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1 ÚVOD 

 

Účel vypracovania predkladanej analýzy cestovného ruchu nadväzoval na podstatu 

jednotlivých koncepčných dokumentov, podľa ktorých je strategickým cieľom cestovného 

ruchu v SR zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti pri lepšom využívaní potenciálu, so 

zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí.  

V rámci dosiahnutia tohto strategického cieľa je nutné venovať úsilie potrebné na 

dosiahnutie lepšieho postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve, 

zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa, rovnako aj zvýšenie objemu 

pobytového cestovného ruchu. Zlepšenie štruktúry návštevníkov dosiahneme hlavne 

skvalitňovaním poskytovaných služieb, pričom súčasne podporíme tvorbu nových pracovných 

príležitostí najmä v predmetnom regióne, ktorý disponuje významným potenciálom pre 

cestovný ruch. 

Analyzovaný región tvorí územie okresov Spišská Nová Ves, Rožňava a Revúca. 

Vzhľadom na významný potenciál regiónu pre realizáciu rôznych foriem cestovného ruchu 

a tunajšiu vysokú nezamestnanosť je nevyhnutná tvorba nových pracovných príležitostí 

hlavne v súvislosti s rozvojom a skvalitňovaním ponúkaných služieb cestovného ruchu. 

Skvalitnenie a propagáciu poskytovaných služieb cestovného ruchu v riešenom 

regióne výraznou mierou podporí aj realizácia projektu „Karpatský portál“, ktorý 

prostredníctvom vytvorenia a šírenia multimediálnych propagačných materiálov bude môcť 

modernou a pútavou formou prezentovať jestvujúce atraktivity, ako aj ďalšie služby spojené 

s cestovným ruchom, pričom umožní turistovi túto krajinu spoznávať jednoduchšou formou.  

V predkladanej analýze riešeného územia predstavujeme všetky atraktivity a služby 

cestovného ruchu, ktoré môže turista využiť. Okrem základných informácii o jednotlivých 

atraktivitách v rámci konkrétnych druhov cestovného ruchu v predkladanom dokumente 

uvádzame aj bližšie informácie pre potenciálneho návštevníka, ako napríklad otváracie 

hodiny, cenníky, kontakty, prípadne presnú polohu podľa súradníc GPS. Naša pozornosť bola 

venovaná hlavne zmapovaniu a zachyteniu relevantných informácií o kultúrnych a 

historických pamiatkach, prírodných pamiatkach, športových atraktivitách, turistických a 

cykloturistických trasách, službách cestovného ruchu v predmetnom území. V rámci služieb 

sme sa upriamili na získanie informácii o rozličných ubytovacích službách a ich kategorizácii, 

stravovacích službách, voľnočasových aktivitách, programoch pravidelne sa opakujúcich 

podujatí a pod.  

K príslušným administratívnym jednotkám, spádovým oblastiam, resp. strediskám 

cestovného ruchu sú priradené získané informácie k jednotlivým atraktivitám s cieľom 

zjednodušenia využitia a sprehľadnenia tejto databázy.  

Záujemcovia o turistiku využívajú služby prevádzkovateľov nielen ubytovacích a 

stravovacích zariadení, ale vyhľadávajú aj produkty rôznych iných, napríklad kultúrnych, 

spoločenských či športových zariadení. Individuálna (voľná) forma cestovného ruchu je v 



 7 

riešenom území reprezentovaná tiež chalupárskou a chatárskou rekreáciou. Jedným zo 

zaujímavých spôsobov trávenia voľného času (hlavne pre zahraničných návštevníkov) sa javí 

aj vidiecky cestovný ruch. V tomto regióne má pre svoj ďalší rozvoj výberné predpoklady, 

keďže kombinuje aj ostatné ponúkané služby danej oblasti a snaží sa svojou ponukou 

špecializovať na oblasť poľnohospodárstva. V tomto druhu cestovného ruchu vidíme nástroj, 

ktorý poslúži na zmobilizovanie obyvateľstva jednotlivých obcí zapojením sa do služieb, 

ktoré ponúka a umožní hospodársky pokrok, v súčasnosti ešte pomerne zaostalého územia. 

Agroturizmus, ako konkrétna forma vidieckeho turizmu, pomôže realizovať odbyt 

potravinárskych výrobkov z produkcie miestnych výrobcov a prispeje k využívaniu 

potenciálu (prírodného, kultúrneho, historického) celej oblasti. Prostredníctvom neho môže 

dôjsť aj k oživeniu starých ľudových zvyklostí a tradícii. V posledných desaťročiach sa javí 

rozvoj turizmu vo vidieckych oblastiach Slovenska ako vhodný program na znovuoživenie 

ekonomiky a zníženie nezamestnanosti. V budúcnosti tie regióny, ktoré investujú do 

turistickej infraštruktúry, môžu si zabezpečiť relatívne jednoduchý zdroj prímov a zníženie 

nezamestnanosti.  

Podľa regionalizácie cestovného ruchu v Slovenskej republike možno analyzované 

územie začleniť do gemerského a spišského územného regiónu cestovného ruchu 

s nadregionálnym významom, a to na základe hodnotenia ich potenciálu (prírodných 

a civilizačných podmienok) cestovného ruchu. 

V rámci špecifických daností môžeme charakterizovať skúmané územie ako oblasť 

vhodnú k rekreačnej a športovo-turistickej náplni. Potenciál územia celého regiónu 

charakterizujú pomerne rozvinuté podmienky pre cestovný ruch, horskú turistiku i rekreáciu, 

agroturizmus, vidiecky turizmus i zimné športy. Pozícia skúmaného územia je priaznivá z 

hľadiska uvedených podmienok a zaujímavá z hľadiska cezhraničného cestovného ruchu. 

Prírodné podmienky umožňujú celoročný cestovný ruch a rekreáciu, s prevahou letnej sezóny.  

 Cestovný ruch je hospodárska činnosť, ktorá je schopná vytvárať rast a zamestnanosť 

a súčasne prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju a integrácii, najmä pokiaľ ide o 

vidiecke a horské oblasti. 

O stále rastúcom význame cestovného ruchu sú presvedčení aj experti Svetovej 

organizácie cestovného ruchu, podľa ktorých bude toto odvetvie patriť k najvýznamnejším, ak 

nie vôbec prvým v poradí. Dôležitými ukazovateľmi cestovného ruchu sú predovšetkým jeho 

vplyv na platobnú bilanciu, rozvoj zamestnanosti - vytváranie pracovných príležitostí a 

pozitívny vplyv na ekonomicko-sociálny rozvoj regiónov. Vďaka svojej dynamike, nízkej 

investičnej a importnej náročnosti, ako aj pre vysoký podiel živej práce, je cestovný ruch 

jedným z rozhodujúcich nástrojov znižovania nezamestnanosti a rozvoja regiónov, málo 

vhodných pre priemysel či poľnohospodárstvo. Okrem vytvárania pracovných príležitostí, a to 

aj pre menej kvalifikované pracovné sily, najvýznamnejším prínosom cestovného ruchu pre 

ekonomiku štátu je jeho devízový efekt. 

V súčasnosti z pohľadu rekreácie a turizmu prebiehajú neustále zmeny vyplývajúce 

predovšetkým z transformačných zmien v oblasti socio-ekonomickej a politickej. Základom 
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rozvoja turizmu zostáva aj naďalej prírodný a civilizačný potenciál, stav dopravnej siete a 

materiálno-technickej základne – vybavenosti. 

Problémovou oblasťou, na ktorú sa fokusuje aj predkladaná analýza, a ktorá vyžaduje 

prioritné riešenie v cestovnom ruchu, je nedostatočné využívanie nových informačných 

technológií (napr. systémy rezervovania cestovného ruchu vrátane regionálnej úrovne, 

nedostatočná previazanosť siete turistických informačných centier a pod.). Nie vždy 

dostatočnú a súčasne veľmi kolísavú kvalitu poskytovaných služieb cestovného ruchu spolu s 

nedostatočným tempom inovácií možno považovať za jednu z bariér jeho 

konkurencieschopnosti a rozvoja. 

Z hľadiska dostupných príležitostí a využitia potenciálu riešeného územia by sa mali 

prioritne podporovať tie druhy turizmu, ktoré sú predmetom medzinárodného významu 

(atraktivity -  národné parky, pamiatky UNESCO, prírodné rezervácie...). Z tohto dôvodu je 

potrebné dôslednejšie previazať ciele rekreačného a poznávacieho turizmu a vytvoriť tak 

ucelený funkčno-priestorový systém rekreácie a turizmu na regionálnej úrovni s prepojením 

na celoslovenskú úroveň. Územie má čo ponúknuť aj svojim obyvateľom, nakoľko sú tu 

vytvorené podmienky pre prímestskú rekreáciu. Do budúcnosti bude potrebné zintenzívniť 

podporu aktuálnych trendov cestovného ruchu, a to napríklad budovaním príslušnej technickej 

infraštruktúry (cyklotrasy, náučné cesty a pod.). 

Potenciál cestovného ruchu riešeného regiónu predstavuje súbor prírodných, 

kultúrnych a historických hodnôt. Ich bohatstvo v súčinnosti s aktivitami subjektov 

cestovného ruchu vytvára reálne predpoklady na perspektívny vývoj tohto sektora. Preto 

skúmané územie z hľadiska vízie chápeme ako oblasť s vyspelým cestovným ruchom, ktorý 

bude medzinárodne konkurencieschopný, s rozvinutým a kvalitným destinačným 

manažmentom, kvalitne poskytovanými službami, dostatočne vzdelaným a kvalifikovaným 

personálom, v jasnej koexistencii s ochranou prírody, kultúrnymi hodnotami a zachovaním 

kultúrneho a prírodného dedičstva. Toto všetko bude dosiahnuteľné podporou 

koordinovaného marketingu, propagácie a prezentácie na všetkých úrovniach, využívajúcou 

pritom všetky moderné komunikačné a prezentačné technológie, ktoré bude využívať aj náš 

predkladaný projekt. 

Iba v takomto chápaní môže byť cestovný ruch regiónu prínosom. Len od plne 

rozvinutého cestovného ruchu možno očakávať predpokladané prínosy v podobe jeho 

výraznejšieho vplyvu na ekonomiku, regionálny rozvoj, na tvorbu nových pracovných 

príležitostí. 
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2 OKRES ROŽŇAVA 

 

Okres Rožňava leží v juhovýchodnej časti Slovenskej republiky na rozhraní stredného 

a východného Slovenska. Rozprestiera sa na ploche asi 1. 173 kilometrov štvorcových. Patrí 

medzi tých 12 okresov, ktoré majú rozlohu väčšiu ako 1000 km. Je 8. najväčší okres štátu. 

Susedí so šiestimi okresmi troch krajov : na severe s okresom Poprad (Prešovský kraj), na 

severovýchode a východe so Spišskou Novou Vsou, Gelnicou a Košicami - okolím (Košický 

kraj) a na západe s Revúcou a Breznom (Banskobystrický kraj). Dlhá južná hranica okresu je 

zároveň štátnou hranicou s Maďarskom.  

 

Okres sa vyznačuje pestrou geologickou stavbou. Volovské vrchy, Stolické vrchy a 

Revúcka vrchovina sú prevažne z prvohorných kryštalických hornín a ich reliéf je zväčša 

horninový. Tieto celky kontrastujú so Spišsko-gemerským krasom (Muránska planina, 

Slovenský raj), ktoré vznikli z druhohorných vápencov a dolomitov a vyznačujú sa reliéfom 

krasových planín s bohatými povrchovými i podpovrchovými krasovými formami, ako sú 

jaskyne, priepasti, krasové jamy, kaňony, vyvieračky a iné. Územie v okolí Rožňavy je 

prevažne hornaté. Z hľadiska geomorfologického členenia patrí do subprovincie Vnútorných 

Západných Karpát a v rámci nich takmer celý povrch zaberajú geomorfologické celky 

Slovenského Rudohoria : Volovské vrchy, Stolické vrchy, Revúcka vrchovina, Slovenský raj 

a Slovenský kras s priľahlou Rožňavskou kotlinou. 

Nadmorská výška sa pohybuje od 200 metrov nad morom. Najvyšší bod územia, 1 476 

m n.m., je vrchol Stolice, najnižší. 185 m.n.m. je niva Turne na mieste, kde opúšťa územie 

Slovenska a pokračuje do Maďarska. Prírodné prostredie je veľmi atraktívne - sever okresu 

ponúka horské až vysokohorské prostredie, ale údolia riek sú úrodné s vyspelou 

poľnohospodárskou výrobou. Geologicky odlišnými celkami sú planiny s rozmanitou faunou 

a flórou. Veľká časť okresu je zalesnená s prevládajúcimi listnatými lesmi, zmiešané a 

ihličnaté nájdeme v horách Slovenského Rudohoria a Slovenského raja, borovicové porasty v 

krasových oblastiach. 

Vzhľadom na značné výškové rozdiely sú v okrese všetky tri klimatické oblasti od 

teplej až po chladnú. V Rožňavskej kotline prevláda mierna a vlhká klíma, v podhorských 

údoliach a vyvýšeninách mierne chladná klíma a na horských chrbtoch chladná až studená 

horská klíma. V južnejších častiach okresu býva leto horúce, v severných chladnejšie. Počasie 

je ustálené, hlavne v auguste a v septembri a je vhodné aj na dlhší pobyt v prírode. Zima býva 

studená a snehová pokrývka sa na horských chrbtoch udrží dostatočne dlho. 
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Územie má hustú riečnu sieť. Najväčšou riekou je rieka Slaná, ktorá pramení na území 

okresu pod Stolicou vo výške 1 280 m n.m. Priemerný ročný prietok Slanej v Čoltove je 8,5 

m3.s.l. Na území okresu priberá prítoky Štítnik a Čremošnú. Okrajové časti odvodňuje Hnilec 

a Turňa. Na Hnilci je vybudovaná vodná nádrž Palcmanská Maša. Krásne scenérie ponúkajú 

vodopády Slovenského raja, ktoré vypĺňajú strmé kaňony. Množstvo vodných plôch je 

vhodných na letné športy a rybolov (Kačacie jazero, Indiánske jazero). 

Nižšie zalesnené polohy okresu sú pokryté dubovými porastami, vyššie polohy 

zaberajú prevažne bučiny. Smrekové lesy sa vyskytujú vo vyšších polohách Slovenského 

Rudohoria. Prírodné podmienky celého regiónu sa odrazili na vývoji fauny a flóry. Stretneme 

tu živočíchy  prevažne stepného a lesostepného pásma, z rastlinných druhov nájdeme mnoho 

vzácnych a chránených unikátov. Vzácne rastliny sa vyskytujú najmä v Národnom parku 

Slovenský raj a v Národnom parku Slovenský kras. Medzi ne patria : soldanelka uhorská, 

jazyčník sibírsky, klinček Lumnitzerov, kandík psí zub. Zo živočíchov sa tu vyskytujú najmä 

zástupcovia spoločenstiev listnatého a ihličnatého lesa, polí a lúk, ale je tu i veľa vzácnych a 

chránených druhov: medveď hnedý, daniel škvrnitý, orol skalný, orol krikľavý, bocian čierny, 

sokol myšiar, sokol rároh a viac druhov netopierov; ktoré zimujú v jaskyniach. 

Okres Rožňava sa počtom obyvateľov (62 699 obyvateľov k 31.12.2015) zaraďuje 

medzi stredne veľké okresy Slovenska, hustota jeho zaľudnenia je však veľmi malá (53 

obyvateľa na km² ), nedosahuje ani polovicu celoslovenského priemeru. Obyvateľstvo je 

sústredené do stredu okresu do Rožňavskej kotliny. Planiny Slovenského krasu na juhu a 

Slovenské Rudohorie na severe sú osídlené veľmi riedko. Vývoj počtu obyvateľov za 

posledných 150 rokov sa vyznačuje veľmi nízkym pravidelným rastom. 

V okrese je 62 obcí, z toho 2 mestá. Správne sídlo okresu je mesto Rožňava. 

 

 

2.01 OBEC ARDOVO 

 

Obec sa nachádza na západnom okraji Silickej planiny, 20 km na juhozápad od mesta 

Rožňava. Pôvodne kráľovské územie patriace strážcom hôr, na ktorom bola začiatkom 13. 

storočia založená obec. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243, keď územie 

Erdes patrilo k Plešivcu. Neskôr pripadlo rodine Csetnekyovcov, ktorá ho vlastnila do konca 

16. storočia. V 17. storočí spustlo a znovu bolo osídlené v rámci valašskej kolonizácie v 18. 

storočí. V stredoveku boli v obci bane na olovo, noví kolonisti v 18. storočí zaoberali sa 

ovčiarstvom, neskôr poľnohospodárstvom. Turistická obec Ardovo je známa 

vďaka Ardovskej jaskyni. 

 

Historické pamiatky 

 

Klasicistický kostol evanjelickej cirkvi 

Kostol z roku 1788 je postavený na najvyššom bode obce a je národnou kultúrnou pamiatkou. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/mesto-roznava/
http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/ardovska-jaskyna/
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Murovaný roľnícky – Máteov dom 

Dom je národnou kultúrnou pamiatkou a je príkladom miestneho ľudového staviteľstva. Pre 

verejnosť je v tomto dome pripravená výstava starožitností. Nachádza sa v ňom expozícia 

dobového zariadenia, šiat a 

historických predmetov 

denného užívania i 

poľnohospodárskej výroby. 

Exponáty tejto trvalej výstavy 

vznikli dobrovoľnou zbierkou 

z ardovských domácností. 

Starý gazdovský dom 

pochádza z roku 1852.  

Súčasťou tejto roľníckej 

usadlosti je i komora s 

dobovou pecou na chlieb. 

Vstup je možný na požiadanie, kontaktujte obecný úrad. 

