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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: NPP Jaskyňa 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: 

Jaskyňa sa nachádza na juhozápadnom okraji Silickej planiny, v NPR Domické 
škrapy na území Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras 
na katastrálnom území obce Kečovo.  
Jaskyňa sa nachádza v tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom. Prístup k jaskyni 
je možný autom, autobusom, peši, bicyklom. Pre cykloturistov je možný prístup                
po domickej cykloceste (zelená značka - 5704) úsek Domica - Dlhá Ves.  
Z obce Plešivec vedie asfaltová komunikácia cesta II/587 cez obec Dlhá Ves až                
do Domice. Najbližšia zastávka verejnej dopravy je v obci Kečovo a Domica. 
K jaskyni vedie náučný mototuristický okruh v trase (Plešivec – Domica – Aggtelek 
- Turňa – Rožňava - Plešivec). Obec Plešivec je súčasťou regionálnej turistickej 
cyklotrasy – z Plešivca do Meliaty, cez Gem. Hôrku na Bohúňovo, ďalej po ceste                   
na Domicu a z nej po odbočke na Silickú Brezovú, po ceste do Štítnika a       
po chodníku do Gombaseku. 

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

Dĺžka jaskyne je 5368 m, celková dĺžka genetického celku jaskyňou Baradla (MR) 
21 km. Tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. 
Dĺžka prehliadkovej trasy: A - 780 m, B - 1560 m 
Doba prehliadky: A - 45 min., B - 85 min  
Priemerná teplota: 10,2 – 11,4°C 
Je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou NP Slovenský kras. Okrem významných 
geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými 
nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok ako 
aj početným druhovým zastúpením netopierov. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Národná prírodná pamiatka s bohatou kvapľovou výzdobou, zaradená do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V jej blízkosti sa nachádza 
náučný chodník „Domica a okolie“. 

7.  Udržateľnosť:  Podzemné bohatstvo je majetkom štátu a jej udržateľnosť je chránená zákonom. 
Zaradená v roku 1995 medzi 12 jaskýň Slovenského krasu a 10 jaskýň 
Aggtelegského krasu do Kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál využitia:  

Pre návštevníkov ponúka atraktívnu plavbu na podzemnej riečke Styx, ktorá je 
súčasťou prehliadky jaskyne. Záleží to však od počasia a najmä od množstva 
roztápajúceho sa snehu, či bude v riečke dostatok vody na člnkovanie alebo nie. 
Stav, kedy je v jaskyni dostatočné množstvo vody však netrvá dlho, obyčajne sú to 
dva mesiace. Plavba zaberá z prehliadky asi 10 až 15 min. a patrí medzi najväčšie 
atrakcie jaskyne Domica, ktorá priťahuje návštevníkov. 
Časové, územné obmedzenia: návšteva jaskyne takmer bez obmedzenia, v čase 
sezóny. Sezónna uzávera (od-do): Sezóna (jún–august) pravidelné vstupy: 
- okruh bez plavby: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 



 

2 
 

- okruh s plavbou: 9:00, 10:30, 12:30, 14:00, 15:00, 
Zatvorené: 24.-26. december, január, všetky pondelky. 
Mimosezónne obdobie (febr.-máj, sept.-dec..): 9:30, 11:00, 12:30, 14:00. 
Vstupné: Krátky okruh: dospelí: 6 €, študenti a dôchodcovia: 5 €, deti 6-15 rokov, 
ZŤP 3 €. Dlhý okruh, okru s plavbou: dospelí: 7 €, študenti a dôchodcovia: 6 €, deti 
6-15 rokov, ZŤP 3,50 €. Študenti sa preukazujú platným dokladom o štúdiu. 
Mimoriadny vstup: 50 €         Poplatky: foto/video 7 €           

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

Publikácie:  

Bella, P.: Sprístupnené jaskyne, Banská Bystrica, 2000, Správa slovenských jaskýň, 
Liptovský Mikuláš, ISBN 80-89130-08-9.  
Web stránky: 

http://www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/domica/, 
Propagačné materiály: prospekty, letáky, brožúry vydané SSJ a združením 
Mikroregiónu Domica. 
Pri areáli sa nachádza náučný chodník, vnútri je nainštalovaná náučná expozícia. 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.ssj.sk 

 
 
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: 18.12.2015, Rožňava 

 


