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TLAČOVÁ SPRÁVA

PRI MAUZÓLEU
ANDRÁSSYOVCOV
OTVORIA NÁVŠTEVNÍCKE
CENTRUM
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE, 16. október 2017
Už 21. októbra slávnostne uvedú do prevádzky návštevnícke
centrum pri jednej z najcennejších architektonických pamiatok na Slovensku. Niekdajší strážny dom oproti Mauzóleu
Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí sa v uplynulých
mesiacoch stal súčasťou návštevníckej infraštruktúry s moderným štandardom. Projekt je súčasťou rozvojových aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región
Turizmus, ktoré nadväzujú na Svetové kultúrne a prírodné
dedičstvo UNESCO.
Projekt obnovy strážneho domu Mauzólea Andrássyovcov pripravilo pre Slovenské národné múzeum –
Múzeum Betliar občianske združenie Andoras. Jeho hlavným poslaním je zveľaďovanie, popularizovanie
a prezentácia pozostalosti Andrássyovcov. „Naším dlhodobým cieľom je zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných služieb a rozvoj spolupráce s inštitúciami s krajskou pôsobnosťou. Podarilo sa nám pretvoriť 113
rokov starý strážny dom na moderné návštevnícke centrum, aké si samotná pamiatka, ale aj jej návštevníci
v 21. storočí zaslúžia,“ hovorí riaditeľ SNM – Múzeum Betliar Július Barczi. V novom centre nájdu návštevníci všetky potrebné informácie, budú si tu môcť kúpiť vstupenky, navyše, zrenovované boli aj toalety a pri
budove je tiež parkovisko.
OZ Andoras a SNM – Múzeum Betliar získali na realizáciu projektu finančnú podporu 15.000 eur cez nástroj finančnej podpory TOP Lokality programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. „Zriadenie návštevníckeho centra pri Mauzóleu Andrássyovcov je ďalšou dobrou správou pre rozvoj turizmu
v Košickom kraji. Zvlášť Gemer je územím, ktoré aj napriek ekonomickému útlmu môže ťažiť z cestovného ruchu. Len 10 kilometrov od Mauzólea Andrássyovcov sa nachádza Krásnohorská jaskyňa zapísaná
na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Návštevnícke zázemie v modernom
štandarde môže byť ďalším dôvodom, prečo si sem turista nájde cestu,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice
Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Otvorenie návštevníckeho centra 21.10.2017 o 14:00 bude spojené s prednáškou historika umenia a riaditeľa SNM – Múzeum Betliar Júliusa Barcziho priamo v Mauzóleu Andrássyovcov.
O MAUZÓLEU ANDRÁSSYOVCOV
Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí patrí medzi jedinečné pamiatky architektúry 20. storočia. Podľa
plánov mladého mníchovského architekta Richarda Berndla ho dal v rokoch 1903-1904 postaviť gróf Dionýz Andrássy (1835-1913) pre svoju manželku Františku Hablawetz (1838-1902). Oproti mauzóleu vyrástol
v roku 1904 dom, v ktorom bývala rodina správcu hrobky. V roku 1992 však stratil pôvodnú funkciu. Rastúci
počet návštevníkov a neustále sa zvyšujúca náročnosť na poskytované služby boli dôvodmi pretvorenia
domu na návštevnícke zázemie zodpovedajúce štandardom a požiadavkám 21. storočia.