GPS:          Telefón:  

48° 31′ 56.03″N        0911 460 138 

20° 25′ 7.167″E 

Email:  

obecardovo@mail.t-com.sk 

 

Chránené územia 

 

Ardovská jaskyňa 

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996. Je to jaskyňa fluviokrasového 

typu. Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch v dvoch 

vývojových úrovniach. Dĺžka chodieb dosahuje 1 550 m. Sintrovú výzdobu tvoria krátke 

brčká, palicové a malé guľové stalaktity, záclony a až 3 m vysoké masívne stalagmity. 

Jaskyňa je dôležitá z archeologického i antropologického hľadiska. Jaskyňa má kvapľovú 

výzdobu s výskytom vzácnych druhov netopierov. Na území NPP platí  5. stupeň ochrany. Ide 

o verejnosti neprístupnú jaskyňu. 

mailto:obecardovo@mail.t-com.sk
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Lokalita:         GPS:  

Nachádza sa juhovýchodne od Ardova,     N 48° 52,2367´  

na juhozápadnom okraji Silickej planiny.    E 20° 42,0816´ 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO). Národný park Slovenský 

kras s rozlohou 346 km2 (plus 

ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) 

je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. 

Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 

1973 bolo toto mimoriadne hodnotné 

prírodné prostredie s dokonale 

rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho 

dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho zaradili do siete biosférických rezervácií 

v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a 

maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 dostali na Zoznam svetového prírodného a 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim 

ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných 

pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. 

Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti  

 

Ardovom prechádza žltá turistická trasa z obce Plešivec a druhým smerom cez Silickú planinu 

sa dostanete až k jaskyni Domica. 
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Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Maškarný ples – fašiangy 

 

Dni obce 

 

Futbalový memoriál Ferenca Baka 

Čajové posedenie na Luciu 

 

 

2.02 OBEC BETLIAR  

 

Obec Betliar leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v doline rieky Slanej. 

Južná časť chotára sa strmo zvažuje z nižšej hornatiny do nivy, odtiaľ vystupuje do vrchoviny 

a nižšej hornatiny. V súčasnosti tu žije okolo 1012 obyvateľov v 306 trvale obývaných 

domoch. V obci je však aj 92 neobývaných domov. Súčasnosť obce charakterizuje čulý 

cestovný ruch. Najmä počas letných mesiacov navštívi Betliar a jeho pamiatky množstvo 

domácich i zahraničných turistov, vďaka čomu sa stáva známym v mnohých krajinách sveta. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión pri kaštieli Betliar*** 

Každá z izieb je vybavená káblovou TV a vlastnou kúpeľňou so sprchovacím kútom. Niektoré 

z nich majú balkón a sú prispôsobené pre hostí so zníženou pohyblivosťou. Hostia penziónu 

pri Kaštieli Betliar môžu taktiež využiť gril v záhrade alebo si oddýchnuť na vonkajšej terase. 

Domáce zvieratá sú dovolené na požiadanie.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v blízkosti Betliarskeho kaštiela 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: Á la carte reštaurácia s možnosťou raňajok na izbe 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.kastielbetliar.sk/ubytovanie/ 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión pri kaštieli       N 48°42.334´ 

Kaštieľna 16       E 20°30.529´ 

049 21 Betliar 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 915 909010      kastielbetliar@stonline.s 
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+421 58 788 2002 

 

Web: 

www.kastielbetliar.sk 

 

Galleria Betliar*** 

Ubytovanie Galleria Betliar je samostatná časť domu s vlastným vchodom z ulice. Ponúkame 

Vám 4 dvoj-posteľove izby s možnosťou prístelky. Izby sú novo zariadené v nadštandardnom 

štýle, individuálne zariadene z dorazom na kvalitu a vysokú úroveň. Každá izba ma vlastnú 

kúpeľňu ktorá je zariadená sprchovacím boxom. Domáce zvieratá sú dovolené na požiadanie. 

Všetky izby v Galleria Betliar sú vybavené balkónom, posedením, satelitnou TV s plochou 

obrazovkou, hernými konzolami PS3, minibarom, varnou kanvicou a vlastnou kúpeľňou so 

sprchovacím kútom, vaňou a bezplatnými toaletnými potrebami. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: 5 minút chôdze od Betliarskeho kaštiela 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://galleriabetliar.sk/cennik  

Adresa:       GPS súradnice: 

Galleria Betliar      N 48°42´ 3.176" 

Mierova 359       E 20°30´ 26.85" 

049 21 Betliar  

 

Telefón:       E-mail: 

+421 944 550 858      galleriabetliar@gmail.com 

 

Web: 

http://galleriabetliar.sk/ 

 

Penzión Barónka** 

Penzión Barónka ponúka ubytovanie v príjemnom prostredí historickej budovy s okolitou 

atmosférou a s množstvom aktivít, ktoré sa v okolí dajú vykonávať. V penzióne Barónka si, 

okrem ubytovania, môžete vychutnať chutné jedlá tradičnej i modernej gastronómie, buď v  

reštaurácii alebo na terase v záhrade. Najmenších čaká detské ihrisko v záhrade penziónu. 

Pobyt s domácimi zvieratami nie je povolený.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: širšie centrum obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia s terasou 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://penzionbaronka.eu/cennik-ubytovania-roznava/ 

Adresa:       GPS súradnice: 

http://www.kastielbetliar.sk/
http://galleriabetliar.sk/cennik
http://galleriabetliar.sk/


 15 

Penzión Barónka      N 48°42´ 4.584" 

Námestie J. Pavlíka 199     E 20°30´ 21.251" 

049 21 Betliar 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 911 963 536      baronka.betliar@gmail.com 

058 734 99 83 

 

Web: 

http://penzionbaronka.eu/  

 

Penzión TKM 

Penzión TKM je situovaný v krásnej prírode Gemera na okraji obce Betliar. Predstavuje 

skvelú kombináciu relaxu a aktívnej dovolenky. Ponúka Vám komfortné ubytovanie v 

siedmych dvojlôžkových izbách a jednom apartmáne s dvomi lôžkami (s možnosťou ďalších 

dvoch prísteliek). Apartmán aj každá z izieb je zariadená dreveným masívnym nábytkom, 

LCD televízorom a Wifi pripojením na internet. Samozrejmosťou všetkých izieb je vlastná 

kúpeľňa so sprchou a toaletou. Väčšina izieb navyše disponuje vlastným balkónom. Priamo v 

areáli penziónu sa nachádzajú 4 upravené antukové tenisové dvorce, tenisová hala, 

posilňovňa, sauna, možnosť zahrať si bowling, squash a stolný tenis. Pre najmenších máme 

pripravený detský kútik s množstvom hračiek a detské ihrisko.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okraj obce  

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: Ponuka jedál podľa jedálneho lístka alebo na základe požiadavok zákazníka po 

konzultácii s obslužným personálom. 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.penziontkm.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión TKM       N 48°42´ 11.491" 

Polomská 553       E 20°29´ 59.165 

049 21 Betliar 

 

Telefón:       E-mail: 

+ 421 905 439 667      penziontkm@penziontkm.sk 

+ 421 905 513 186 

 

Web: 

www.penziontkm.sk 

 

Historické pamiatky 

 

Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety vdovy 

http://penzionbaronka.eu/
http://www.penziontkm.sk/
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Stredoveká stavba z 1. polovice 14. storočia, v 17. a 19. storočí upravovaná, najstaršia 

pamiatka obce. Podľa dostupných prameňov na mieste kostola stála už v 14. storočí kaplnka, 

ktorá sa postupom dejín prestavala do dnešnej podoby. Na gotický pôvod kostola poukazuje 

jeho pôdorys s pravouhlou svätyňou zaklenutou valenou klenbou a sakristiou, do ktorej vedie 

lomený portál. Veža bola pristavaná v 17. storočí. Loď kostola je zaklenutá barokovými 

klenbami. Z barokového zariadenia kostola sa zachovala iba drevená kazateľnica zo začiatku 

18. storočia so sochami evanjelistov a drevená socha panny Márie kráľovnej z 2. polovice 18. 

storočia. 

GPS:  

N 48.704142406 

E 20.509495139 

 

Evanjelický kostol augburského vyznania 

Evanjelický kostol augsburského vyznania bol postavený v roku 1786 po tolerančnom patente 

cisára Jozefa II., podľa vtedajších predpisov bez veže a zvonov. Klasicistická veža bola 

pristavaná až v roku 1826, pod ňou bol otvorený nový vstup do kostola. Pôvodný južný vstup 

s murovanou predsieňou zostal zachovaný. Pozdĺžny sieňový priestor kostola zaklenutý 

neskorobarokovými klenbami má zaujímavý uzáver v ostrom uhle. Tu je umiestnený 

murovaný stĺpový oltár s obrazom Kristus a Samaritánka pri studni z roku 1838, ktorý je 

jedným z najlepších diel významného levočského maliara Jozefa Czauczika. 

GPS:  

N 48.704142406 

E 20.509495139 

 

Kaštieľ Betliar 

Kaštieľ Betliar je dominantným objektom obce Betliar. Historická knižnica obsahuje viac ako 

15 000 zväzkov najmä cudzojazyčnej literatúry z odboru teológie, histórie, štátovedy a 

zemepisu. Vzácna je zbierka zbraní siahajúca od stredoveku až po 19. storočie, ako aj 

poľovnícke trofeje a exotické suveníry z celého sveta, najmä z Ázie a Afriky. Prírodný park, 

ktorý obklopuje kaštieľ, patrí medzi najcennejšie a najzachovalejšie objekty svojho druhu na 

Slovensku. Rozprestiera sa na ploche 80 hektárov. Park spestrený cudzokrajnými drevinami a 

kríkmi bol zakomponovaný do 

okolitej prírody, plynulo prechádzal 

do lesoparku a do zvernice. Jeho 

pôsobivú atmosféru dnes dotvárajú 

romantické stavby a sochy. Spolu s 

objektom kaštieľa bol vyhlásený v 

roku 1985 za národnú kultúrnu 

pamiatku a je zapísaný do zoznamu 

významných historických záhrad a 

krajiny sveta. Betliarsky kaštieľ sa 
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právom radí medzi skvosty slovenského kultúrneho dedičstva. V rokoch 1988 - 1994 ho 

kompletne zrenovovali a získal medzinárodné ocenenie Europa Nostra. 

 

Otváracie hodiny: 

máj - október od 8.30 hod. do 16.30 hod. (utorok - nedeľa) 

apríl, október  vstupy: 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 15.30 hod. (utorok - nedeľa) 

november - marec  vstupy: 9.30; 11.00; 12.30; 14.00 hod. (utorok - nedeľa) 

 

Vstupné:  

http://www.snm.sk/?muzeum-betliar-vstupne  

 

Adresa:        GPS:  

Kaštieľna 6       Latitude: 48.702521 

049 21 Betliar       Longitude: 20.507239 

 

Prírodné pamiatky 

 

Historický park kaštieľa Betliar 

Nádherný neskorobarokový kaštieľ v Betliari je obklopený rozľahlým 57 hektárovým parkom 

v anglickom štýle. Pokojné miesto je priam predurčené na kratšie i dlhšie prechádzky, počas 

ktorých sa môže návštevník oboznámiť s domácimi i cudzokrajnými drevinami označenými 

náučnými tabuľami.Nádherný neskorobarokový kaštieľ v Betliari je obklopený rozľahlým 57 

hektárovým parkom v anglickom štýle. Pokojné miesto je priam predurčené na kratšie i dlhšie 

prechádzky, počas ktorých sa môže návštevník oboznámiť s domácimi i cudzokrajnými 

drevinami označenými náučnými tabuľami. Značkovaný chodník prevedie turistu všetkými 

zákutiami s jedinečnou starobylou parkovou architektúrou a milovník prírody si tu dokáže 

vychutnať aj pohľad na mnohé vtáčie druhy, ktoré akoby v tomto harmonickom území strácali 

svoju plachosť. Park, rovnako ako kaštieľ, má svoju historickú hodnotu a vypovedá o vkuse 

niekdajšej šľachty, ktorá sa za pomoci odborníkov snažila o vytvorenie rozľahlého prírodného 

diela. V ňom sa sieť alejí, jazier, potokov s kaskádami a romantických stavieb 

charakteristických pre domácu i 

exotické kultúry spája do jednotného 

celku. Je to miesto, v ktorom čas 

plynie inak. Vďaka prísnemu 

zachovávaniu niekdajšieho vzhľadu a 

chodníkov tu vyzerá takmer rovnako, 

ako napríklad pred sto či dvesto 

rokmi, keď to bol priestor, na ktorý 

vstupovala len šľachta hľadajúca 

oddych alebo kratochvíle. Každý 

návštevník, ktorý sa rozhodne 

http://www.snm.sk/?muzeum-betliar-vstupne


 18 

navštíviť kaštieľ, by si mal nájsť dostatočne dlhý čas na to, aby si vychutnal prechádzku 

miestami, ktoré naň budú mať dozaista blahodarný účinok. Nie nadarmo bol park v roku 1978 

zapísaný do zoznamu významných historických záhrad sveta.  

 

Prístupnosť pamiatky:  

Park je verejnosti celoročne prístupný bez obmedzení. 

 

Adresa:        GPS:  

Kaštieľna 6       Latitude: 48.702521 

049 21 Betliar       Longitude: 20.507239 

 

Chránené územia 

 

Biokoridory lemových spoločenstiev 

Vytvárajú veľmi významný interakčný prvok medzi lesnými a nelesnými ekosystémami a 

zároveň koridor pre výmenu genetických informácií a migráciu elementov flóry a fauny 

pozdĺž lemov. 

 

Regionálny biokoridor Slanské Podolie 

 

Regionálne biocentrum Radzim a Brzotínske skaly 

 

Turistické zaujímavosti  

 

Turistické chodníky 

Cez obec Betliar prechádza turistický chodník č. 8749 (žltá značka) začínajúci pri bývalej 

železničnej stanici Betliar, vedúci cez sedlo Volovec a napájajúci sa na turistický chodník č. 

2827 (modrá značka) z Rožňavy do Krompách. Cesta hrdinov SNP predstavuje ďalší 

turistický chodník červenej značky - turistický chodník E8-0901. Ďalším turistickým 

lákadlom je turistický chodník č. 5720 vedúci z Nálepkova do Rožňavských kúpeľov (zelená 

značka). 

Slovenská železná cesta 

Slovenská železná cesta, ktorá je 

súčasťou Európskej železnej 

cesty spája miesta bývalej ťažby 

železných rúd, výroby a 

spracovania železa a ďalších 

kovov. Na území dnešného 

Slovenska predstavovalo 

baníctvo a hutníctvo významné 
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odvetvie, ktoré znamenalo ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho 

technická a technologická úroveň bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. 

zvonolejárov, technológie a výrobné zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle. 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Poľovnícky deň v Betliari  

Udalosť je venovaná poľovníctvu a ochrane prírody. Jún - mesiac poľovníctva a ochrany 

prírody je  obdobie, v ktorom si viac ako inokedy musíme uvedomiť nevyhnutnosť a potrebu 

ochrany prírody, životného prostredia všetkého živého i neživého v nej, najmä preto, že práve 

v tomto období dochádza k zrodu nového života či už zvierat, živočíchov, ale aj rastlín a 

porastov.  

Termín udalosti:  

začiatok júna 

 

Hubertova jazda v Betliari  

Hubertova jazda patrí medzi významné kultúrne podujatia, ktoré sa konajú v Betliari 

každoročne. Hubertové slávnosti sú zasvätené patrónovi poľovníkov i jazdcov. Ide o tradičnú 

oslavu poľovníctva, lesníctva a najmä jazdectva.  

Termín udalosti:  

začiatok októbra 

 

Piknik pri kaštieli Betliar 

Piknik sa koná pri príležitosti obnovy unikátneho vodopádu nad rybníkom prostredníctvom O. 

Z. Andoras. Vstup (nielen) v dobových kostýmoch.  

Termín udalosti:  

koniec júla 

 

Noc múzeí 

Termín udalosti:  

máj 

 

 

2.03 OBEC BOHÚŇOVO  

 

Behúňovo leží na rozhraní Gemerského Rudohoria a Slovenského krasu. Prvá písomná 

zmienka o obci je z roku 1243, keď kráľ Béla IV. daroval toto územie rodu Akošovcov. Obec 

vznikla ako poľnohospodárske osídlenie. V roku 1927 sa k Bohúňovu pripojila aj susedná 

dedina menom Tiba. Tiba vznikla v druhej polovici 13. storočia. V súčasnosti má 297 

obyvateľov.   
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Historické pamiatky 

 

Gotický kostol  

Uprostred obce približne oproti klasicistickému evanjelickému kostolu z počiatku 20. storočia 

stojí neskorogotický kostolík Reformovanej kresťanskej cirkvi. Kostol je priam učebnicovou 

ukážkou ľudového stredovekého sakrálneho staviteľstva a od čias vzniku prešiel len menšími 

architektonickými zmenami. Pôvodný drevený kazetový strop prestavali na rovný omietnutý. 

Niekoľko drevených maľovaných kaziet sa však zachovalo dodnes a visia na stenách. Sú 

zdobené ľudovými motívmi, rovnaké motívy uvidíte aj na drevenom chóruse. Víťazný oblúk, 

oddeľujúci svätyňu od časti pre návštevníkov kostola, nemá typický tvar lomeného oblúka, 

ale je tu oblúk plný. Klinovitý uzáver svätyne je na pomerne raritný, vo svätyni sa zachovala 

pôvodná valená klenba. Drevená strecha so šindľovým ihlanom nad zvonicou je o niečo 

mladšia a v tomto tvare bola dokončená v 18. storočí. V prípade záujmu o jeho návštevu je 

potrebné kontaktovať obecný úrad v Bohúňove pokiaľ možno dostatočne vopred.  

GPS:         Kontakt: 

48° 30′ 48.277″N         058 / 792 01 27 

20° 23′ 7.255″E 

 

Turistické atraktivity 

Obcou Bohúňovo prechádza značená cyklistická trasa.  

