkej prestávky v areáli na vlastné občerstvenie) 
12:30     Ev. a. v. kostol  Kraskovo 
13:30     Ev. a. v. kostol  Malé Teriakovce 
14:00     Obed v Rimavskej Sobote 
15:30     Odchod autobusu do Rožňavy 
 

Večerný program 
so začiatkom o 18:00 Rožňava, bývalý kláštor františkánov: 

– Prezentácia dobrovoľníckych aktivít OZ Gotická cesta  
– Pocta baroku, multimediálna prezentácia s vystúpením hudobnej skupiny Antico 

Moderno /Andrej Turčin - husle a František Kubiš - akordeón, Banská Bystrica s 
prezentáciou reštaurovaných barokových oltárov Gemera (Rejdová, Vyšná Slaná, 
Gočovo, Ochtiná, Markuška, Roštár, Brdárka). 

 
 

1.9.2018 – sobota, nadväzujúce podujatia: 

10:00 – 16:00  Gotická cesta otvorená – budú voľne prístupné tieto pamiatky:  
Vodný hrad Štítnik, Ev. a. v. kostol Štítnik, Ev. a. v. kostol Ochtiná, Ev. a. v. kostol Roštár, Ev. 
a. v. kostol Koceľovce, rím. kat. Kostol Všetkých svätých Henckovce, Ev. a. v. kostol Brdárka. 
Ďalšie podrobnosti o podujatí budú zverejnené na stránke OZ Gotická cesta. 

 
 
 



 
 
ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

 

Miesto konania: Radnica Mesta Rožňava, Námestie baníkov  č. 32, 048 01 Rožňava 
Vstupné podmienky: konferencia je voľne prístupná bez vstupného poplatku a nahlásenia 
účasti vopred. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní. 
Exkurzia: Rezerváciu miesta v autobuse je potrebné vopred rezervovať na mailovej adrese 
gotickacesta@gmail.com. Účastníci s vlastnou dopravou sa nahlasovať nemusia. 
Ubytovanie: si účastníci konferencie zabezpečujú individuálne. Podľa potreby zabezpečujú 
a hradia organizátori ubytovanie len pre prednášajúcich. 
Aktuálne informácie: budú zverejňované na stránke http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/,kde 
nájdete aj tipy na ubytovanie účastníkov.  
Zborník: Príspevky, ktoré odznejú na konferencii budú publikované v digitálnej PDF forme 
zborníka, po spracovaní zverejnenom na internetovej stránke občianskeho združenia Gotická 
cesta. Zborník bude recenzovaný. 
Redakčné pokyny na odovzdanie príspevkov: Príspevky prosíme zaslať v elektronickej forme 
na adresy: michaela.kalinova@pamiatky.gov.sk; eva.smelkova@pamiatky.gov.sk 
Termín odovzdania príspevkov: do 31. 12.2018      
Požadované redakčné údaje príspevku: 
Názov príspevku     
Meno autora, resp. autorov s akademickými titulmi, presný názov a adresa inštitúcie, v prípade 
privátnych bádateľov ich bydlisko, e-mailový kontakt, ktorý je možné publikovať  
Anotácia: v slovenčine, najviac 10 riadkov 
Kľúčové slová: najviac 5   
Text príspevku v textovom editore Microsoft Word. Rozsah textu nie je v zásade obmedzený 
vzhľadom na digitálnu formu záverečného výstupu zborníka, no odporúčame neprekročiť 20 
normostrán (1 NS = 1800 znakov s medzerami). Tip písma: Times New Roman, veľkosť písma 
12, riadkovanie 2, bez zarovnania. Názvy kapitol a podkapitol v texte je potrebné zvýrazniť  
boldom. 
Obrazová príloha: plnofarebná v jpg formáte s minimálnym rozlíšením 300 dpi, (prípadné 
zaslané originály budú po zdigitalizovaní vrátené). Pri obrazovej prílohe je potrebné uviesť 
zdroj (autor, prevzaté, podľa... a pod.) a autorom uvedené číslovanie a radenie prílohy v texte 
s príslušným popisom. Označovanie tabuliek- Tab. 1 ... text; Označovanie obr. - Obr. 1 ... text. 
Resumé (v slovenčine, angličtine) - max. 1 normostrana 
Poznámky - môžete použiť metódu odkazové číslo na poznámky pod čiarou (bibliografické 
údaje za textom na každej strane) alebo metódu meno – dátum (bibliografické údaje 
v zozname za textom). Presný citát textu alebo cudzojazyčné výrazy píšte kurzívou v texte aj 
v poznámke. Úvodzovky nepoužívajte. Prosíme, venujte osobitnú pozornosť správnemu 
citovaniu, najmä webových stránok. Vzory citovania budú na požiadanie poskytnuté.  



 

Kontakty: 

Ing. arch. Eva Šmelková                                                       Mgr. Michaela Kalinová 
eva.smelkova@pamiatky.gov.sk                                         michaela.kalinova@pamiatky.gov.sk  
+ 421 903 623 922                                                                 + 421 220 464 318 

                 
Občianske združenie Gotická cesta                                    Pamiatkový úrad SR 

         Pionierov 631/2                                                                     Cesta na Červený most 6 
048 01 Rožňava                                                                      814 06 Bratislava 
Tel.: +0905 673 671                                                               Tel.: +421 2 54774444 
http://oz-goticka-cesta.webnode.sk                                   Fax: +421 2 54775844  

         gotickacesta@gmail.com                                                      www.pamiatky.sk         
  

 
 

                      
 
 

               

 

  Spolupráca:  

     Mgr. Katarína Damjanovová 
        katarina.damjanovova@pamiatky.gov.sk 
        + 421 472 461 122 
 
        Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
        Lazovná 8 
        975 65 Banská Bystrica 
        Tel.: 048/2455111  
        Fax: 048/2455855 
        podatelna.bb@pamiatky.gov.sk 
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