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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 Turecká v Rudnej 
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: 

Obec Rudná, štart a cieľ je v obci Rudná v okrese Rožňava, začiatok pred kultúrnym 

domom obce Rudná (úvodná tabuľa) 350 m/n. m - najnižší bod chodníka. 

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

Náučný chodník bol postavený v lete a jeseni roka 2009. Dňa 12. decembra 2009 bol 

slávnostne odovzdaný. Výstavbu realizovalo Združenie obcí „Mikroregión Turecká“. 

Náučný chodník prechádza lesnými pozemkami v správe: Lesy SR – OZ Rožňava, 

Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Rudná, Pasienková spoločnosť, 

Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava, Mesto Rožňava, Obec Rakovnica a 

Obec Rudná. 

Náučný chodník Turecká sa venuje baníckej a lesníckej tematike a má dĺžku 8,2 km. 

Na trase chodníka je rozmiestnených 26 ks náučných tabúľ a 2 altánky slúžiace                 

na oddych. Najvyšším bodom náučného chodníka je vrchol Tureckej v n. v.                

954 m, kde sa nachádza vyhliadková veža. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Náučným chodníkom Turecká spoznáte históriu baníctva a lesníctvo Obce Rudnej. 

Na vrchole Tureckej je od roku 2012 aj rozhľadňa Turek, z ktorej za dobrého  

počasia je vidieť aj Vysoké Tatry. 

Atrakciou náučného chodníka je možnosť vstupu do starých banských chodieb                     

v masíve. Turecká v Slovenskom rudohorí je známa veľkou koncentráciou rudných 

žíl, ktoré sa tu v minulosti ťažili. 

7.  Udržateľnosť:  „Náučný chodník Turecká“ prispeje vo veľkej miere k informovaniu návštevníkov             

o histórii baníctva obce Rudná a o jej lesníctve, zároveň sa týmto obohatí tradícia 

turistického ruchu v obci.  

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Náučný chodník podporuje turistický 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, podporuje 

ochranu prírody, historických pamiatok. 

Každoročne je tradične usporiadaný: 

- Výstup na Tureckú - termín konania - posledná augustová sobota 

- Prechod Náučným chodníkom Turecká - termín konania - druhá decembrová sobota 

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

http://www.obecrudna.sk/-zaujimavosti 

10. Oficiálna webová 
stránka: 
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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 
        