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Maškarný a fašiangový ples 

 

Remeselnícke tvorivé dielne pre deti  

 

 

2.04 OBEC BÔRKA  

 

Obec leží na styku Slovenského rudohoria s východnou časťou Slovenského krasu. Je 

východiskom do známej prírodnej rezervácie Zádielska dolina. Obec sa spomína v r. 1409 ako 

Barka a patrila Turianskemu panstvu. V 19. stor. sa nachádzala v obci uhliareň a píla. V r. 

1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohospodárstvom, 

chovom dobytka, spracovaním dreva a baníctvom. Okolitá príroda ponúka veľké možnosti na 

turistiku a krátkodobé víkendové pobyty.  
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Ubytovacie zariadenia 

 

Zádielská chata 

Chata (bývalá horáreň) s celoročnou prevádzkou, vhodná pre turistov aj rodiny s deťmi. 

Možný je prenájom celej chaty aj jednotlivých izieb. V chate sú tri izby (2-lôžková, 2-lôžková 

s 2 prístelkami a 3-lôžková), spoločná kúpeľňa, WC, kompletne vybavená kuchyňa a letná 

terasa. Pred chatou sa nachádza ohnisko a možnosť parkovania. Možnosť stravovania v 

občerstvení vzdialenom 350 m (na mape je uvedené ako Zádielská chata Ranč), vopred je 

možné objednať si raňajky, polpenziu aj plnú penziu. Občerstvenie je v prevádzke celý rok 

(mimo sezónu cca 10-16 hod., v sezóne cca 10-21 hod.). 

Kategória ubytovania: chata s celoročnou prevádzkou 

Poloha: centrum Národného parku Slovenský Kras (priamo pri turistickom rázcestí Zádielská dolina) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne, možnosť vopred si objednať raňajky, polpenziu a plnú penziu 

Cenník: 

Leto: 1-7 osôb 10 EUR/os/noc (vrátane obliečkov), ďalšia osoba vo vlastnom spacáku 5 EUR/noc.  

Zima: 1-7 osôb 12 EUR/os/noc (vrátane obliečkov), ďalšia osoba vo vlastnom spacáku 5 EUR/noc. 

Ceny sú konečné (vrátane všetkých energií) a platné aj pri ubytovaní iba na 1 noc. 

Adresa:        GPS:  

Turistická chata Zádielská chata      Latitude: 48.638456 

Zádielská dolina       Longitude: 20.815308 

Národný park Slovenský Kras 

Bôrka 138 

049 42 Bôrka 

 

Telefón:        E-mail: 

+421 587 979 222        zadielskachata@zadielskachata.sk 

(cez týždeň 16-20 hod., cez víkend 9-20 hod.) 

 

Web: 

www.zadielskachata.sk 

 

Historické pamiatky 

 

Kaštieľ neobarokový 

Bol prestavaný koncom 19. storočia, pochádzajúci z 2. polovice 18. storočia. 

 

Kostol Karmelskej P. Márie 

Ide o katolícky kostol prestavaný v roku 1672, ktorý pochádza z roku 1428.   

 

Kostol evanjelický zreformovaný 

Kostol bol postavený v roku 1794. 

http://www.zadielskachata.sk/
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Prírodné pamiatky 

 

Čertová diera 

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1981 ako ochrana cca 45 m dlhej 

vrstevo-riečnej jaskyne. Nesprístupnená jaskyňa v severnom výbežku 

Čertovej sihote, priamo oproti skalnej galérii Tomášovského výhľadu. 

Nemá výraznú kvapľovú výzdobu. Vstupný otvor Čertovej diery 

veľmi dobre vidieť, čo bolo asi príčinou, že jaskyňa bola osídlená už v 

dávnoveku - nálezy artefaktov z neolitu, eneolitu, doby bronzovej a 

halštatskej doby. Oblasť leží v Národnej prírodnej rezervácii Kyseľ. 

 

  

GPS:  

N 48.62393 °  

E 20.78978 ° 

 

Baksova dolina 

 

Snežná diera 

Snežná diera je národná prírodná pamiatka v správe príspevkovej organizácie Správa 

slovenských jaskýň. Situovaná na planine Horný vrch, západne od hornej časti Zádielskej 

tiesňavy. Typická, gravitačne rozšírená rozsadlinová jaskyňa dosahuje dĺžku 100 m a hĺbku 

25 m. Hore je uzatvorená zrútenými balvanmi. Vytvorená je v druhohorných 

strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. V jaskyni sa 

miestami vyskytuje hráškovitá sintrová výzdoba. Na západnom konci jaskyne sú menšie 

kvaple a náteky ľadovej výplne. V letných mesiacoch sa ľad čiastočne roztápa, avšak udrží sa 

počas celého roka. Z bezstavovcov sa tu vyskytuje mnohonôžka Hylebainosoma tatranum, 

ktorá je západokarpatským endemitom. Z troglofilných pavúkov možno na stenách jaskyne 

pozorovať kosca Ischyropsalis manicata. 

 

Chránené územia 

 

Zádieľska tiesňava 

Ide o prírodnú rezerváciu. Zádielska tiesňava alebo v širšom slova zmysle Zádielska dolina je 

monumentálna, relatívne mladá, kvartérna dolina s osobitým geomorfologickým vývojom v 

Slovenskom krase. Označuje sa ako dolina v krase. 

GPS:  

N48°36'53''  

E20°49'58'' 
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Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické atrakcie   

 

Obcou prechádzajú cykloturistické trasy (modrá a červená) a za obcou pri Borčianskom sedle 

(rázcestník) prechádza červená turistická trasa z planiny Horný vrch do Zádielskej doliny. 

 

Pútnické miesto Panny Márie Karmelskej 

Odpust sa koná v nedeľu 16. júla alebo v najbližšiu nedeľu po 16. júli. 

 

 

2.05 OBEC BRDÁRKA 

  

 Brdárka, obec výnimočná svojou zachovalou architektúrou sa nachádza v nadmorskej 

výške 555 m.n.m v Stolických vrchoch Slovenského rudohoria. Brdárka spočíva akoby 

v slnkom zaliatom náručí okolitých vŕškov a jej malebnosť dotvárajú šíre lúky i sady 

ovocných stromov, ktoré ju obklopujú. Brdárka a jej okolie môže vzhľadom na prívetivú 

a nevhodnými zásahmi civilizácie pomerne nenarušenú krajinu poskytnúť návštevníkom 

vynikajúce podmienky na oddych a relaxáciu.   

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický a.v. renesančno-barokový kostol 
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Kostol bol postavený v roku 1696 na mieste pôvodného dreveného kostola. V roku 1786 bol 

prestavaný. Veža pochádza z roku 1850 a vnútorné zariadenie kostola z 18. a 19. stor.  V 

kostole sa nachádza vzácny historický organ od majstra Wallachyho. Veľmi pozoruhodná je 

veža postavená v štýle ľudového baroka, krytá cibuľovitou šindľovou strechou, ktorá 

obsahuje špecifické architektonické kvality. Kostol je zapísaný aj na zozname kultúrnych 

pamiatok SR. 

 

Prírodné pamiatky 

 

Hora Radzim 

Táto hora je pozoruhodnou krajinotvornou a dôstojnou dominantou okolia. Vrch je tvorený 

vápencami a poskytuje živnú pôdu pre vzácnu endemitickú rastlinu - Jazyčník sivý. 

Poloha: 991 m.n.m. 

 

Turistické atraktivity 

 

Čerešňové sady 

Dedinka učupená v zajatí hôr je obklopená čerešňovými sadmi. Vysadili ich ešte v 

medzivojnovom období. Pohľad na sady zakvitnutých čerešní vyráža dych. 

 

 

2.06 OBEC BRETKA 

  

Prvá písomná zmienka o obci Bretka sa datuje do roku 1286, kedy sa nazývala 

Beretka. Obec Bretka leží, v severovýchodnom výbežku Rimavskej kotliny pri sútoku rieky 

Slaná a Muráň, cca 10 km od Tornale a 30 km od Rožňavy. Stred obce leží v 195 m nad 

morom a chotár v rozpätí 184 - 311 m. Chotár sa rozprestiera na pahorkatine a poriečnej 

rovine, ktorá je ohraničená kaňonom. Zalesnená je len severná časť chotára. Prírodnému 

rámcu dominujú skalnaté bradlá (pri škôlke), prielom Muráňky a hôľne pahorkatiny. V oblasti 

športových aktivít ponúka obec a jej okolie široké možnosti. V letných mesiacoch ide 

predovšetkým o horskú cyklistiku, pretože cez obec vedú dve cyklistické trasy. Značkové 

turistické trasy poskytujú vhodné využitie voľného času pre peších turistov.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Skanzen Beretkei  

Budova tzv. škanzenu bola postavená v 18. storočí. Jej majiteľom je rodina Beretkei. V roku 

2006 otvára svoje brány ako škanzen a penzión.Cieľom skanzenu je poukazať na každodenný 

život gemerských rodín. Budova je postavená v sedliackom štýle, ale vďaka modernizácií 

splňa všetky požiadavky moderného života. V dome sa nachádza izba, ktorá je zariadená ako 
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škanzen. Nachádza sa tu nezpočetné množstvo fotografií, nádob a vzácných ručných prác. K 

dispozícii je celý objekt. Hostia majú  jednu päťlôkovú a jednu štvorlôžkovú izbu, 

spoločenskú miestnosť, kuchynku (chladnička, plynový šporák), sprchovací kút, WC, kúrenie 

plynové, na izbe TV, rádio. V záhrade sa nachádza otvorené ohnisko. Ubytovacie zariadenie 

prijíma návštevníkov od 1. apríla do 31. októbra. 

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: centrum obce 

Možnosti stravovania: individuálne 

Cenník: 

dospelá osoba:  8,00 EUR/noc 

deti nad 6 rokov:  5,00 EUR/noc 

deti do 6 rokov: zdarma 

Adresa:        GPS:  

Skanzen Beretkei        Latitude: 48.487415 

Bretka 29        Longitude: 20.340753 

980 46 Bretka 

 

Telefón:        E-mail: 

047 552 3978        skanzen.beretkei@gmail.com 

0902 242 319 

 

Web: 

http://skanzen-beretkei.webnode.sk/skanzen-beretkei-sk/ 

 

Kaplnka sv. Ondreja Apoštola 

Kaplnka sv. Andreja apoštola bola postavená v eklektickom historizujúcom slohu a nachádza 

sa na skrasovatenom brale nad miestnou základnou školou. 

GPS:  

48°29'17.87"N  

20°20'34.91"E 

 

Baroková kúria 

Kúria z roku 1754 so  sypkou a domom služobníctva. Ide o jednopodlažnú stavbu 

obdĺžnikového pôdorysu. Dispozícia je symetrická s ústrednou reprezentatívnou miestnosťou 

a bočnými miestnosťami, zaklenutými českými, kláštornými, pruskými a korýtkovými 

klenbami. Kašieľ patril rodom Beretkeyovcov, Tornallyayovcov a Fialkovcov. Od roku 2009 

tu bola otvorená Galéria Gemerského fotoklubu. 

 

Prírodné pamiatky 

 

Prielom Muráňa 

http://skanzen-beretkei.webnode.sk/skanzen-beretkei-sk/
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Prielom Muráňa je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský kras. 

Nachádza sa v katastrálnom území obce Bretka a Meliata v okrese Rožňava. 

 

Chránené územia 

  

Hutnianska jaskyňa 

V oblasti tzv. Prielomu Muráňa, kaňonovitého 

údolia rozprestierajúceho sa severne od obce 

Bretka v rožňavskom okrese, vytvorila 

činnosť podzemných potokov viacero jaskýň. 

Jednou z nich je i verejnosti voľne prístupná 

Hutnianska jaskyňa. Tvorí ju chodba s dĺžkou 

11 metrov, v ktorej absentuje kvapľová 

výzdoba. Ako ukázal archeologický výskum, 

jaskyňa bola osídlená v dobe bronzovej. Počas 

druhej svetovej vojny ju využívali Nemci, 

ktorí tu mali svoj veliteľský úkryt. Hutnianska jaskyňa je prístupná po Náučnom chodníku 

Prielom Muráňa, ktorého východiskom je obec Bretka, možno sa sem však dostať i z druhej 

strany – z obce Meliata. 

GPS:  

48,497931 N 

20,33712 E 

 

Jaskyňa Peško 

Jaskyňa zvaná Peško, alebo tiež Peškő, sa nachádza v masíve rovnomenného brala 

vypínajúceho sa severne od obce Bretka, pred vstupom do chránenej oblasti Prielom Muráňa. 

Ide vlastne o 17 metrov dlhý krasový tunel s otvormi na oboch stranách. Jaskyňa bola 

obývaná už v dobe kamennej, o čom svedčia archeologické nálezy. V čase druhej svetovej 

vojny slúžila príležitostne ako úkryt ľudu pred bojmi. Názov jaskyne vznikol z dvoch slov 

rôzneho pôvodu – zo slovanského pešť (pec, jaskyňa) a maďarského kő (skala, kameň). 

Jaskyňa Peško je verejnosti voľne prístupná. Vedie k nej upravená trasa náučného chodníka z 

obce Bretka, na ktorej sú vybudované schody, zábradlia a lavičky (a to dokonca i v samotnej 

jaskyni). 

GPS:  

48,492101 N 

20,343734 E 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 
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kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti  

 

Náučný chodník Prielom Muráňa 

Náučný chodník Prielom Muráňa bol otvorený pre verejnosť v roku 2010. Náučný chodník 

nás prevedie malebnou kaňonovitou dolinou potoka Muráň v nenarušenom prírodnom 

prostredí. Zvláštnosťou doliny je jej zaujímavý vznik. Pred 2 miliónmi rokov potok tiekol na 

širokej štrkovo-piesčitej nive, kde vytváral výrazné ohyby, tzv. meandre. Neskôr sa postupne 

zarezával do vápencového podložia pod štrkovou vrstvou, zachoval si však aj pôvodné 

meandre až dodnes. Vápencový masív na oboch brehoch potoka odvodňoval prostredníctvom 

krasových prameňov. Zostali po nich jaskyne, ktoré sú svedkami etapového prehĺbenia 

doliny. Územie je prírodnou rezerváciou na ploche 39,5 ha. Dĺžka trasy náučného chodníka 

3,200 m, prevýšenie 66,5 m. 

 

Galéria Gemerského  

Galéria Gemerského fotoklubu v Bretke bol slávnostne otvorená 15. februára 2009 v 

Barokovej Kúrií v obce Bretka. 

 

Kúpalisko Bretka 

Útulné a tiché prostredie, priezračná pramenitá voda, ideálne miesto na strávenie voľna s 

Vašou rodinkou alebo priateľmi. Individuálny prístup a rodinné prostredie termálneho 

kúpaliska s dvoma bazénmi Vám zaručí dokonalý oddych od každodenného stresu. 



 28 

 

Cenník:        Otváracie hodiny:  

Dospelý: 2,50-€      Po-Pia: 10:00 - 19:00 

Deti do 15 rokov: 1,30-€     So-Ne: 9:00 - 19:00 

Deti do 3 r.: zdarma 

Dôchodcovia: 1,60-€ 

 

GPS:         Telefón:  

N48.48938       0948 524 661  

E20.34101 

 

Web:  

http://www.bretka.sk/ 

 

Rozprávková kancelária Meseiroda 

Rozprávková kancelária v obci Bretka sa nachádza v Skanzene Beretkei. Rozprávkové 

kráľovstvo ponúkne rodinám s deťmi - ako aj ďalším cieľovým skupinám aktívny program 

pre poznávanie územia MAS OZ KRAS a MAS Moravský kras o.s. Projekt počíta s 

vytvorením 10 centier "Rozprávková kancelária" v každom regióne. Nosnými prvkami 

programu budú spoznávanie územia formou povestí a rozprávkovo spracovaných príbehov, 

pričom projekt počíta so zberateľským záujmom, pretože deti budú na jednotlivých lokalitách 

zbierať pečiatky s hlavnými hrdinami rozprávok do cestovateľského pasu. 

Adresa:        GPS:  

Skanzen Beretkei        Latitude: 48.487415 

Bretka 29        Longitude: 20.340753 

980 46 Bretka 

 

Včelárske múzeum Jozefa Beretkeiho 

Včelárske múzeum predstavuje históriu včelárstva. Včelárstvom sa rodina zaoberá od 

dávnych čias a v múzeu sú vystavené vecí ktoré úzko súvisia s včelárstvom. Niektoré veci 

http://www.bretka.sk/
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boli vyrobené až v roku 1950. Múzeum dáva hold Jánosovi Beretkeimu (1922 - 2009). Táto 

výstava je pamiatkou jeho prác. 

GPS:  

48,488166 N 

20,344255 E 

 

Vodný mlyn zo začiatku 20. storočia 

Za obcou sa na trase náučného chodníka Prielom Muráňa sa nachádza technická pamiatka zo 

začiatku 20 . storočia – vodný mlyn.  

