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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 Domica 

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: 

Nachádza sa južne od obce Kečovo. Správcom je Správa NP Slovenský kras                            

so sídlom v Brzotíne.  

Chránené územie: CHKO Slovenský kras (južná časť), NPR Domické škrapy 

Trasa: Domica – Aggtelek (hraničný prechod) – Čertova diera – jaskyňa Domica 

Prístup je od hraničného prechodu Domica-Aggtelek, južne od obce Kečovo, alebo 

východne od obce Dlhá Ves. Prístup možný autom, pešo, bicyklom, autobusom.  

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

Náučný chodník otvorili v roku 1985 a rekonštruovali v roku 1995. Cez hraničný 

prechod Domica-Aggtelek nadväzuje na náučné lokality v Maďarskej republike. 

Náučný chodník Domica začína pri vstupnom areáli jaskyne Domica, pri pamätnej 

tabuli NP Slovenský kras. Trasa chodníka je náročnejšia len v jeho začiatku, potom 

chodník pokračuje mierne zvlnenou krajinou a v závere sa vracia späť k jaskyni  

Domica. Pri jaskyni sa nachádza informačná tabuľa. 

Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky 

Typ: samoobslužný, textový, grafický, letný, zimný, okružný 

Náročnosť: nenáročný 

Dĺžka trasy: 4,5 km  

Prevýšenie: 126 m 

Trvanie: 0,75 hod. 

Na trase je 5 zastávok s informačnými panelmi na témy CHKO Slovenský kras, 

Jaskyňa Domica, Fauna a flóra, Geológia a geomorfológia a Poľnohospodárstvo. 

Nenáročný výlet prechádza prírodnou rezerváciou Domické škrapy, ktorá sa 

rozprestiera na ploche 24 ha. K zaujímavostiam patrí bohatý výskyt povrchových a 

podpovrchových krasových javov (škrapy, krasové jamy, priepasti, jaskyne - Líščia 

Diera, Čertova Diera, Domica, Stará Domica), výskyt endemických a reliktných 

rastlinných druhov Slovenského krasu - rumenica turnianska, hloh domický, klinček 

Lumnitzerov včasný, relikty - kandík psí, škumpa vlasatá, klokoč perovitý a i. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti predklad. 
návrhu:  

Prezentácia svetového prírodného dedičstva prispeje k zachovaniu prírodných a 

kultúrnych hodnôt územia. Návštevníkom poskytuje prírodovedné, environmentálne 

a historické informácie oblasti Slovenského krasu. 

Súčasťou chodníka je i známa a verejnosti prístupná jaskyňa Domica.  
7.  Udržateľnosť:  Náučný chodník v Domici prispeje vo veľkej miere k informovaniu návštevníkov              

o význame tejto lokality. 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: 

Správa NP Slovenský kras, Jaskyňa Domica, publikácie, propagačné materiály. 

Webstránka: TIC Rožňava, http://www.naucnechodniky.sk/, 

http://gemersky-region-fauna-a-flora.webnode.sk/turisticke-zaujimavosti-zivej-

prirody/naucne-chodniky-a-lokality/ 

10. Oficiálna webová 
stránka: 
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PRÍLOHA - fotodokumentácia 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
       


