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Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 
Ul. Zakarpatská 19, 048 01  Rožňava, 
tel. č.: 058/733 13 84, fax: 058/788 23 40, 

e-mail: regag@stonline.sk 
 

Návrhový list 
“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká  okresu Rožňava“ 

 
1. Názov: NPR Domické škrapy v Kečove 
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 obce Kečovo 
Prírodná rezervácia sa nachádza necelý 1 km na sever od strediska Domica 
na Silickej planine v NP Slovenský kras. V tesnej blízkosti prechádza tadiaľ žltá 
turistická trasa zo strediska Domica. 
GPS súradnica: 48,480247 20,469427 

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

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1973, rozprestiera sa na 24,44 ha,                         
na úbočiach vrchu Čertova diera. 
Geologický podklad tvoria svetlé vápence stredného triasu, pod ktorými sa objavujú 
slabšie polohy gutensteinských vápencov. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Na úbočiach vrchu Čertova diera, v bezprostrednej blízkosti jaskyne Domica, sa 
rozprestiera národná prírodná rezervácia Domické škrapy. Škrapy sú najmenšie 
povrchové krasové formy, ktoré vznikajú na miernych i strmých svahoch 
presakovaním stekajúcej vody obohatenej o oxid uhličitý. Veľmi často sú husto 
koncentrované a vytvárajú tzv. škrapové polia. Neinak je tomu v prípade Domických 
škrapov. Tunajšie roztrúsené vápencové skalky esteticky vyčnievajúce z lúčnych 
travín sú domovom vzácneho suchomilného a teplomilného rastlinstva a živočíšstva 
charakteristického pre pláne Slovenského krasu. 

7.  Udržateľnosť:  Predmetom ochrany je vzácna xerotermná vegetácia typická pre územie Slovenského 
krasu s výskytom niektorých vzácnych druhov rastlín, ako sú: kosatec nízky (Iris 
pumila), včelník rakúsky  (Dracocephalum austriacum), pyštek najužší (Linaria 
pallidiflora), stepnatka úzkolistá (Eremogene micradenia), krupinka obyčajná 
(Crupina vulgaris), sinokvet mäkký veľkoúborový (Jurinea mollis subsp. 
macrocalathia) a iné. 
Vyvinula sa tu aj vzácna teplomilná fauna, najznámejší je výskyt krátkonôžky 
panónskej (Ablepharus kitaibelii), viacerých druhov jašteríc, ale i chrobákov a 
motýľov. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál využitia:  

Rezerváciou Domické škrapy vedie náučný chodník venovaný živej a neživej prírode 
oblasti, jej využívaniu, a tiež jaskyni Domica, ktorá sa na trase nachádza. 

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa 
nachádzajú informácie 
o danej regionálnej 
jedinečnosti: 

Web stránky: 

http://www.sopsr.sk/slovkras/mchu.html 
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/npr-domicke-skrapy/ 

10. Oficiálna webová 
stránka: 
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PRÍLOHY 
 

 
 

 
 
 
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 predpisovso 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: 3.8.2015,  Rožňava 
        

 
 
 
 
 
 

 