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Vyčistime si prielom Muráňky 

 

Turistika - storočné duby 

 

 

2.07 OBEC BRZOTÍN 

 

Obec Brzotín je jedno z najstarších sídlisk v Slanskej doline. Donačnú listinu dostala 

od uhorského kráľa Beleu IV. v roku 1243. Kráľ daroval obec Bebekovcom, od roku 

1293 patrila Mariássyovcom. Tí tu postavili na mieste starej pevnosti hrad. V roku 1556 ho 

dobili Turci, v roku 1573 ho aj zbúrali. Erb obce pochádza z roku 1575 a zobrazuje banícky 

motív. V stredoveku bola významným šľachtickým sídlom, hospodárskym a obchodným 

centrom Rožňavskej kotliny. Preslávila sa svojimi baňami na zlato, striebro, antomóm, železo 

a železiarňou, ktorá zanikla koncom 19. storočia. Po roku 1577 bola tureckými hordami 

niekoľkokrát vypálená, obyvateľstvo vyhnané a odvlečené do zajatia. V týchto rokoch 

tureckej nadvlády obec veľmi upadla, počet obyvateľov poklesol na tretinu. Od svojho vzniku 

bola sídlom šľachtických rodín Máriássyovcov, Hámošovcov, Póschových, Okolicsányiho a 

neskôr Rákossyho. Veľkostatkári obhospodarovali vyše 60% celkovej poľnohospodárskej 

plochy. Preslávili sa i mlyny a liehovary veľkostatkárov, ktoré zásobovali celé horné 

Uhorsko. V obci je 5 veľkostatkárskych kúrií, ktoré sa postavili koncom 18. a v polovici 

19. storočia. S kostolom reformovaných, postaveného začiatkom rokov 1400 sú i dnes 

dominantou obce. V roku 1866 zásluhou veľkostatkárov obec dostáva elektrinu a poštový 

úrad, ktorý slúži pre 5 obcí. Veľkým prínosom pre obec a celú dolinu bola výstavba železnice 

v roku 1873, ktorá významne prispela k rozvoju baníctva, železiarstva a obchodu. V roku 

1976 bola obec integrovaná do blízkej Rožňavy. Tento stav trval 14 rokov, keď sa obec 

1. júlom 1990 osamostatnila od Rožňavy. 
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Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión U bieleho koňa 

Agroturistické zariadenie Konský dvor v rámci ktorého sa nachádza penzión s reštauráciou a 

wellnessom U bieleho koňa sa nachádza v obci Brzotín (4 km od mesta Rožňava) v údolí 

rieky Slaná s výhľadom na jedinečné útvary národného parku Slovenský Kras - Silickú a 

Plešiveckú planinu. Penzión ponúka možnosť jazdy na koni priamo na mieste, wellness 

centrum so saunou a vírivkou a malý krytý bazén. Zo všetkých izieb sa môžete pokochať 

výhľadom na hory. K dispozícii je vám káblová a satelitná TV a kúpeľňa. V celom penzióne 

môžete využívať bezplatné káblové pripojenie na internet. Pobyt s domácimi zvieratami je 

povolený.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia  

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.konskydvor.sk/cennik.php  

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Konský Dvor      48.634402 

Kružnianska 514      20.495313 

049 51 Brzotín 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 907 947 668      baronka.betliar@gmail.com 

+421 908 190 032 

 

Web: 

http://www.konskydvor.sk/  

 

Historické pamiatky 

 

Reformovaný evanjelický kostol  

Tento reformovaný evanjelický kostol postavený v 13.storočí v gotickom slohu je dominantou 

obce Brzotín. Patrí tak k najstarším zachovaným stavbám celého Gemeru. Bol prestavaný v 

14. a 15. storočí na miernej vyvýšenine v obci. 

Adresa:        GPS:  

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi    Latitude: 48.630329 

Máriássyho námestie 167     Longitude: 20.497884 

049 51 Brzotín 

 

Kontakt:  

058 / 732 65 58 

http://www.konskydvor.sk/cennik.php
http://www.konskydvor.sk/
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Kostol sv. Anny 

Neskorobarokový kostol bol postavený v rokoch 1783-1803. 

 

Kúria Rákossyovcov 

Pamiatka v súčasnoti slúži ako budova materskej školy. 

 

Kúria Hámošovcov 

Ide o klasicistickú stavbu z roku 1780. 

 

Kaštieľ Mariássyovcov 

Pocháza z roku 1830 a dnes je sídlom správy Národného parku Slovenský kras. 

 

Kaštieľ Júliusa Poscha 

 

Kaštieľ Okolicsányiovcov 

Bol postavený v roku 1729. Kaštieľ dnes slúži ako štátny archív. 

 

Hrad Brzotín 

Zrúcaniny gotického hradu, ktorý dali s najväčšou pravdepodobnosťou postaviť Mariássyovci 

v rokoch 1293-1327. Hrad bol zničený počas nájazdov Turkov v roku 1573. 

 

 

Prírodné pamiatky 

 

Brzotínske skaly 

Jedná sa o národnú prírodnú rezerváciu nachádzajúcu sa na severozápadných svahoch Silickej 

planiny v NP Slovenský kras. Svojou rozlohou 433,78 ha patrí k najväčším rezerváciám na 

území krasu, vyhlásená bola v roku 1984. Predmetom ochrany je komplex pôvodnej skalnej 
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lesostepnej, lesnej i sutinovej flóry a fauny Slovenského krasu so zastúpením druhov 

zriedkavých, endemických a reliktných spoločenstiev. 

GPS:  

N48.60553 

E20.49942  

 

Chránené územia 

 

Stará brzotínska jaskyňa 

Ide o nesprístupnenú prietokovú jaskyňu. 

GPS:  

48° 36,5394´ N  

20° 28,2396´ E 

 

Nová brzotínska jaskyňa 

Ide o nesprístupnenú prietokovú jaskyňu. 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické atraktivity 

Obcou Brzotín prechádza modrá cykloturistická trasa.  

 

Brzotínske rybníky 

Brzotínske rybníky sa nachádzajú na ľavom brehu potoka Čremošná (prítok rieky Slaná) a 

pod Silickou planinou. Ide o areál chovných rybníkov vo vlastníctve obce Brzotín, ktoré sú 
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hospodársky využívané pre chov rýb (hlavne kapra obyčajného). Z ďalších rýb sa tu 

vyskytujú šťuka (Esox lucius), lieň (Tinca tinca) a úhor (Auguilla auguilla). Rybníky splňajú 

v danom prostredí aj významnú estetickú a turistickú funkciu. 

 

 

Agroturistické zariadenie Konský dvor 

V areáli Konského dvora sa nachádza penzión s wellnessom a reštaurácia „U bieleho koňa“. 

V rámci jazdeckého klubu Gemgal Rožňava organizuje Konský dvor jazdeckú školu pre 

verejnosť a mládež zo širokého okolia od 8 rokov. V júli sa v areáli Konského dvora 

každoročne konajú jazdecké preteky za účasti jazdcov zo Slovenska a Maďarska.  

Agroturistické zariadenie Konský dvor ponúka tieto služby: 

- jazdu na koni 

- príprava na jazdecké preteky v  parkúrovom skákaní 

- ustajnenie 

- predaj krmiva pre hospodárske zvieratá 

- jazdecké tábory (cez letné prázdniny) 

- výcvik koní 

GPS:         Web:  

48.634402 N       http://www.konskydvor.sk/ 

20.495313 E 

 

 

2.08 OBEC ČIERNA LEHOTA 

 

Obec Čierna Lehota leží na konci Štítnickej doliny pod vrchom Stolica. Prvá písomná 

zmienka pochádza z polovice 16. storočia, obec ale vznikla už v 15. storočí na valašskom 

práve. Názov Lehota označoval určitú dobu, počas ktorej osídlenci nemuseli platiť dane a iné 

poplatky. „Čierna“ je pravdepodobne vďaka tmavej siluete hôr v pozadí. Obyvatelia sa 

zaoberali najmä pastierstvom. Svedčí o tom postava sv. Vendelína, patróna pastierov v 

obecnom erbe. Obec zohrala dôležitú úlohu počas SNP, keď bola v tunajších horách zriadená 

poľná nemocnica. Tieto ťažké časy pripomínajú tri pamätníky a pamätná izba SNP.  Z Čiernej 

http://www.konskydvor.sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stolica_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_pr%C3%A1vo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_pr%C3%A1vo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Vendel%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie
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Lehoty sa po modrej značke môžete dostať na dva najvyššie vrchy Slovenského Rudohoria -

 Stolicu (1 476 m n. m.) a Kohút (1 409 m n. m.).  

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

Ide o sakrálnu pamiatku z roku 1774. Bol postavený v klasicistickom štýle. 

 

Chránené územia 

 

Stolické vrchy 

Stolické vrchy patria medzi obľúbené ciele turistov, vyhľadávajúcich pokojné miesta bez 

húfov turistov. Turisticky významné sú najmä okrajové časti, susediace s národnými parkami 

Muránska planina a Slovenský raj, ako aj centrálna, najvyššia časť v okolí dominantnej 

Stolice. 

 

 

2.09 OBEC ČOLTOVO 

 

Obec Čoltovo leží na styku severovýchodného okraja Rimavskej kotliny a 

Slovenského krasu. Spomína sa v roku 1291. Od stredoveku patrila rodu Csoltoivocov a iným 

zemepánom. V 16.-17. storočí utrpela obec veľké škody, bola spustošená tureckým a 

poľským vojskom. Na začiatku 18. storočia bola takmer pustá. Počas súpisu z roku 1828 bolo 

v obci 76 domov a 563 obyvateľov. V roku 1910 v nej žilo 571 ľudí. Obyvatelia sa v 

minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, príp. prácou v kameňolome.  Do roku 

1918 obec administratívne patrila do Gemersko-malohontskej stolice. V rokoch 1938-1945 

bola pripojená k Maďarsku. 

 

Historické pamiatky 

 

Gotický kostol  

Kostolík stojaci na najvyššom bode obce predstavuje výraznú dominantu krajiny viditeľnú z 

veľkej vzdialenosti. Z gotického obdobia sa zachovalo okrem hrubej stavby aj víťazný oblúk, 

sčasti kamenné ostenia okien a nárožia presbytéria z opracovaných kamenných kvádrov. 

GPS:  

48.497223918 

20.37717104 

 

Turistické zaujímavosti 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_rudohorie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stolica_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%BAt
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Gotická cesta 

Gotická cesta je prvou tématickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom 

okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-Gemer: vysoko 

na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá miest, múzeá a 

katedrály - ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke domy, alebo 

romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale 

presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické 

epochy. 

 

 

2.10 OBEC ČUČMA 

 

Obec Čučma sa rozprestiera na styku Rožňavskej kotliny s južnými výbežkami 

Slovenského rudohoria v jeho Voloveckej časti. Plocha administratívne vyčleneného územia 

je 1,164 ha. Nachádza sa 5 km od mesta Rožňava, je začlenená do okresu Rožňava a do 

Košického kraja. Napriek tomu, že Rožňavská kotlina má výrazné črty priechodnosti, obec 

Čučma je koncová obec rozkladajúca sa pod Volovcom. Reliéf, na ktorom obec stojí, je iba 

mierne členitý s malými výškovými rozdielmi, s horským typom klímy. Čučmianska dolina v 

blízkosti „Három kút“ končí v hlbokej, tmavej rokline, kde pramení potok Drázus, ktorý sa 

vlieva pod Rožňavou do rieky Slaná. Na území obce sa nachádzajú väčšinou pasienkové 

porasty, listnaté lesy, vo vyšších polohách miešané lesy s ihličnatými. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Horská chata Volovec 

Horská chata Volovec je najvyššie postavenou turistickou chatou v Slovenskom rudohorí. 

Ubytovanie je možné v jednej izbe s 10 lôžkami (poschodové postele s matracami, stolička a 

pec na tuhé palivo) a v tzv. apartmánoch (dve 3-lôžkové izby s stolíkom, stoličkou a 

skrinkou). WC-suchá latrína (30 metrov od chaty). Voda je čerpaná z prameňa blízko chaty. 

Pred chatou je kryté posedenie so stolmi, lavicami a ohniskom. V mesiacoch júl – august je 

chata otvorená nepretržite. Mimo tohto času býva otvorená len cez víkendy. Možná dohoda 

otváracích hodín a ubytovania cez telefón. 

Kategória ubytovania: horská chata, útulňa 

Poloha: západná časť Volovských vrchov v nadmorskej výške 1130 m.n. 

Možnosti stravovania: individuálne, základné občerstvenie (alko, nealko) 

Cenník:  

Turistická izba (10-lôžková izba): s povliečkami 5 EUR/os/noc. Apartmány (3-lôžkové izby): s 

povliečkami 8 EUR/os/noc. 

Telefón: 
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+421 904 694 168 (p. Tóbis) 

+421 905 967 176 (p. Macák) 

+421 903 611 397 (p. Hagovský) 

 

Chránené územia 

 

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy 

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy s cieľom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 

druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana 

čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky 

poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, 

muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla 

skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša 

červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny 

sivej 

a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Slovenská banská cesta 

Obcou Čučma prechádza tzv. slovenská banská cesta. Slovenská banská cesta je 

celoslovenským projektom, ktorého cieľom je prezentovať bohaté banícke dedičstvo na území 

Slovenska ako dôležitú súčasť našich dejín, zvýšiť úroveň povedomia verejnosti o potrebe 

ochrany technicko-kultúrno-historického dedičstva, zachraňovať a sprístupňovať objekty, 

ktoré sú jedinečnými svedkami histórie ako objekty zvláštneho významu alebo patria medzi 

technické či architektonické unikáty, ako aj zvýšiť záujem o poznávací turizmus hlavne v 

regiónoch po útlme banskej a tým aj priemyselnej výroby. 
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Banské štôlne 

 

Banský skanzen 

Ide o tzv. banský gápeľ. Pre turistov postavili vstup bane, ktorý je replikou z obrazu. 

Nachádza sa v ňom banský vozíček, ktorý má viac ako 500 rokov. 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Novoročný výstup na Volovec 

 

 

2.11 OBEC DEDINKY 

 

Dedinky (795 m) sú významné stredisko cestovného ruchu v južnej časti 

NP Slovenský raj. Obec leží v príťažlivom prostredí na brehu vodnej nádrže Palcmanská 

Maša pod Gačovskou skalou, z juhu ohraničujúcou planinu Geravy. Vznikla až v r. 

1933 zlúčením pôvodných obcí Imrichovice a Štefanovce. Má dobré spojenie s okolím, leží 

na tratiach autobusovej aj železničnej dopravy (trať Zvolen - Margecany, rýchliková stanica). 

Poskytuje stravovacie a ubytovacie služby. Nachádzajú sa tu požičovne člnov a lyžiarskych 

potrieb. Z turistických aktivít sú najpopulárnejšie turistika v NP Slovenský raj, rybolov 

a vodné športy v priehrade, lyžovanie v obciach Dedinky, Mlynky, sedačková 

lanovka Dedinky - Geravy a splav rieky Hnilec a NPR Stratená.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión Pastierňa 

Penzión Pastierňa sa nachádza v obci Dedinky uprostred Slovenského raja a okrem 

ubytovania v izbách s vlastnou kúpeľňou ponúka aj reštauráciu, bar, gril a terasu.  Všetky izby 

v penzióne Pastierňa majú výhľad na okolité hory, káblovú TV, posedenie, ako aj vlastnú 

kúpeľňu s vaňou alebo sprchovacím kútom a bezplatnými toaletnými potrebami. Počas 

pobytu môžete využívať spoločenskú miestnosť. Pobyt s domácimi zvieratami nie je 

povolený.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okraj obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: možnosť stravovania formou raňajok, polpenzie a plnej penzie 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: Cena ubytovania za osobu na noc od 15 €. 

http://www.dedinky.eu/obec-2/dedinky-o-obci-1/
http://www.dedinky.eu/informacie/slovensky-raj/
http://www.dedinky.eu/aktivity/voda-splav-rybolov/
http://www.dedinky.eu/aktivity/voda-splav-rybolov/
http://www.dedinky.eu/aktivity/turistika/
http://www.dedinky.eu/sluzby/restauracie/
http://www.dedinky.eu/sluzby/ubytovanie/
http://www.dedinky.eu/sluzby/pozicovne/
http://www.dedinky.eu/aktivity/turistika/
http://www.dedinky.eu/informacie/slovensky-raj/
http://www.dedinky.eu/aktivity/voda-splav-rybolov/
http://www.dedinky.eu/aktivity/voda-splav-rybolov/
http://www.dedinky.eu/aktivity/sedackova-lanovka/
http://www.dedinky.eu/aktivity/sedackova-lanovka/
http://www.dedinky.eu/aktivity/voda-splav-rybolov/
http://www.dedinky.eu/aktivity/turistika/
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Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma. Deťom do 10 rokov a pri pobytoch dlhších ako 7 dní 

poskytujeme zľavy. Pri obsadení celého objektu cena dohodou. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Pastierňa      N 48°52´6.281" 

Dedinky 42       E 20°23´ 1.578" 

049 73 Dedinky 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 904 014 878      penzion.pastierna@post.sk 

 

Web: 

http://www.dedinky.eu/sluzby/ubytovanie/penzion-pastierna/ 

 

Chata Máša  

Chata Máša je samostatne stojaci dovolenkový dom so záhradou s grilom. K dispozícii máte 

priestor na posedenie a kuchyňu s rúrou, mikrovlnnou rúrou a hriankovačom. K vybaveniu 

patrí aj TV. V súkromnej kúpeľni nájdete sprchovací kút. V chate môžete využívať požičovňu 

lyžiarskeho vybavenia. Pobyt s domácimi zvieratami  je povolený.  

Kategória ubytovania: dovolenkový dom 

Poloha: Dobšinská Maša 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník: http://chatamasa.sk/18-2/  

Adresa:       GPS: 

Chata Máša       N 48°51´20.854" 

Dobšinská Maša 90      E 20°22´ 12.283" 

049 73 Dedinky 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 949 800 612      chatamasa@gmail.com 

 

Web: 

http://chatamasa.sk/ 

 

Aqualand Chata 

Chata Aqualand je ideálnym miestom, kam môžete utiecť pred rýchlym tempom 

každodenného života a užiť si jednoduché radosti, ktoré ponúka chalupárenie. Je tu miesto 

minimálne pre dvadsaťpäť hosti, čo je viac ako dosť pre vašu rodinu a priateľov. Taktiež 

môžete prísť v menšej skupine a pripojiť sa k rastúcemu okruhu rovnako zmýšľajúcich 

dobrodruhov, ktorí si radi naplno užívajú život. Hostia môžu v chate používať niekoľko 

spoločných priestorov. Nájdete tu priestrannú obývaciu izbu a jedáleň s krbom a 2 kompletne 

vybavené kuchyne. Pobyt s domácimi zvieratami  je povolený.  

http://www.dedinky.eu/sluzby/ubytovanie/penzion-pastierna/
http://chatamasa.sk/18-2/
http://chatamasa.sk/
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Kategória ubytovania: horská chata 

Poloha: Dobšinská Maša, priamo pri jazere Palcmanská Maša 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.chata.aqualand.sk/sk/cottage/rooms.htm 

Adresa:       GPS súradnice: 

Aqualand Cottage      N 48°51´30.501" 

Dobšinská Maša 85      E 20°22´ 23.224" 

049 73 Dedinky 

 

Telefón:       E-mail: 

 +421 948 007 735      aqualandchata@gmail.com 

 

Web: 

http://www.chata.aqualand.sk/sk/cottage/ 

 

Rekreačný domček Judka 

Rekreačný domček Judka je samostatne stojaci dovolenkový dom so záhradou v obci 

Dedinky. Dovolenkový dom má priestor na posedenie, jedálenský kút a kuchyňu. Súčasťou 

vybavenia je aj satelitná TV. Nachádza sa tu aj spoločná kúpeľňa s vaňou alebo sprchovacím 

kútom. Pobyt s domácimi zvieratami  je povolený.  

