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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 UNESCO v Krásnohorskej Dlhej Lúke 

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: 

Náučný chodník sa nachádza od obce Krásnohorská dlhá Lúka k Lipovníka na úpätí 

pohoria NP Slovenský kras v lokalite Buzgó v ochrannom pásme Krásnohorskej 

jaskyne. Začína na križovatke v obci a končí v informačnom altánku pri jaskyni.  

Priechodnosť terénu je vyhovujúca, v blízkosti vedú turistické a cykloturistické 

trasy. Chodník je situovaný v nádhernom prostredí s výhľadom na hrad Krásna 

Hôrka a vedie popri Kaplnke Svätej panny Márie a Vodnom mlyne. 
5. Stručný popis, so 
zreteľom aj na históriu 
a jedinečný charakter: 

„Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu Svetové prírodné dedičstvo“ 
Jaskyne ako svetové prírodné dedičstvo predstavujú kultúrny odkaz, ktorý svojou 

povahou prechádza z generácie na generáciu. Vybudovaný náučný chodník                              

z Krásnohorskej Dlhej Lúky ku Krásnohorskej jaskyni ideálnym spôsobom napĺňa 

ciele, ktoré pri prezentácii svetového prírodného dedičstva máme. Počas svojich 

zastavení v časovom intervale 60 minút sa návštevník oboznámi s krásami                      

NP Slovenský kras, jaskyňami Slovenského krasu zapísanými do svetového 

prírodného dedičstva a históriou prieskumu podzemného krasu. 

Zameranie: prírodovedné, environmentálne, historické 

Trasa: Krásnohorská Dlhá Lúka (štart) – vchod do Krásnohorskej jaskyne (cieľ) 

Dĺžka chodníka: 800 m 

Relatívne prevýšenie: 20 m 

Počet zastávok: 5 

Panel 0: Umiestnený na Hrade Krásna Hôrka. Základná informácia o svetovom 

prírodnom dedičstve – Jaskyne Slovenského krasu a informácie o lokalitách 

sprístupnených jaskýň regiónu. 

Panel 1: Svetové prírodné dedičstvo UNESCO a aktivity podzemia pre zápis                     

do zoznamu. Trasa chodníka. Umiestnený v obci Krásnohorská Dlhá Lúka.  

Panel 2: Kultúrne a prírodné hodnoty lokality Buzgó. Vodný mlyn, Kaplnka Svätej 

panny Márie, mokraďové rastlinné spoločenstvá. Umiestnený pred mostom                       

pri futbalovom ihrisku. 

Panel 3: Penovce Slovenského krasu. Prírodné pamiatky Slovenského krasu 

sladkovodné vápence - penovce, potreba ich ochrany. Umiestnený pri chodníku 

pozdĺž penového telesa jazierok. 

Panel 4: Krásnohorská jaskyňa. História prieskumu Krásnohorskej jaskyne. Mapa 

jaskyne a nesprístupnené časti jaskyne. Umiestnený v altánku Krásnohorskej 

jaskyne. 

Panel 5: História prieskumu a rozsah podzemného krasu. Cesta, ktorou prešli jaskyne 

Slovenského krasu k zápisu do svetového prírodného dedičstva. 

Panel 6: Hodnoty jaskýň Slovenského krasu. Hlavné hodnoty jaskýň, druhotné 

výplne, živočíšstvo, georeliéf. 
6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného návrhu:  

Prezentácia svetového prírodného dedičstva prispeje k zachovaniu prírodných a 

kultúrnych hodnôt územia. Návštevníkom poskytuje prírodovedné, environmentálne 

a historické informácie oblasti Slovenského krasu. 
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7.  Udržateľnosť:  Náučný chodník v Krásnohorskej Dlhej Lúke prispeje vo veľkej miere                              

k informovaniu návštevníkov o význame tejto lokality UNESCO. Zároveň sa týmto 

obohatí tradícia cestovného ruchu v obci. 
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, podporuje 

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

Webstránka obce Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník a Krásnohorskej jaskyne, 

propagačné materiály a letáky obce. 

Publikácia:  

J. Stankovič: Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné 

dedičstvo 

 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.krasnohorskadlhaluka.ocu.sk/sucasnost.html 

http://www.krhdlhaluka.sk/naucny-chodnik/ 

 

PRÍLOHA - Fotodokumentácia 
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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: 18.12.2015,  Rožňava 
        


