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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: Turistický výstup na Volovec - Novoročný výstup na Volovec 

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: 

Skalisko (vrch) 

Pohorie: Volovské vrchy 

Okresy: Gelnica, Rožňava 

Obec: Henclová, Čučma, Betliar 

Trasa: Čučma – Nad Soľnou – Malá Skala – Skalisko (1293 m) – chata Volovec – 

Kultúrny dom v Čučme (zelená TZT). 

Po zelenej značke z mesta Rožňava, alebo po tej istej značke z obce Čučma popri 

chate Volovec (1 132 m n. m.), trvanie ↑ 3:15 h., ↓ 2:45 h.. 

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

Usporiadateľ: mesto Rožňava, obec Čučma 

Termín konania: prvá sobota v novom roku 

Druh podujatia: pešia turistika 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Skalisko (1 293,1 m n. m.) je druhý najvyšší vrch Volovských vrchov označovaný aj 

ako Volovec, nachádzajúci sa v gelnickom a rožňavskom okrese medzi mestom 

Rožňava a obcou Betliar. Celý chrbát Skaliska sa nachádza v pásme kosodreviny.      

10 metrové skalné bralo na vrchole poskytuje kruhový výhľad na hornatú časť 

východného Slovenska. Za dobrých podmienok na severozápade vidieť Vysoké 

Tatry, na západe Nízke Tatry s Kráľovou hoľou (1 946,1 m n. m.), na juhu planiny  

Slovenského krasu, na východe pokračovanie hrebeňa s Kojšovskou hoľou 

(1 245,7 m n. m.) v pozadí a nemožno zabudnúť na Spišský hrad. Počas 2. svetovej 

vojny patril Skalisko do územia, ktoré bolo súčasťou Maďarska a bol najvyšším 

vrchom v Maďarsku. 

7.  Udržateľnosť:  Zachovanie a rozvoj tradície spoločnej turistickej atrakcie - výstupu na Volovec. 

Podpora rozvoja miestnej turisticky a zapojenia miestnych obyvateľov. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Neďaleko Skaliska asi 15 minút pešej chôdze po zelenej turistickej značke smerom 

na obec Čučma sa nachádza turistická chata Volovec s možnosťou ubytovania a 

stravovania pre turistov, pri ktorej vyviera aj prameň – studnička. 
9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej jedinečnosti   
(napr. bibliografia, 
webové stránky, 
multimediálne zdroje): 

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

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://roznava.sk/novorocny-vystup-na-volovec 
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PRÍLOHA - Mapa  
 

 
 
 
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 
 