Kategória ubytovania: dovolenkový dom 

Poloha: okrajová časť obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/judka/ 

Adresa:       GPS súradnice: 

Rekreačný domček Judka     N 48.868469° 

Dedinky 99       E 20.380020° 

049 73 Dedinky 

 

Telefón:       E-mail: 

 

+421 908 976 029      tokoly.ivan@azet.sk 

+421 905 285 267 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/judka/ 

 

Chata Dedinky 

http://www.chata.aqualand.sk/sk/cottage/
http://www.slovenskyraj.sk/judka/
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Chata Dedinky je vybavená kuchynkou s mikrovlnnou rúrou, hriankovačom a chladničkou. 

Súčasťou vybavenia ubytovacích jednotiek je TV s plochou obrazovkou. K ďalšiemu 

vybaveniu chaty Dedinky patrí gril.. Pobyt s domácimi zvieratami  je povolený.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v blízkosti Palcmanskej Maše 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Dedinky       N 48.86266  

Dedinky 145       E 20.387768 

049 73 Dedinky 

 

Penzión Horáreň 

Ubytovanie sa nachádza v tichej časti obce a je vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí 

vyhľadávajúcich kľud a pokoj. Popis objektu (7 lôžok + 2 prístelky):  

    - 2 samostatné izby s posedením, TV, vlastným sociálnym zariadením (umývadlo,           

sprchovací kút, WC) a balkónom s výhľadom na priehradu (1/4+1, 1/3+1)  

    - vybavená kuchyňa (elektrická varná doska, chladnička, rýchlovarná kanvica) s 

jedálenským stolom  

    - bar s krbom a posedením (12 miest na sedenie)  

    - vykurovaná terasa s posedením s TV (22 miest na sedenie)  

    - 2x sociálne zariadenie (umývadlo, 2x WC)  

    - miestnosť na odkladanie lyží  

    - vonkajšia terasa s posedením (16 miest na sedenie)  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: blízko Palcmanskej Maši 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník:  

Cena ubytovania za osobu na noc 15 €.  

Prístelka 9 € na noc.  

Adresa:        GPS: 

Penzión Horáreň      N 48.859376° 

Dobšinská Maša 36      E 20.371238° 

049 73 Dedinky 

 

Telefón:       E-mail: 

+ 421 907 937 784      info@horarenvraji.sk 

+ 421 905 481 450 

 

Web: 
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http://www.slovenskyraj.sk/horaren/ 

 

Hotel Raj 

Horský Hotel Raj ponúka ubytovanie v jednej z najkrajších oblastí Slovenska, v Národnom 

parku Slovenský raj. Nachádza sa na veľmi tichom  mieste v obci Dedinky -  v časti 

Dobšinská Maša s výhľadom na priehradu a prírodu Slovenského raja. V tesnej blízkosti sa 

nachádza lyžiarsky vlek a ďalšie tri lyžiarske strediská sa nachádzajú v okruhu 3km (Mlynky-

Dedinky). Všetky izby sú vybavené: sociálnym zariadením, mini chladničkou a farebným TV. 

- 9 dvojlôžkových izieb s prístelkou (2+1) 

- 1 dvojlôžková (2) 

- 1 dvojlôžková s 2 prístelkami (2+2) 

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: blízko Palcmanskej Maši 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.hotelraj.sk/hotel/cennik/ 

Adresa:        GPS: 

Hotel Raj       N 48°51'29''    

Dobšinská Maša 73      E 20°22'16'' 

049 73 Dedinky 

 

Telefón:       E-mail: 

0915 135 933       hotelraj@hotelraj.sk 

 

Web:  

http://www.hotelraj.sk/ 

 

Hotel Priehrada 

Dominantný hotel Priehrada (795 m n.m.), ktorý je svojim charakterom zameraný nielen na 

ubytovacie služby ale má k dispozícii reštauráciu, kaviareň a rehabilitačné centrum so 

sanunou a soláriom. Kapacita hotela je 44 lôžok: 

- 2 apartmány - dvojposteľová izba a 2 prístelky, s vaňou, televízorom a balkónom, 

- 12 dvojposteľových izieb s možnosťou prístelky, so sprchou a televízorom 

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: blízko Palcmanskej Maši 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.dedinky.eu/sluzby/ubytovanie/hotel-priehrada/ 

Adresa:       GPS súradnice: 

Hotel Priehrada       N 48.863273  

Dedinky 107       E 20.386244 

http://www.slovenskyraj.sk/horaren/
http://www.hotelraj.sk/
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049 73 Dedinky 

 

Telefón:       E-mail: 

058 / 798 12 12      hotelpriehrada@gmail.com 

 

Web:  

http://www.dedinky.eu/sluzby/ubytovanie/hotel-priehrada/ 

 

Privát A&L 

Opis objektu (8 lôžok): 

- na prízemí je veľká obývacia 2-posteľová izba s krbom, ktorej súčasťou je plne vybavená 

kuchyňa (chladnička, plynový sporák) 

- v podkroví sú 3x samostatné 2-posteľové izby s možnosťou prístelky 

- v každej izbe je sociálne zariadenie (umývadlo, sprchovací kút, WC) 

v podkroví je vybavený kuchynský kútik s plynovým varičom a chladničkou na chodbe 

- podkrovie má samostatný vchod 

- elektrické vykurovanie, celoročná prevádzka 

Kategória ubytovania: rekreačná chata 

Poloha: okrajová časť obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

Cenník: od 9 Eur/noc/os. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Mgr. Jarmila Vilímová      N  48° 52.078´ 

Dedinky 121       E 20° 22.978´ 

049 73 Dedinky 

 

Telefón:        

+421 904 435 995 

 

Web:  

http://www.dedinky.eu/sluzby/ubytovanie/privat-al/ 

 

Ubytovanie Anka 

 

Chata Barbora 

 

Chata Barborka 

 

Apartmány Filipka 

 

Privát Gabriela 

http://www.dedinky.eu/sluzby/ubytovanie/hotel-priehrada/
http://www.dedinky.eu/sluzby/ubytovanie/privat-al/
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Ubytovanie Jarka 

 

Ubytovanie Katka 

 

Koliba Zuzana 

 

Ubytovanie M&F 

 

Ubytovanie Martinka 

 

Ubytovanie pri žľabe 

 

Ubytovanie Simona 

 

Chata VIL-MA 

 

Prírodné pamiatky 

 

Zejmarská roklina 

Zejmarská roklina ležiaca v južnej časti národného parku Slovenský raj, neďaleko obce 

Dedinky pri juhovýchodnom okraji planiny Geravy, je národnou prírodnou rezerváciou. 

Preteká ňou potok, ktorý ústí do rieky Hnilec pri osade Biele Vody. V rokline vytvára sústavu 

vodopádov nazývaných Nálepkove vodopády. Tiesňava, ktorá bola sprístupnená v roku 1963, 

návštevníkom ponúka pohľad na vodopády, bralá, previsy a zážitok zo vzrušujúcej túry po 

modrom turistickom chodníkom vedúceho len smerom proti prúdu potoka. Zejmarská roklina 

je jedinou sprístupnenou tiesňavou v južnej časti Slovenského raja. 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský raj  

NP Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska chráni jednu z najväčších 

ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav, vodopádov a jaskýň. 

Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce najstaršiu históriu osídľovania Spiša 

a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi najmladšie národné parky na Slovensku, s 

rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP pokrýva smrekový les. Vďaka minerálne 

bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra vyznačuje vysokou pestrosťou. 

Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova Ves a strediská Čingov a 

Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 
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Športové atraktivity 

 

Lyžiarske stredisko Dedinky 

Lyžiarske stredisko Dedinky Vám ponúka príjemnú lyžovačku v zimných mesiacoch. Ocenia 

ju najmä lyžiari začiatočníci a mierne pokročilí. Stredisko Vám ponúka aj reštaurácie, bar, 

diskotéku, stredisko horskej služby, poštu. Atrakcie - ľadová plocha na korčuľovanie, 

skialpinistické túry, neudržiavané trasy pre bežkárov, jazero a možnosti vysokohorskej a pešej 

turistiky. 

Nadmorská výška základne zjazdoviek: 830 m n. m. 

Nadmorská výška vrcholu zjazdoviek: 910 m n.m. 

Prevýšenie: 80 m 

Celková prepravná kapacita: 720 osôb / hodina 

Možnosti: 1 vlek, 1 lanovka 

Celkový počet zjazdoviek: 1 

Zjazdovky - ľahké: 1 

Celková dĺžka zjazdoviek: 0,45 km 

Dĺžka trás zasnežovaných umelým snehom: 450 m 

Sezóna: december - marec 

 

SKI CENTRUM Dobšinská Maša 

 

Lyžiarske stredisko DOBŠINSKÁ MAŠA má jeden lyžiarsky vlek so zjazdovou traťou 

vhodnou pre menej náročných lyžiarov až začiatočníkov. 

 

Prevýšenie: 80 m 

Celková prepravná kapacita: 400 osôb / hodina 

Možnosti: 1 vlek 

Celkový počet zjazdoviek: 1 

Zjazdovky - ľahké: 1 

Celková dĺžka zjazdoviek: 500 m 

 

 

Skalolezenie 

Skalolezecké cesty sa nachádzajú na skale v Stratenskej píle. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Obcou vedie cykloturistická trasa a náučný chodník.  

 

Palcmanská Maša 
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Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území národného parku Slovenský raj, 

vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v kotlinovitom rozšírení údolia pod južnými 

skalnatými zrázmi Geráv. Stavba vodnej nádrže sa ukončila v roku 1956. Plocha je približne 

85 ha. Na jej brehoch sa nachádzajú ubytovacie, športové a rekreačné zariadenia. Priamo na 

jazere sú umiestnené zariadenia rybného hospodárstva. 

 

 

Výlet vláčikom pod Kráľovu Hoľu 

Trasa vedie Slovenským rajom, dolinou Hnilca, NP Nízke Tatry a NP Muránska planina. 

 

Rybolov a predaj pstruhov 

Rybolov na juhu Slovenského raja je povolený v rieke Hnilec a vo vodnej nádrži Palcmanská 

Maša (86 ha), ktoré patria do pstruhových revírov. Nádrž je súčasťou vodného diela Dobšiná 

a poznáme ju aj pod názvom Dedinky. 

 

 

2.12 OBEC DLHÁ VES 

 

Obec leží na juhozápadnom okraji vápencovej Silickej planiny v slepej Dlhoveskej 

doline, v južnej časti Národného parku, Cez obec vedie štátna cesta druhej triedy k 

svetoznámej jaskyni Domica ako aj k medzinárodnému prechodu Domica – Aggtelek – 

Maďarská republika (len 3 km). Nadmorská výška v strede obce je 330 m, 315-507 m v 

chotári. Obec Dlhá Ves sa nachádza na juhozápadnom okraji Silickej planiny v slepej 

Dlhoveskej doline. V katastri obce sa nachádzajú archeologické náleziská a malé krasové 

jazierko. V okolí obce sa vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, 

vyvieračky, jaskyne a vzácna fauna a flóra. 

 

 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
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Ubytovacie zariadenia 

 

Privát Flanderová 

Privát Valéria Flanderová sa nachádza v prízemí rodinného domu so samostatným bočným 

vstupom z dvora. Ubytovanie je v peknom apartmáne s celoročnou prevádzkou. Vykurovanie 

je lokálne plynové. Základná kapacita je 5 osôb v dvoch izbách, môže byť zvýšená prístelkom 

na 3+3. Vstupným priestorom bytu je veľká hala, z ktorej sa prechádza do spálne, kuchyne a 

kúpelne. Hala je rozdelená na obývaciu časť a spaciu časť. V obývacej časti sa nachádza 

rozkladacia sedacia súprava, stolíky, televízor so satelitným príjmom. Pohodu vidieckeho 

prostredia dodáva kozub s možnosťou kúrenia podľa požiadaviek návštevníkov. V spacej 

časti sú umiestnené 2 válendy s nočnými stolíkmi. Kuchyňa je kompletne vybavená na 

prípravu jedál. V druhej izbe sa nachádzajú 3 válendy, nočné stolíky s lampami, komoda, 

skriňa, zrkadlo. V sociálnom zariadení sa nachádza sprchovací kút s uzatváracou kabínou, 

vstavané umývadlo s pultom na odkladanie toaletných potrieb a zrkadlo. V samostatnej 

uzatváracej kabíne sa nachádza WC.  

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: okrajová časť obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

http://www.privatflanderova.sk/cennik.php 

Adresa:       GPS súradnice: 

Valéria Flanderová      N 48.498847 

Nová 194       E 20.437303 

049 55 Dlhá Ves 

 

Telefón:       Web:    

+ 421 907 937 784      www.privatflanderova.sk 

+ 421 905 481 450    

 

Apartmány Sárika 

Niektoré ubytovacie jednotky majú priestor na posedenie a/alebo jedálenský kút. Všetky 

ubytovacie jednotky poskytujú kuchyňu vybavenú mikrovlnnou rúrou a chladničkou. Nájdete 

tu aj varnú dosku, kávovar a varnú kanvicu. Apartmány Sárika ponúkajú aj saunu a terasu.  

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: centrum obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník:  

Cena od 11 Eur/noc/os.  
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Adresa:       GPS súradnice: 

Apartmány Sárika      N 48.495115 

Malá 146       E 20.439314 

049 55 Dlhá Ves 

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

Prvý kostol v obci bol postavený v roku 1371. Dali ho postaviť bratia Juraj a Ladislav 

Bebekovci. V 17. storočí ho Turci zničili. V roku 1792 postavili evanjelický kostol na 

základoch starého kostola v klasicistickom štýle. 

 

Pomník na cintoríne 

Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne sa nachádza na cintoríne. Bol odhalený v roku 1995. 

Postavili ho z prírodného kameňa a z dreva. 

 

Vidiecky dom 

Nachádzajú sa v ňom tri miestnosti - predizba, 

kuchyňa, izba. Všetky sú zariadené starým 

nábytkom a s predmetmi, ktoré používali naši 

predkovia. V predizbe sú vystavené predmety, 

ktoré slúžili pri poľných prácach a prácach s 

domácimi zvieratami. Kuchyňa je zariadená 

„staromaterským“ štýlom. Nachádzajú sa v nej 

krosná, na ktorých naši predkovia vyrábali 

krásne plátna. V izbe sú rôzne fotky z dávnych 

čias, dokumentácie zo školy, z vojny, ženské, 

mužské šatstvo, obuv,komódy, skrine, stôl, stoličky, detský kočík, kolíska a posteľ. Na dvore 

sa nachádza aj studňa a vedľa nej sú vystavené väčšie pracovné náradia a napájadlo pre kravy. 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 
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ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Ples regiónu Domica 

 

 

2.13 MESTO DOBŠINÁ 

 

Mesto Dobšiná sa nachádza v Slovenskom Rudohorí v údolí Dobšinského potoka. 

Prvú písomnú zmienku o tomto území nachádzame v darovacej listine kráľa Belu IV. z roku 

1243, a to v súvislosti s baníctvom. Dobšiná je staré banské mesto, v ktorom sa od jeho 

založenia ťažili rozličné kovy a nerasty - striebro, železo, meď, kobalt, nikel, azbest 

ortuť. Archívne dokumenty označujú Dobšinú ako prvé oceliarske mesto Uhorska. Ťažba rúd 

sa skončila v 19. storočí. Roku 1680 postavili v Dobšinej prvú vysokú pec na Slovensku. 

Hutnícka výroba tu zanikla koncom 19. storočia.  Severne od mesta je vodné dielo Dobšiná s 

hydroelektrárňou, prečerpávajúcou vodu do vodnej nádrže Palcmanská Maša. Ideálne 

podmienky pre cestovný ruch poskytuje nádherná okolitá príroda, chránené krajinné oblasti a 

ostatné prírodné a historicko-umelecké pozoruhodnosti. V historickom jadre mesta sú viaceré 

klasicistické domy. Dominantou Dobšinej je pôvodne neskorogotický kostol z 15. storočia. V 

centre sa nachádza neorenesančná radnica z roku 1870 a na okraji mesta sú pozostatky 

hámrov, mlyna a píly. Lániho Huta - dnes chatová osada a rekreačná oblasť, v minulosti 

rozsiahly železiarsky komplex založený Pavlom Lánim. Pavol Láni (1670-1733) (maď. Pavol 

Lanyi) bol uhorský právnik, krajinský úradník a podnikateľ. V roku 1696 bol povýšený do 

šľachtického stavu. Stal sa krajinným poslancom Františka Rákociho II., 

miestodržiteľom Gemera a spolupracovníkom učenca Mateja Bela. Usadil sa v Dobšinej, kde 

zriadil 2 vysoké pece, kúpil bane a stal sa čoskoro známym v podnikaní dobývania medi i 

železa. V roku 1723 pre svoju vnútornú potrebu vyrobil sám papierové peniaze. Boli malé a 

okrúhle, mali priemer 3 cm a boli opečiatkované jeho pečatným prsteňom, na ktorom bol jeho 

šľachtický erb. Boli to prvé papierové peniaze v Uhorsku.  

http://www.slovenskyraj.sk/obce/dedinky/dedinky.html
http://www.gemer.sk/
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Ulicami Dobšinej sa nesie zaujímavá legenda: povráva sa, že sa tu pohybuje duch 

nazývaný Sklenená pani. Jej podobizeň sa nachádza pred Radnicou na Námestí baníkov, kde 

sa začína aj Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Stará horáreň 

Štýlovo zariadená horská chata Stará Horáreň I a Stará Horáreň II nachádzajúcich sa v 

prekrásnej prírode chránenej prírodnej rezervácie Slovenský raj v osade Lanyiho huta. 

