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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: Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej 

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: 

Kataster mesta Dobšiná, Lányi Huta 

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

Dobšiná patrí k najvýznamnejším banským mestám na Gemeri. 

Trasy značeného náučného chodníka v rekreačnej oblasti Lányi Huta - Dobšiná        

majú spolu dĺžku 10 660 m. Na trase sa nachádza 9 informačných tabúľ 

s charakteristikami pozoruhodných miest z oblasti baníctva a pozostatkoch 

technických pamiatok s textom v 2 jazykových mutáciách – slovenskej a anglickej. 

Na trasách sa nachádzajú turistické prístrešky, lavice, stoly a smerovníky. 

Náučný chodník pozostáva z týchto informačných tabúľ: 

1. Slávna banícka história mesta Dobšiná 

2. Gotický evanjelický kostol a Banícke združenie v Dobšinej 

3. Starý ľudový dom 

4. Geografické podmienky okolia Dobšinej a spôsob obživy obyvateľstva 

5. Banská doprava 

6. Pavol Lányi 

7. Gápeľ a jeho medené ložiská 

8. Dobšinské povesti 

9. Stopy po kutacej činnosti na Riku a Jeruzaleme 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Náučným chodníkom po stopách baníctva v Dobšinej spoznáte históriu baníctva a 

pozostatkoch technických pamiatok a banských diel v meste. 

7.  Udržateľnosť:  Náučný chodník v Dobšinej prispeje vo veľkej miere k informovaniu návštevníkov              

o zašlej baníckej histórii. Zároveň sa týmto obohatí rozvoj cestovného ruchu v meste. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Náučný chodník podporuje cestovný ruch, všeobecný záujem ľudí o región a okolitú 

prírodu, oboznamuje návštevníkov o histórii a zaujímavostiach regiónu, vytvoril 

nové rekreačné možnosti pre občanov ako aj turistov, návštevníkov. 

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

http://web.vucke.sk/sk/fakty-kraji/terra-incognita/podporene-projekty/naucny-

chodnik-po-stopach-banictva-dobsinej.html 

Turistické informačné centrum Dobšiná 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.dobsina.sk/projekt-terra-incognita.phtml?id3=76272 
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PRÍLOHY 
Príloha č. 1 – trasa náučného chodníka 
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Príloha č. 2  - Informačné tabule náučného chodníka 
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Príloha č. 3 
 

    
 

                                        
 

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: 28.12.2015,  Rožňava 
       


