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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: Národný park Slovenský raj 
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: 

Slovenský raj sa nachádza vo východnej časti Slovenskej republiky, na severe 
Slovenského rudohoria, kde spolu s Muránskou planinou tvorí celok Spišsko-
gemerský kras. Na západe hraničí s pohorím Nízke Tatry, na severe s Hornádskou 
kotlinou. 

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

Územie Slovenského raja bolo vyhlásené za národný park v r. 1988. Ako vyvrcholenie 
aktivít milovníkov prírody z minulosti, spojených s ochranou tohto vzácneho 
prírodného bohatstva. Prvé snahy sa datujú na konci 20. rokov dvadsiateho storočia. 
Významným krokom je v r. 1931 zákaz ťažby dreva na území Slovenského raja, čo je 
možné považovať za prvý legislatívny akt ochrany Slovenského raja. Národný park 
Slovenský raj tvorí: 
11 Národných prírodných rezervácií - Kyseľ, Piecky, Sokol, Suchá Belá, Prielom 
Hornádu, Tri kopce, Holý kameň, Hnilecká jelšina, Statená, Vernárska tiesňava a 
Zejmarská roklina. 
9 prírodných rezervácií - Čingovské hradisko, Kocúrová, Malé Zajfy, Ostrá skala, 
Vyšná Roveň, Barbolica, Mokrá, Muráň, Havrania skala. 
4 prírodné pamiatky - Hranovnicke pleso, Čertova diera, Medvedia jaskyňa, Občasný 
prameň, 1 chránený areál – Knola, 1 národná prírodná pamiatka - Dobšinská ľadová 
jaskyňa.  
Výmera vlastného územia parku je 19763 ha. Výmera ochranného pásma je 13 011 ha. 
Hranice parku nie sú totožné s horopisnými hranicami Slovenského raja. Územie 
parku a ochranného pásma patrí podľa geomorfologického členenia do dvoch oblastí.  
Podstatnú časť zaberá oblasť Slovenské rudohorie s celkami: 
1. Spišskogemerský kras - jeho súčasť Slovenský raj tvorí centrálnu časť parku. 
2. Stolické vrchy - do parku zasahujú nepatrne juhozápadne od kóty Ondrejisko 
(1270,6 m).  
3. Volovské vrchy - zasahujú do ochranného pásma vo východnej časti, v okolí kóty 
Vel'ká Knola (1265,9 m). 
Oblasť Fatransko - tatranská zaberá len malú časť svojimi celkami: 
1. Nízke Tatry - územie parku na západ od obce Vernár. 
2. Homádska kotlina - zasahuje do ochranného pásma na severe. 
Unikátne krasové územie planín, popretkávaných kaňonmi a tiesňavami s bohatým 
podzemným svetom jaskýň, vzácnou flórou a faunou kladie pred nás tieto úlohy: 
ochrana a zveľaďovanie prírodného prostredia, udržanie biologickej rovnováhy, 
usmerňovanie hospodárskej výroby aj turistických aktivít. V neposlednom rade aj 
vedecko - výskumné úlohy. V širšom pohľade je to úloha vytvárať a zachovávať 
ekologicko - funkčné priestory. Jednou z foriem poznávania národného parku                      
pre širokú turistickú verejnosť je budovanie náučných chodníkov. V súčasnosti 
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existuje 5 trás:  
1. Občasný prameň - Havrania skala. 
2. Prielom Hornádu na trase Čingov - Letanovský mlyn 
3. Dedinky - Geravy - Stratenská pila 
4. Dobšinská ľadová jaskyňa 
5. Chodník mládeže - Smižianska Maša - Čingov. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Národný park Slovenský raj je jeden z deviatich národných parkov  na Slovensku, 
nachádzajúci sa na východnom Slovensku. Slovenský raj – jedna z najkrajších oblastí 
Slovenska a regiónu Spiš. 

7.  Udržateľnosť:  V r. 1964 je toto územie ako prvé na Slovensku vyhlásené za chránenú krajinnú 
oblasť. V súčasnosti patrí skoro jedna tretina územia parku do najvyššieho stupňa 
ochrany. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál využitia:  

Slovenský raj je rajom milovníkov prírody, turistiky a športu. Park ponúka okolo 
300 km turistických chodníkov, často vybavených rebríkmi, reťazami a mostami. 
Nachádza sa tu okolo 350 jaskýň, z ktorých Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je                     
od roku 2 000 lokalitou svetového dedičstva UNESCO a je verejnosti prístupná. 

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

http://www.slovenskyraj-info.sk/slovensky_raj.php 
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_park_Slovensk%C3%BD_raj 
http://www.slovenskyraj.eu/poloha-a-popis 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.slovenskyraj-info.sk/ 
http://www.slovenskyraj.eu/ 
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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: 17.12.2015, Rožňava 
 