Kategória ubytovania: horská chata 

Poloha: osada Lanyiho huta, 3 km od mesta Dobšiná 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.starahoraren.sk/slovak/slovak.htm 

Adresa:       GPS súradnice: 

Horská chata Stará Horáreň     N 48°50´10.294" 

Lanyiho huta 1091      E 20°20´ 13.607" 

049 25 Dobšiná 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 905 486 162      info@starahoraren.sk 

 

Web: 

www.starahoraren.sk 

 

Chata Dobšiná 

Súčasťou chaty je terasa a vonkajšie posedenie. Nechýba ani súkromná kúpeľňa so 

sprchovacím kútom. K dispozícii je 7 lôžok.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: okrajová časť mesta Dobšiná, dobrým východiskovým bodom pre výlety do národného parku 

Slovenský raj 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník: od 10 Eur/noc/os. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Dobšiná       N 48°48´38.21" 

Niže Mesta 1050      E 20°23´16.233" 

049 25 Dobšiná 

 

 

http://www.starahoraren.sk/
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Penzión Dobšinka 

Ubytovanie na súkromí v krásnom prostredí slovenských hôr s možnosťou výberu z dvoch 

alternatív ubytovania. Penzión je situovaný na okraji mesta Dobšiná priamo pod lesom. 

Dlhoročné skúsenosti s ubytovaním uspokoja aj tých najnáročnejších klientov. Ak máte 

záujem o pokojnú a tichú dovolenku, tak neváhajte a navštívte nás. Podrobné informácie o 

krásach a pamiatkach v Slovenskom raji, Slovenskom krase a širokom okolí radi poskytnú 

domáci. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť mesta Dobšiná 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník: http://www.dobsinka.sk/rezervacie/   

Adresa:       GPS súradnice: 

Katarína Mišanková      N 48°49´8.944" 

Rybárska 17       E 20°21´ 9.737" 

049 25 Dobšiná 

 

Telefón:       E-mail: 

0903 958 449       kmisankova@gmail.com 

0915 989 664 

 

Web: 

http://www.dobsinka.sk/ 

 

Chata na slnečnom kopci 

Chata je situovaná v náruči Slovenského raja a Slovenského rudohoria nad baníckym mestom 

Dobšiná. Oblasť si obľúbia hlavne milovníci turistiky. Počet lôžok na chate je 6 (1/4, 1/2) v 2 

izbách a rozkladacie lôžko v spoločenskej miestnosti (1/0+2), kompletne zariadená kuchyňa, 

kúpeľňa a WC. Prízemie chaty celoročne obýva majiteľ objektu. V prípade, že si chatu 

rezervuje menej osôb ako 8 (v sezóne minimálne však 4 osoby), ostatné postele zostanú 

voľné. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: okrajová časť mesta Dobšiná 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník:   Chata je vždy rezervovaná celá, platí sa za prenájom podľa počtu osôb (11-17 € /osoba/noc 

- deti do 12 rokov -50%). 

Adresa:       GPS súradnice: 

Dagmar Šmelková      N 48.823250° 

Slnečná 402       E 20.351572° 

049 25 Dobšiná 

http://www.dobsinka.sk/rezervacie/
http://www.dobsinka.sk/
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Telefón:       E-mail: 

0904 347 375       chata@cestazmesta.sk 

 

Web: 

http://www.cestazmesta.sk/ 

 

Chata Rik 

  Chatka Rik sa nachádza na okraji mesta Dobšiná v záhrade rodinného domu v blízkosti 

národného parku Slovenský raj. Z objektu sú dostupné priehrada Palcmanská Maša, planina 

Geravy, obce Dedinky, Stratená a Mlynky, Havrania skala a Dobšinská ľadová jaskyňa. V 

zime je možnosť lyžovania na lyžiarskom vleku priamo v meste (1 km), v lyžiarskom 

stredisku Mlynky-Biele vody, Dedinky a Vyšná Slaná-Július.  

    Objekt je vhodným východiskom na poznávanie historických pamiatok Gemera a Spiša 

(Betliar, Krásna Hôrka, Levoča, Spišský hrad) na návštevu Ochtinskej aragonitovej jaskyne, 

Gombaseckej jaskyne a jaskyne Domica. 

 

 

Historické pamiatky 

 

Radnica 

Bola postavená v rokoch 1868 – 1869 v neorenesančnom slohu. Autorom projektu bol Károl 

Benkó. Nachádza sa na Námestí baníkov v centre Dobšinej. Ide o dvojpodlažnú stavbu s 

veľkoryso poňatým interiérom, ktorý osvetľuje presklená strecha. Zaujímavým prvkom je 

liatinové schodisko na stĺpoch. Na niektorých častiach stien sú zachované pôvodné 

ornamentálne fresky. Interiér zdobia viaceré historické obrazy. Dominantou je obraz 

Sklenenej pani z Marón. 

 

Adresa:         GPS:  

Ulica SNP 554        Latitude: 48.820532 

Dobšiná        Longitude: 20.366232 

 

 

http://www.cestazmesta.sk/
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Kostol ev. a.v. 

Patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam. Je považovaný za monument a symbol 

banskej činnosti v okolí Dobšinej. Najstaršie zmienky o neskorogotickom kostole siahajú do 

roku 1480. V interiéri sú pozoruhodné stredoveké fresky, či pamätná tabuľa s latinským a 

nemeckým opisom vpádu Turkov. Banícku tradíciu mesta pripomínajú dva obrazy a minerály 

z dobšinských baní, ktoré sa nachádzajú na oltári. 

Adresa:         GPS:  

Zimná ulica 106       Latitude: 48.819538 

Dobšiná        Longitude: 20.363839 

 

Kostol rímskokatolícky kostol  

Stavba kostola prebehla v roku 1792. Je postavený v barokovo-klasicistickom štýle, na mieste 

staršej drevenej kaplnky. Ide o jednoloďovú stavbu so segmentovo zakončenou svätyňou, 

pristavanou sakristiou a prestavanou vežou. 

Adresa:         GPS:  

Zimná ulica 186       Latitude: 48.819399 

Dobšiná        Longitude: 20.369989 

 

Budova bývalého gymnázia 

Škola sa nachádza v blízkosti evanjelického kostola a Dobšinského potoka. Bola založená v 

roku 1875 ako dievčenská škola na mieste staršej budovy nižšieho evanjelického gymnázia. V 

čase 1. ČSR sa tu nachádzala štátna obchodná škola, v druhej polovici 20. storočia bola 

strednou všeobecno-vzdelávacou školou a neskôr gymnázium, SOU a v súčasnosti je to SOŠ. 

Na podlahe zádvoria je zaujímavé liate terazzo spolu s dátumom prestavby 1909. 

Adresa:         GPS: 

Zimná ulica 96        Latitude: 48.819821 

Dobšiná        Longitude: 20.363977 

 

Dom meštiansky 

Ide o prejazdový dom, ktorý bol postavený pravdepodobne ešte v 16. storočí. Dôkazom je 

suterén a umiestnenie v blízkosti evanjelického kostola. Prízemie domu bolo klasicisticky 

prestavané, úprava fasády prebehla koncom 19. storočia. 

 

Dom ľudový 

Je reprezentačným chráneným domom dobšinskej ľudovej architektúry nachádzajúci sa na 

Tureckej ulici č. 64. Pochádza z polovice 19. storočia. Ide o drevený, sčasti murovaný objekt 

s dvoma priestormi a bočným vstupom. Predstavuje obydlie dobšinských Nemcov. V prednej 

drevenej časti je umiestnená izba a v murovanej časti kuchyňa. Tento spôsob stavania domov 

sa vyskytuje len v Dobšinej. Má veľa spoločných prvkov s keltskými stavbami. V súčasnosti 

sa dom neudržiava. 
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Bývalá mestská budova (Baník) 

Mestský hostinec postavili koncom 18. storočia. Vedľa stál starší meštiansky dom, ktorý bol 

okolo polovice 19. storočia pričlenený k mestskému hostincu. Ďalej bolo vybudované 

spoločné schodište pre obidve budovy, ktoré podmienilo vznik veľkej spoločenskej miestnosti 

na poschodí (bola používaná ako kino s kapacitou miest 280), no a v suteréne bola zriadená 

mestská piváreň. V polovici 20. storočia bol k Redute pričlenený aj ďalší meštiansky dom 

slúžiaci mestskému notárovi a úradníkovi. 

Adresa:         GPS:  

Námestie SNP 560       Latitude: 48.819625 

Dobšiná        Longitude: 20.374787 

 

Pamätná vila a záhrada 

Okolo roku 1870 vilu postavil Eugen Ruffinyi, objaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne, v 

neorenesančnom slohu ako murovanú stavbu s pozdĺžnym trojtraktom. Nachádzajú sa tu 

nielen obytné, ale aj reprezentačné priestory na prízemí a hospodárska časť vo zvýšenom a 

osvetlenom suteréne. Na južnej strane je umiestnený salón, z ktorého je možné vystúpiť na 

obytnú terasu so záhradou. V súčasnosti je potrebné vykonať rekonštrukciu celej budovy.  

Adresa:        GPS:  

Kúpeľná ulica 987       Latitude: 48.822451 

Dobšiná        Longitude: 20.366985 

 

Dedičná štôlňa 

Ide o národnú kultúrnu pamiatku v oblasti techniky. Začali ju raziť v roku 1851 z údolia 

Steinseifen. Dĺžka štôlne je 1 872 m. Po ukončení banskej činnosti bolo ústie štôlne v roku 

1970 zamurované lomovým kameňom. V súčasnosti je ústie štôlne zdevastované. 

 

Chránené územia 

 

Dobšinská ľadová jaskyňa 

Dobšinská ľadová jaskyňa a systém Stratenskej jaskyne predstavujú najvýznamnejší krasový 

fenomén v Slovenskom raji v Spišsko-gemerskom krase, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie 

krasové územia na Slovensku i v strednej Európe. Leží v katastrálnom území mesta Dobšiná v 

okrese Rožňava, v Národnej prírodnej rezervácii Stratená. Od mesta Dobšiná je vzdialená cca 

18 km. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od 

roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva.  
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GPS:  

N 48,8680000 

E 20,3024998 

 

Národný park Slovenský raj  

NP Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska chráni jednu z najväčších 

ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav, vodopádov a jaskýň. 

Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce najstaršiu históriu osídľovania Spiša 

a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi najmladšie národné parky na Slovensku, s 

rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP pokrýva smrekový les. Vďaka minerálne 

bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra vyznačuje vysokou pestrosťou. 

Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova Ves a strediská Čingov a 

Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Katastrálnym územím mesta prechádza turistická trasa so zimným prechodom Dobšinský 

kopec – Čuntava – Dobšiná.  

 

Gotická cesta 

Gotická cesta je prvou tématickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom 

okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-Gemer: vysoko 

na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá miest, múzeá a 

katedrály - ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke domy, alebo 

romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale 

presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické 

epochy. 
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Slovenská železná cesta 

Slovenská železná cesta, 

ktorá je súčasťou 

Európskej železnej cesty 

spája miesta bývalej 

ťažby železných rúd, 

výroby a spracovania 

železa a ďalších kovov. 

Na území dnešného 

Slovenska predstavovalo 

baníctvo a hutníctvo 

významné odvetvie, ktoré 

znamenalo ekonomický 

prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň bola vysoká, 

často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné zariadenia na špici v 

európskom i celosvetovom meradle.  

 

 

2.14 OBEC DRNAVA 

 

Obec leží v krásnom prírodnom prostredí pod vrchom Somhegy, ktorý sa týči do 

výšky 800 m. Leží v najvýchodnejšom výbežku Rožňavskej kotliny  na styku Volovských 

vrchoch s východnou časťou Slovenského krasu, v doline Čremošnej. V minulosti to bola 

banícka obec, kde sa spracovávalo železo. Je známa aj tým, že sa tu vyrobili oká na známy 

Reťazový most v Budapešti. Ďalšie známe miesto je Szörnyűkút, kde je nálezisko  niekoľko 

milión ročných skamenelín mušlí a iných drobných morských živočíchov. Je tu možnosť 

turistiky v celom okolí.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Horáreň Banský potok 

Poľovnícka chata pre 7 osôb (izby 1x3, 1x4 lôžka). V chate je elektrina, teplá voda, WC, 

sprchovací kút, kuchyňa (sporák, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, chladnička, riad). Pred 

chatou je altánok a ohnisko s posedením. V zimnom období sa ubytovanie neposkytuje. 

Kategória ubytovania: poľovnícka chata 

Poloha: na rozhraní Volovských vrchov a Slovenského krasu, u cesty medzi obcami Drnava a 

Kováčová 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

Leto (1.5.-14.9.): 1-3 osoby 36 EUR/chata/noc, 4-7 osôb 54 EUR/chata/noc.  

http://www.keturist.sk/info/kam-do-prirody/kam-do-prirody-smer-volovske-vrchy/
http://www.keturist.sk/info/kam-do-prirody/kam-do-prirody-smer-volovske-vrchy/
http://www.slovensky-kras.eu/info/vseobecne-informacie/
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Poľovnícka sezóna (15.9.-15.10.): 1-3 osoby 50,40 EUR/chata/noc, 4-7 osôb 75,60 EUR/chata/noc. 

Rekreačný poplatok 0,70 EUR/os/noc. Ceny sú platné aj pri ubytovaní iba na 1 noc (aj v hlavnej 

sezóne). Posteľné prádlo a energie sú v cene. 

GPS súradnice:       Telefón: 

N: 20.677916407585144      +421 918 333 203 

S: 48.64912014275994 

 

E-mail: 

viktoria.jurinova@lesy.sk 

 

Web: 

http://www.ubytovanie.lesy.sk/chata.html/91/chata-bansky-potok 

 

Ubytovanie v súkromí Diana 

Vybavenie izieb: 

Dve 2 lôžkové s možnosťou 4 prísteliek s balkónmi, TV, kuchyňa s plnou výbavou, plynový 

šporák, chladnička, mraznička, mikrovlnka, práčka, kúpeľňa – WC, sprcha, rohová vaňa.  

Jedno 2 lôžkové s možnosťou 2 prísteliek, TV, kuchyňa s plnou výbavou – chladnička, 

mraznička, mikrovlnka, práčka, kúpeľňa – WC – sprcha. 

Vybavenie domu:  

- spoločenská miestnosť 

- biliardový stôl 

- krb na tuhé palivo 

- plynové kúrenie 

- záhradný gril 

- stolný tenis 

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: centrum obce 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko v areáli domu 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

Hlavná sezóna: Osoba - 10 € / noc 

Silvester: Osoba - 13 € / noc 

Adresa:         GPS súradnice: 

Ubytovanie v súkromí DIANA      N 48.640529 

Drnava 249        E  20.656014 

049 42 Drnava 

Telefón:        E-mail: 

+421 905 256 953       info@ubytovanie-diana.eu.sk 

+421 908 175 171 

Web: 

http://www.ubytovanie-diana.eu.sk/  

http://www.ubytovanie.lesy.sk/chata.html/91/chata-bansky-potok
http://www.ubytovanie-diana.eu.sk/
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Historické pamiatky 

 

Barokovo-klasicistický kostol sv. Mikuláša 

Barokovo-klasicistický katolícky kostol sv. Mikuláša bol postavený v r. 1779, v tom období 

to bol len jednoduchý kostol so slamenou strechou, bez veže. Obnovený bol v roku 1839, ale 

stále ešte bez veže. V tom istom roku, na deň svätého Mikuláša, bol vysvätený. 

Zrekonštruovaný bol v rokoch 1897, kedy bola k nemu pristavená veža. Podľa faktorov 

uvádzaných v obecnej kronike stavba bez veže nebola vhodná na to, aby sa stala „príbytkom 

božím“ (veža predstavovala akúsi predĺženú ruku veriacich k stvoriteľovi). Naposledy bol 

interiér chrámu kompletne zrekonštruovaný v roku 2000. 

 

Budova železiarne Juraja Andrássyho 

Rudné ložiská v okolí Krásnej Hôrky 

a Drnavy patrili panstvu hradu 

Krásna Hôrka. Dobývali sa tu hlavne 

železné rudy limonit a siderit, ktoré 

sa tavili v slovenských peciach v 

Drnave písomne uvádzaných už v 

roku 1619. V roku 1817 bola na ich 

mieste postavená železiareň Juraja 

Andrássyho, ktorá sa v 19. Storočí 

považovala za vzorový závod v 

Uhorsku. Tu sa vyrobili i niektoré 

dielce Szécsényiho reťazového 

mostu v Budapešti a koľajnice na železničnú trať Bánréve – Dobšiná. Železiareň bola v 

prevádzke do roku 1915. 

                                  

Kaštieľ Andrássyovcov 

Kaštieľ v Drnave postavili gemerský 

zemepáni Andrássyovci. 

Jednoposchodový barokovo-klasicistický 

kaštieľ, ktorý stojí uprostred obce. 

