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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 Gombasecká jaskyňa 
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 Slavec 

Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras. 

Vchod do jaskyne leží 11 m nad Čiernou vyvieračkou v nadmorskej výške 250 m. 

GPS súradnice: 48°33′46″S 20°28′00″V 

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

Dĺžka prehliadkovej trasy: 530 m 

Trvanie prehliadky: 30 min. 

Nachádza sa na ceste medzi Rožňavou a Plešivcom v obci Slavec, 11 km južne                     

od Rožňavy na západnom úpätí Silickej planiny v NP a Biosférickej rezervácii 

Slovenský kras. 

Gombasecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne NP Slovenský kras. 

Známa je najmä výskytom sintrových brčiek – tenkých trubicovitých stalaktitových 

útvarov, ktoré dosahujú dĺžku až 3m a na niektorých miestach sa nachádzajú v takom 

množstve, že pripomínajú kamenný dážď. Prehliadka jaskyne vedie jednotlivými 

sieňami, z ktorých každá má svoju osobitosť. V rámci jaskýň Slovenského a 

Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO.     

Od roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku využívala 10 rokov                                     

na speleoterapiu. 

Časové, územné obmedzenia: obmedzenia zo strany správy jaskýň v čase sezóny 

otvorený vstup. Sezóna jún: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. 

Sezóna júl - august: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. 

Mimosezónne obdobie (apríl, máj, sept., okt.): 10:00, 11:30, 13:00, 14:30. 

Zatvorené: 1. november - 31. marec, všetky pondelky. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Gombasecká jaskyňa býva označovaná za rozprávkovú. Príroda dala kvapľom, rôzne 

bizarné tvary a podoby, ktoré sú ešte zvýraznené pestrou farebnosťou a sviežosťou, 

pretože ich tvorba neustále pokračuje. Medzi najkrajšie priestory patria Mramorová 

sieň s 8 m hlbokou studňou, Sieň mieru (sieň L. Herényiho), Sieň múdrosti (sieň 

Viliama Rozložníka), Brková sieň a ďalšie. 

Jaskyňa má mimoriadne priaznivé mikroklimatické pomery: stálu teplotu okolo 9°C, 

relatívnu vlhkosť 98 %, čistý vzduch a pre človeka priaznivé zloženie aerosolu. Tieto 

faktory sú dôležité pri liečení niektorých chorôb horných dýchacích ciest. 

Dosiahnuté výsledky pokusnej liečby v Mramorovej sieni v hĺbke 80 m boli úspešné. 

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:  

Jaskyňa je sprístupnená od roku 1955 v dĺžke 285 m. Turisticky je jaskyňa prístupná 

zo Slavca žltou a z Plešivca zelenou turistickou značkou. Pri jaskyni sú 

nainštalované 3 náučné panely - NP Slovenský kras, Jaskyne svetového prírodného 

dedičstva, Gombasecká jaskyňa (1999). 
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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.sopsr.sk/slovkras/mchu.html 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/9-gombasecka-jaskyna 

 
 
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: 17.12.2015, Rožňava 
 