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 

18.storočia a upravovaný začiatkom 20. 

storočia. Je to bloková stavba 

obdĺžnikového pôdorysu so stredným 

rizalitom na hlavnom priečelí. V 

súčasnosti je kaštieľ nevyužitý a ponúka 

sa na predaj. 
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Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne 

 

Štôlňa Dionýz 

Banská činnosť v tomto rudnom rajóne siaha do dávnej minulosti. 

 

Prírodné pamiatky 

 

Veterná priepasť 

 

Szörnyűkút 

Nálezisko niekoľko milión ročných skamenelín mušlí a iných drobných morských živočíchov. 

 

Chránené územia 

 

Národná prírodná rezervácia Drieňovec 

Rezervácia vyhlásená v roku 1984 a má rozlohu 186,02 ha. Nachádza sa na planine Horný 

vrch v NP Slovenský kras. Predstavuje významnú ukážku lesných a skalných spoločenstiev na 

malej ploche a vytvára spojivo medzi rezerváciami vápencového a nevápencového typu 

podkladu. Veľmi zaujímavé sú lesostepné plochy a skalnatý hrebeň s niekoľkými 

vápencovými bralami, kde sa nachádza pestrá flóra. Najvyšším vrchom a bodom je tu vrch 

Drieňovec (804 m.n.m). Na jeho svahoch sa nachádzajú dve priepasti (Malá veterná diera a 

Veterná priepasť). Vedie tu neoznačená cesta z obce Kováčová. 

 

Národný park Slovenský kras  

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 



 59 

Turistické zaujímavosti 

 

Obcou prechádza modrá a červená cykloturistická trasa. 

 

 

2.15 OBEC GEMERSKÁ HÔRKA 

 

Obec leží na rozhraní juhozápadnej časti Slovenského krasu a Rimavskej kotliny na 

nive a terase rieky Slanej. Nadmorská výška v strede obce je 217 m, 200-429 m v chotári. 

Prvá písomná správa o Gemerskej Hôrke je z r. 1413. Vyvíjala sa ako zemianska obec. 

Prvými majiteľmi – r. 1413 – boli Barnaovci, po nich ďalšie šľachtické rody. Podrobne ich 

vymenúva monografia Gemerskej župy, ktorá vyšla v rámci milenárnych osláv Uhorska. V r. 

1938 – 1944 bola obec súčasťou Maďarska. Miestni obyvatelia sa zaoberali predovšetkým 

poľnohospodárstvom, ale aj pálením dreveného uhlia a vápna, ďalej povozníctvom, chovom 

oviec a kôz. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión Skalná ruža 

Penzión Skalná ruža sa nachádza v Národnom parku Slovenský kras pod vápencovými 

stenami Koniarskej planiny v historickom Gemeri. Zariadenie s certifikáciou Vitajte cyklisti 

svojim hosťom ponúka celoročné ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách a v Domčeku. 

Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, televízor, WiFi internet a chladničku. K izbám je 

kompletne zariadená kuchyňa vybavená elektrickým sporákom a mikrovlnkou varnou 

kanvicou. Samozrejmosťou je spoločenská miestnosť s televízorom. V areáli objektu je k 

prenájmu aj samostatný domček s vlastnou kuchynkou a dvoma izbami a nová ubytovacia 

časť Gabika. Na dvore je k dispozícií 8 miestna vykurovateľná drevená kaďa. Využívať tu 

môžete aj priestrannú krytú terasu a altánok (krytá terasa) s krbom, kde si môžete ugrilovať 

niečo dobré pod zub. Pre deti je tu pripravené malé detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkou 

a šmýkačkou. V penzióne ďalej ponúkame požičovňu bicyklov, predajňu potravín a turistickú 

informačnú kanceláriu. Oproti penziónu zhruba 20 metrov je letné kúpalisko a sauna. V 

penzióne sa nachádza rozprávková kancelária slimáka Kraska. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť obce 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko v areáli domu 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné pripojenie na WiFi 

Ostatné:  

Cenník:  

od 12 Eur/noc/osoba 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/rieka-slana/
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Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Skalná ruža       Latitude: 48.534048 

Gemerská Hôrka 104        Longitude: 20.378303 

049 12 Gemerská Hôrka 

 

Telefón:        E-mail: 

+421 587 921 458       info@penzionskalnaruza.sk 

+421 905 718 046 

 

Web: 

http://www.penzionskalnaruza.sk/penzion_skalna_ruza_-_kovirozsa_panzio/Uvod.html 

 

Ubytovňa Hôrka 

Turistická ubytovňa s kapacitou 70 osôb v izbách (23x2, 5x5 lôžok) na dvoch poschodiach. 

Na každom poschodí sú k dispozícii hygienické a sociálne zariadenia (zvlášť pre ženy a 

mužov). K výbave ubytovne patrí kuchynka s chladničkou a el. sporákom a spoločenská 

miestnosť s TV. Pre skupiny možnosť zabezpečenia polpenzie. Možnosť organizovania 

spoločenských podujatí v priestoroch kultúrneho domu. 

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: okrajová časť obce 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko v areáli domu 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

6 EUR/os/noc, nie je určený minimálny počet ubytovaných hostí ani nocí. Polpenzia 8 EUR/os. Ceny 

sú konečné (vrátane všetkých poplatkov). 

Adresa:        GPS súradnice: 

Hôrka s.r.o. - Gemerská hôrka     Latitude: 48.545324 

Štítnická 398       Longitude: 20.401209 

049 12 Gemerská Hôrka 

 

Telefón:       E-mail: 

 

+421 58 792 1883      horka.sro@stonline.sk 

 

Web: 

http://www.gemerskahorka.szm.com/ubytovna.html 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol   

 

http://www.penzionskalnaruza.sk/penzion_skalna_ruza_-_kovirozsa_panzio/Uvod.html
http://www.gemerskahorka.szm.com/ubytovna.html
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Klasicistický reformovaný kostol z roku 1786, v ktorom sa nachádza vzácna drevená 

klasicistická kazateľnica z roku 1786 s vyrezávanými ornamentmi na kazetách. 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

 

Športové a turistické atraktivity 

 

Obcou prechádzajú cyklotrasy a turistické trasy na planinu Koniar, Plešiveckú planinu, do 

obce Plešivec a obce Meliata. 
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Cykloklub KARSTVELO Slovenský kras 

 

Náučný chodník Krasové javy Gemerskej Hôrky 

Náučný chodník “Krasové javy Hôrky” je príjemná, nenáročná prechádzka krasovou krajinou, 

počas ktorej návštevník spozná povrchové krasové javy: škrapy, čertove brázdy t.j. škrapové 

polia, závrty, priepasti, krasové jazierka, jaskynné otvory, čertovu dieru, t,j. ponor, krasové 

vyvieračky, odkrytý , či pokrytý kras, zvláštnu rastlinnú a živočíšnu ríšu. Je to 8 km dlhý 

okruh s desiatimi zastávkami. Text panelov je jednoduchý, zrozumiteľný a bohato ilustrovaný 

/cca 120 fotografií/. Počas prechádzky sa otvárajú krásne výhľady, návštevník dostane obraz 

aj o vplyve krasovej krajiny na život ľudí v nej. Je vhodný pre každú vekovú kategóriu, 

spoznávacie zájazdy a školské výlety. Okrem slovenčiny je ešte v maďarčine a v angličtine. 

 

Kúpalisko Veronika Gemerská Hôrka 

Kúpalisko Veronika Gemerská Hôrka je otvorené počas letného obdobia, obvykle od 01.06. 

do 31.08. bežného roka v závislosti od počasia. Toto zariadenie slúži pre širokú verejnosť a 

navštevujú ho nielen občania našej obce, ale aj ľudia z okolitých obcí. Kapacita zariadenia je 

175 osôb.  

Adresa:         GPS:  

Gemerská Hôrka 408       Latitude: 48.534048 

049 12 Gemerská Hôrka      Longitude: 20.378303 

 

Keramická a hrnčiarska dielňa 

Keramická a hrnčiarska dielňa v Gemerskej Hôrke začala pôsobiť v r. 2003-2004. Najprv to 

bol koníček mladého Ondreja Magyara (nar. 1978), ktorý sa ku hrnčiarstvu dopracoval ako 

autodidakt. V r. 2006 jeho záľuba prerástla v podnikanie, do ktorého sa zapojila celá jeho 

rodina.  

Web:  

http://www.gemerart.szm.com/  

 

 

2.16 OBEC GEMERSKÁ PANICA 

 

Obec Gemerská Panica leží na hlavnom cestnom ťahu spájajúcom Zvolen s Košicami, 

na terase rieky Slaná. Leží v nadmorskej výške 194 m.n.m.. Patrí medzi typické obce južného 

Gemera. Prvá písomná zmienka o obci Ponich pochádza z roku 1247. V 13. storočí sa z listín 

dozvedáme o existencii dvoch osád na tomto území. Vyšná a Nižná Panica sa postupne v 16. 

storočí zlúčili do jednej obce. V roku 1427 sa uvádza ako majetok rodu Tornallyayovcov a 

Kompolthyovcov. Za Rákosziho povstania bola obec vyľudnená. Obyvatelia sa zaoberali 

poľnohospodárstvom, povozníctvom, pálením uhlia a vápna a chovom oviec a kôz. Pri 

návšteve Gemerskej Panice vás zaujme najmä evanjelický kostol. Bol postavený v barokovom 

slohu v roku 1801. Neskôr bol klasicisticky upravovaný. Najstaršou súčasťou interiéru je 

http://www.gemerart.szm.com/
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drevená krstiteľnica z roku 1656. Určite nevynechajte ani prehliadku o polstoročie mladšej 

zemianskej kúrie, postavenej v secesnom štýle. Jej majiteľom bol poslanec uhorského snemu 

gróf Kubínyi, projektant železničnej trate Plešivec – Muráň. Dnes je kaštieľ po rekonštrukcii a 

slúži ako penzión. V obci stojí aj pomerne nový rímskokatolícky kostol, ktorý bol dokončený 

v 60-tych rokoch 20. storočia. Za zmienku stoja aj domy zo zachovalou ľudovou 

architektúrou. Občanom okrem siete obchodov a služieb slúži aj nedávno zrekonštruovaný 

dom smútku. V súčasnosti v obci žije približne 800 obyvateľov, ktorých hlavnou obživou je 

poľnohospodárstvo. 

 

Ubytovacie zariadenia 

  

Kaštieľ Szigety 

Kaštieľ Szigety je bývalé letné sídlo maďarského grófa Kubinyho, postavený v roku 1870, v 

roku 1994 zrekonštruovaný. Kaštieľ je rozdelený na 3 apartmány zo samostatnými vchodmi.  

Všetky apartmány sú s vlastným sociálnym zariadením (sprchovací kút, vaňa, WC), rádiom, 

TV-SAT a centrálne vykurovanými radiátormi. 

Ubytovanie v apartmánoch v kaštieli v Gemerskej Panici: 

- 1x Malý apartmán so samostatným vchodom: 2-lôžková izba, obývačka, kachľová pec, 

kuchynský kút (chladnička, dvojplatnička, kávovar, rýchlovarná kanvica), kúpeľňa 

(sprchovací kút/ vaňa, WC), rádio, TV-SAT. 

- 1x Stredný apartmán so samostatným vchodom: 2x 2-lôžková izba, kachľová pec, obývačka 

s krbom, kuchynka (chladnička, dvojplatnička, kávovar, rýchlovarná kanvica), kúpeľňa 

(sprchovací kút/ vaňa, WC), rádio, TV-SAT. 

- 1x Veľký apartmán so samostatným vchodom: 2x 2-lôžková izba, obývačka s krbom, 

kachľová pec, kuchynský kút (chladnička, dvojplatnička, kávovar, rýchlovarná kanvica), 

kúpeľňa (sprchovací kút/ vaňa, WC), rádio, TV-SAT. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť obce 

Možnosti stravovania: individuálne (možnosť stravovania po dohode) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko v areáli domu 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

http://www.allluxuryholidays.com/rental.php  

 

Adresa:         GPS súradnice: 

Kaštieľ Szigety        Latitude: 48.473402 

Gemerská Parnica č. 231      Longitude: 20.351132 

 

027 51 Gemerská Panica 

  

Telefón:        E-mail: 

http://www.allluxuryholidays.com/rental.php
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 +421908558997       kastielszigety@hotmail.com 

+447885256186       graham@allluxuryholidays.com 

 

Web: 

 www.allluxuryholidays.com 

 

Privát u Zuzky 

Popis: Celoročné ubytovanie na súkromí s kapacitou 10 osôb a možnosťou parkovania v 

objekte. 

Adresa:         Telefón: 

Privát U Zuzky        047 / 552 29 34 

Gemerská Panica 152  

980 46  Gemerská Panica 

 

Historické pamiatky 

 

Kaštieľ Gemerská Panica 

 

 

Prírodné pamiatky 

 

Park Gemerská Panica 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Dni obce Gemerská Panica 

Dni obce Gemerská Panica sa konajú vždy posledný augustový týždeň. Počas dní obce sa 

robia rôzne aktivity: varí sa guláš, opekáva sa prasiatko, kolotoč, šmýkačka, nafukovací  hrad 

sú pripravené pre deti a ešte mnohé iné zaujímavé činnosti sa konajú v našej dedine. 

 

 

 

http://www.allluxuryholidays.com/
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2.17 OBEC GEMERSKÁ POLOMA 

 

Obec Gemerská Poloma leží na JV Slovenského rudohoria pri sútoku Súľovského 

potoka  a rieky Slaná. Je križovatkou ciest, z ktorých jedna vedie na severozápad cez Dobšinú 

do Popradu a Tatier a druhá na sever cez sedlo Súľová do Spišskej Novej Vsi. Sedlo je 

jedným z mála cestných priechodov medzi Horným Gemerom a Spišom, ktoré je zjazdné aj 

v zimnom období. Chotár tvorí na juhu poriečna rovina, ktorá sa smerom na sever postupne 

mení na hornatinu až vrchovinu. Obec je bohatá svojou históriou, kultúrnymi a historickými 

pamiatkami a je obklopená malebnou prírodou.  

 

Ubytovacie zariadenie 

 

Apartmán Chalupa 

V objekte sa nachádzajú dve samostatné budovy - chalupa 1 + hospodárska budova so 

spoločenskou miestnosťou. Celý objekt ladí harmonicky, má 1 100 m2 a je prepojený 

otvoreným prechodom k domu sympatických majiteľov. Na pozemku sa nachádza množstvo 

zelene, veľký kamenný altánok s ohniskom a grilom, jazierko, malý vodopád, hojdačka, 

miesto na opaľovanie.  

Vybavenie: 

Chalupa 1 ma veľkú terasu s posedením. Kuchyňa - kuchynská linka – sklo keramická varná 

doska, kombinovaná chladnička, mikrovlnná rúra, kávovar, rýchlo varná kanvica, hriankovač, 

jedálenský kút pre štyri osoby. 

1x  obývacia izba s kachľovou pecou na drevo. 

1x manželská posteľ 

1x poschodová posteľ s TV prijímačom 

1x kúpeľňa so sprchovacím kútom s masážnymi triskami a  WC. 

vykurovanie - kombinované  elektrické + kachľová  pec na tuhé palivo. 

Chalupa 2: 

Samostatná budova s dvomi miestnosťami. Jedna z miestností slúži pre hostí ako spoločenská 

miestnosť s kozubom, kuchynkou a posedením. V miestnosti sa nachádza rozťahovacia 

sedacia súprava,  ktorá slúži tiež ako prístelka pre dve osoby. Druhá miestnosť sa prenajíma 

na ustajnenie dvoch koni aj s príslušenstvom (krmelec, napájačka vody, prepadový kanál). 

Stajňa sa prenajíma za cenu dohodnutú po dohovore s majiteľom. V tejto miestnosti sa 

nachádza aj samostatné WC. 

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: chalupa je situovaná pod vrchom Turecká s výhľadom na Volovec a okolie 

Možnosti stravovania: individuálne  

Parkovanie: parkovanie na dvore  

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

Objekt sa prenajíma celý: cena 66,40 € / noc 
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Telefón: 

0918 277159 

0905 121 387 

058 / 7329829 

Web: 

http://www.gemerskapoloma.sk/ubytovanie/apartman-chalupa/ 

 

Hotel Gemerská Poloma 

Ubytovanie v 2, 3 a 4-lôžkových izbách s WC a sprchou. Kapacita hotela je 23 osôb.  

Vybavenie hotela:  

- spoločenská miestnosť vhodná na konferencie, svadby a oslavy 

- viacúčelové a trávnaté futbalové ihrisko 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Cenník: 9 Eur/noc/os. Možnosť zľavnenej ceny za celý objekt.  

Telefón:       Email:  

058/7950 112       starosta@gemerskapoloma.sk 

0908 339 408 

 

Penzión Gomad 

Pobyt s domácimi zvieratami je v penzióne povolený. Vybavenie izieb pozostáva z 

chladničky, rádia, TV/SAT, WiFi na izbe, kuchynky na izbe, televízora a WC/kúpeľne na 

izbe.  

Kategória ubytovania: penzión 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie je k dispozícii 

Cenník:  

cena za lôžko - 8,30 Eur/os./noc 

apartmán - 10 Eur/os./noc 

Adresa:        GPS: 

Penzión Hostinec Gomad     N 48.7088070° 

Fraňa Kráľa       E 20.4856720° 

049 22 Gemerská Poloma 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 905 213 067      gogolak@rpicrv.sk 

+421 58 7880 601 

 

Historické pamiatky 

 

Zvonica 

http://www.gemerskapoloma.sk/ubytovanie/apartman-chalupa/
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Zvonica je situovaná pri vedľajšej uličnej komunikácii v časti obce zvanej Malá Poloma za 

kinosálou. Umiestnená je v závere potočnej radovej časti dediny. Pôvodne stála pri kostole, 

ktorý počas náboženských bojov v 16. - 17. stor. zanikol. Je postavená na starších základoch. 

V 18.  stor. bola zbarokizovaná, zač. 19. stor. v hornej časti klasicisticky upravená. 

  

    

Adresa:       GPS:  

Partizánska ulica 667      Latitude: 48.714037 

Gemerská Poloma      Longitude: 20.484635 

 

Pomník SNP 

Pomník SNP je situovaný neďaleko obce vedľa štátnej cesty  smerom na Spišskú Novú Ves. 

Ide o pomník  tragicky zahynulých vojakov 2 čsl. paradesantnej brigády pri leteckej havárii 

16.10.1944 – počas ich prepravy na pomoc SNP. Pomník bol odhalený v roku 1960. Je 

udržiavaný. V súčasnosti bol rozšírený o betónové pasy s 18-timi pamätnými  tabuľami s 

menami zosnulých vojakov. Domáci ho poznajú ako pomník na Kurtákovej, z ktorého vedie 

zrealizovaný náučný chodník k pomníku na Flôse na počesť padlým pri havárii lietadla  (603 

m. n. m.). 

 

Prícestný zájazdný hostinec – Huta 

Huta v Gemerskej Polome je technická pamiatka, 

naprojektovaná v roku 1760 v Banskej Štiavnici. 

Autorom projektu je Johan August Menigill, ktorý v 

tom čase bol šafárom medeného hámru na výrobu 

medeného drôtu v Banskej Bystrici. Huta si 

zachovala podstatnú stavebnú časť – zatiaľ 

najstaršieho murovaného objektu medenej huty z 18. 

stor. Po ukončení taviacich prác sa prebudovali 

vnútorné priestory huty na zájazdný hostinec s 

voziarňou. Objekt je pamiatkou na obdobie čulých furmaniek, ktoré viedli zo severu na juh a 

opačne /zásobovanie Spiša naturáliami z Dolnej zeme a vozenie soli z Poľska do Maďarska/ 

po starej ceste cez priesmyk Súľová. Furmanky trvali zvyčajne viac dní – až týždeň a 
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povozníci potrebovali po dlhej ceste oddych, k tomu slúžili zástavkové hostince, kde mohli 

prespať, opatriť kone a posilniť sa na ďalšiu cestu. 

 

Adresa:         GPS:  

Huta 550        Latitude: 48.711558 

Gemerská Poloma       Longitude: 20.47473 

 

Evanjelická a. v. fara a pamätná tabuľa 

Je to budova ev. fary, v ktorej sa narodil slovenský novinár a spisovateľ Peter Kellner – Záboj 

Hostinský 06.01.1823. Na jeho pamiatku je na budove umiestnená pamätná tabuľa s jeho 

reliéfnym portrétom. Autorom tabule je akad. sochár František Štefunko. Bola odhalená v r. 

1934. 

Adresa:         GPS:  

Súľovská ulica 77       Latitude: 48.713767 

Gemerská Poloma       Longitude: 20.475494 

 

Evanjelický kostol a.v. 

Kostol je situovaný v časti obce Veľká Poloma na kopci vedľa štátnej cesty vedúcej do 

Spišskej Novej Vsi. Klasicistická tolerančná stavba z roku 1784.  

 

Adresa:         GPS:  

Ul. P. K. Hostinského 665      Latitude: 48.713792 

Gemerská Poloma       Longitude: 20.47512 

 

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa 

Kostol dominuje v strede obce v časti Veľká Poloma na miernom kopci, pri frekventovanom 

rázcestí štátnych ciest Rožňava – Dobšiná – Spišská Nová Ves pri Námestí SNP. Kostol bol 

postavený v roku 1802 na spôsob gemerských barokovo- klasicistických stavieb poslednej 

tretiny 18. stor. s pravdepodobným využitím muriva predošlého kostola,  ktorý stál pri farskej 

budove z roku 1785. Dnešný kostol bol renovovaný v roku 1898. 
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Adresa:         GPS:  

Dobšinská ulica 666       Latitude: 48.713035 

Gemerská Poloma       Longitude: 20.471808 

 

Pamätná tabuľa 

Obec Gemerská Poloma na počesť MUDr. Petra Madáča slávneho rodáka umiestnila v roku 

1999 na budove zdravotného strediska pamätnú tabuľu. Stoličný lekár  Malohontu a Gemera, 

fyzikus, zakladateľ a organizátor verejného zdravotníctva a autor prvej legislatívnoprávnej 

normy týkajúcej sa veterinárnych ochranných opatrení proti šíreniu sa nebezpečnej nákazy 

hovädzieho dobytka – slintačky a krívačky, ako aj návodov  a odporúčaní na liečbu 

nakazených zvierat v r. 1877 schválených a platných na celom území Uhorska. 

Adresa: Hlavná ulica, 452, 049 22 Gemerská Poloma 

 

Chránené územia 

 

Chránené vtáčie územie - Volovské vrchy 

Výmerou najväčšie územie. Je tvorené viacerými typmi lesných porastov (ihličnaté, listnaté, 

zmiešané). Jeho význam spočíva hlavne v ochrane dravcov a sov, ako aj muchárika 

červenohrdlého (Ficedula parva), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis) a iných. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Významné nálezisko mastenca Dlhá Dolina 

Asi 4 km severne od obce sa nachádza významné ložisko mastenca objavené už v roku 1985. 

Ložiská mastenca sú lokalizované v betliarskych vrstvách silúrskeho veku. Tektonicky ho 

možno zaradiť do gelnickej skupiny gemerika. Mastenec je v ložisku sprevádzaný 

magnezitom, kalcitom, dolomitom, chloritickými a grafitickými bridlicami. Príprava na ťažbu 
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sa začala v roku 2000. Ložisko by malo v období svojej plnej exploatácie patriť medzi 

najvýznamnejšie v Európe. 

 

Náučný chodník Gemerská Poloma 

Obec v rámci cezhraničného projektu PHARE vybudovala náučný chodník, ktorého cieľom 

bolo zviditeľniť informácie o histórii obce a jej historických pamiatkach, slávnych rodákoch a 

prírodných bohatstvách. Chodník je určený pre všetkých ktorý prejavia záujem dozvedieť sa 

niečo nové a zároveň spraviť niečo pre svoju kondíciu a trochu si zašportovať.  

Trasa chodníka: 

Náučný chodník začína na Námestí SNP krásnym dreveným altánkom (slúži na vystrojenie, 

občerstvenie) a informačným panelom číslo 1. Trasa pokračuje ďalšími panelmi po štátnej 

ceste č. 533 v smere na Spišskú Novú Ves až k pomníku Slovenského národného povstania na 

Kurtákovej. 

Dĺžka chodníka: 3 750 metrov 

Počet a popis zastávok: 6 zastávok (Námestie SNP, 

katolícky kostol, evanjelický kostol, huta, pomník SNP) 

- 5 krát informačná tabuľa 

- 1 krát prameň pitnej vody pri Čertovej skale 

Povrch chodníka: 

hladký asfalt – odporúčané pre: peších turistov, 

cykloturistov, 

in-line korčuliarov, skateboardistov. 

 

Cyklomagistrála Betliarska trasa 

Trasa cyklomagistrály Rožňava – Betliar – Vlachovo – Vyšná Slaná – Brdárka – Roštár – 

Štítnik – Gemerská Hôrka 

Dĺžka: 61,5 km 

Podklad: Rožňava – Vyšná Slaná (asfaltová cesta) – Brdárka (poľná cesta) – Gemerská Hôrka 

(asfaltová cesta) 

Zámoček Podsúľová 

Vo Volovských vrchoch v malej osade Podsúľová, pri ceste z Gemerskej Polomy na sedlo 

Súľová a ďalej do Hnilca. Gemerská Poloma 8 km. Štýlový lesný poľovnícky zámoček s 

ubytovaním pre 16 osôb (izby 8 x 2 lôžka). V chate je elektrina, teplá voda, WC, sprcha, 

kuchyňa (sporák, mikrovlnka, chladnička) a spoločenská miestnosť. Pred chatou je altánok. 



 71 

 

Prevádzkovateľ: Lesy SR, Odštepný závod Rožňava 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Dni obce Gemerská Poloma 

Akciu tvoria športové súťaže, tanec, hudba, výstavy remesiel, ekumenické bohoslužby, 

vystúpenia folklórnych súborov, stretnutie Polomčanov aj z družobných obcí – Poloma (pri 

Sabinove), Polomky (na Hrone), Pustej Polom (Morava). 

 

Polomská zima 

Súbor rôznych športových a kultúrnych podujatí počas vianočných sviatkov a školských 

prázdin v období decembra až po február. 

 

Kellnerova Poloma 

Kellnerova Poloma predstavuje súťaž v prednese poézie a prózy.  

Noc v knižnici čarovná noc strávená v obecnej knižnici pri rozprávkach, divadielku, s 

raketkou v ruke aj v telocvični, pozorovaní hviezd a so zaujímavými hosťami, ktorí majú 

blízko ku knihe. Termín konania: marec/apríl. 

Turistický výstup na Moch/účastní turisti z obce a blízkeho okolia – termín konania: máj 

Turistický výstup na Košariská/účastní turisti z obce a blízkeho okolia – termín konania: 

jún.   
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Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce – stolnotenisový turnaj celoslovenského 

významu s účasťou hráčov zo Slovenska (hráči najvyššej ligy) a zahraničia/25 ročná tradícia.  

Termín konania: január. 

Chotár obce Gemerská Poloma je známou hubárskou lokalitou – tiež výskyt vzácnej huby 

Mrežovky hviezdicovej (Anthurus Archeri). A výskytom mnohých liečivých bylín, napr. 

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). 

 

2.18 OBEC GOČALTOVO 

 

Gočaltovo je obec na Slovensku v okrese Rožňava. Na jej území sa nachádza 

aj rómska osada. Prvá písomná zmienka o obci Gočaltovo sa datuje do roku 1318, kedy sa 

nazývala Chocholk.  

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický a.v. kostol 

Roku 1736 v obci postavili evanjelický a. v. kostol, ktorý bol roku 1802 klasicisticky 

upravený. 

 

 

2.19 OBEC GOČOVO 

 

Obec Gočovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Dedina sa 

rozprestiera po oboch stranách Lipového potoka a na ľavom brehu rieky Slaná. Vznikla ako 

pastierska osada asi v 14.storočí, písomne sa prvýkrát spomína v roku 1427 v daňovom 

výkaze. Obec je známa ako rodisko akademika, profesora, Dr. Jura Hronca 1881 – 1959, 

prvého rektora Vysokej školy technickej v Bratislave a v Košiciach, nestora slovenských 

matematikov, organizátora vysokého školstva a vedy na Slovensku, predsedu Matice 

Slovenskej.  

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

Barokovo - klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1780 - 1790, na začiatku 19. storočia 

bol doplnený vežou. V interiéri je barokový drevený oltár z roku 1761. Oltár bol zhotovený 

pravdepodobne žiakmi Majstra Pavla z Levoče. Baroková kazateľňa a lavica sú z polovice 18. 

storočia. Na stene kostola sa nachádza pamätná tabuľa rodáka K. I. Haláta - bol prvým 

slovenským evanjelickým misionárom. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Obec_(slovensk%C3%A1_spr%C3%A1vna_jednotka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_Ro%C5%BE%C5%88ava
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mska_osada
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Pamätný ľudový dom 

V obci je muzeálne zriadený jeho rodný dom s portrétnou bustou dejateľa od sochára J. 

Kostku.  Navštevovaný je žiakmi škôl z celého Slovenska, niektoré nesú názov jeho mena ako 

napr. Gymnázium Jura Hronca v Bratislave,... Akademik Jur Hronec bol významný slovenský 

matematik.  

 
Adresa:        GPS:  

Gočovo 87        Latitude: 48.759476 

        Longitude: 20.417833 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Rodisko akademika Jura Hronca 

Obec je známa ako rodisko akademika Jura Hronca – významného slovenského matematika, 

pedagóga, organizátora vysokého školstva a vedy na Slovensku, predsedu Matice slovenskej. 

Bol prvým rektorom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V jeho rodnom dome 

je zriadené múzeum, nachádza sa tam stála expozícia s jeho bustou od sochára J. Kostku. 

Expozícia je prístupná po ohlásení na Obecnom úrade. 

Kontakt na OÚ: 

obec.gocaltovo@gmail.com 

058 793 13 12 

 

 

2.20 OBEC HANKOVÁ 

 

Obec Hanková vznikla na valaskom práve koncom 15.storočia. Prvá písomná zmienka 

je z roku 1556. Patrila štítnickým Bebekovcom, od 17.storočia Andrássyovcom. Po odňatí 

valaských práv sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, furmančili a pestovali ovocie. 

Obec síce vznikla na valaskom práve, ale v jej chotári bývali aj bane na vzácne kovy. V tesnej 
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blízkosti Hankovej bola osada Irmeš. Vznikla v polovici 14. storočia, prvá písomná zmienka 

o nej je z roku 1362. Katastrálnym územím obce prechádza žltá turistická trasa.  

 

2.21 OBEC HENCKOVCE 

 

Henckovce ležia na juhovýchodných svahoch Slovenského Rudohoria v údolí rieky 

Slanej. Obec je obklopená vŕškami zvanými Lučice, Knola, Repiská, Turecká. Nadmorská 

výška v strede obce je 349 m n.m., v chotári od 340 do 795 m n.m. Prvá písomná zmienka o 

nej pochádza z roku 1470, keď vznikla osada Hermanháza, známa aj ako Hencsko. Bola 

poddanskou dedinou Bebekovcov a neskôr Andrássyovcov. I v Henckovciach zanechalo 

baníctvo svoje stopy. V polovici 19. storočia tu stála vysoká pec. S obcou je späté meno 

gemerského Jánošíka Michala Vdovčíka, ktorý bol popravený na miestnom námestí. Na tom 

mieste v súčasnosti nájdete pamätník SNP. Najstaršou historickou pamiatkou v obci je 

rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých. Postavený bol už v 13. storočí a v 17. storočí bol 

upravovaný. Výrazne ho upravovali v roku 1900 po veľkom požiari. Evanjelický kostol 

dokončili koncom 18. storočia v klasicistickom stavebnom slohu. Vedľa neho stojí murovaná 

zvonica postavená v 19. storočí. 

 

Historické pamiatky 

 

Rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých 

Najstaršou významnou kultúrno-

historickou pamiatkou je 

rímskokatolícky rannogotický 

jednoloďový Kostol Všetkých 

svätých. Kostolík svojou polohou 

dominuje obci, stojí na miernom 

návrší nad obcou pri cintoríne v 

kameňom opevnenom areáli. 

Opevnený areál je v súčasnosti 

oplotený a zamknutý a neslúži 

svojmu účelu. Kto by však mal 

záujem nazrieť do tejto významnej, i keď schátralej pamiatky, kľúče sa nachádzajú na 

Obecnom úrade v Henckovciach (kontakt 058/7881263). 

 

Evanjelický kostol  

Zaujímavosťou tohto kostola je aj to, že jeho nádherný interiér je pôvodný a je dielom 

domácich majstrov. Interiér zdobí barokovo-rokokový oltár a kazateľnica z druhej polovice 

18. storočia. Kostol bol postavený na základe tolerančného patentu bez veže a zvonov. 
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Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Turistický výstup Lúšice 

Stalo sa už tradíciou, že prvá májová sobota v mesiaci patrí turistickému výstupu na Lúšice. 

Tento výstup organizuje obec Henckovce v spolupráci so športovým klubom Henckovce. 

Táto turistická akcia má už svoj zápis aj v celookresnom kalendári turistických výstupov a 

stretnutí turistov Gemera. Výstup po hlavnej trase trvá približne 2 hodiny. Najvyššie položené 

miesto kopca Lúšice leží v nadmorskej výške 866,6 m n. m., kde sa nachádza aj turistická 

chata Kováčová. Každoročne sa tu koná zápis do kroniky výstupu na Lúšice. Organizátori 

výstupu pripravujú pre turistov rôzne súťaže. 

 

 

2.22 OBEC HONCE 

  

 Obec Honce leží v malebnom prostredí Gemera v juhovýchodnej časti Slovenského 

Rudohoria vo vzdialenosti asi 11 km západne od okresného mesta Rožňava v Košickom kraji. 

Nachádza sa na okraji chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras v doline Hončianskeho 

potoka pretekajúceho obcou a vlievajúceho sa do potoka Štítnica. V južnej časti obce sa 

rozprestiera prírodná rezervácia – Gerlachovské skaly – s bohatou flórou a faunou, najvyšší 

vrch Plešivskej planiny Štít, ako i prírodná pamiatka Šingliarova jaskyňa, ktorá sa nachádza 

pod týmito skalnými útvarmi. Hornatinný povrch chotára tvoria porfýry a horniny a vápence 

mladších prvohôr. Nadmorská výška obce v jej strede je 367, v jej chotári je 350 - 795 m. 

 

Historické pamiatky  

 

Kostol  

V obci sa nachádza barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1803 s neskorobarokovým 

oltárom z polovice 18. storočia, Má drevenú polychrómovanú stĺpovú architektúru, v strednej 

nike plastiku Ukrižovaného, po stranách plastiky apoštolov Petra a Pavla. Kazateľnica je 

neobaroková s podkasaným parapetom z 2. polovice 19. storočia. 

 

Chránené územia 

 

Prírodná rezervácia Gerlašské skaly 

Za rezerváciu boli vyhlásené v roku 1981, majú rozlohu 21,73 ha. Zaberajú severné svahy 

Plešiveckej planiny a predstavujú bizarný geomorfologický skalný útvar so skalnými stenami, 

terasami a sutinami, obklopený bukovým lesom a pasienkami. Prírodná rezervácia je 

vyhlásená na ochranu esteticky pôsobivých skalných útvarov a jaskýň tejto časti Plešiveckej 
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planiny a zachovalými pôvodnými biocenózami s výskytom zriedkavých rastlinných a 

živočíšnych druhov a spoločenstiev. Platí tu najvyšší 5. stupeň ochrany. 

 

 

 

GPS:  

N 48°39.456′  

 E 020°25.369′ 

 

 

  

 

 

Šingliarova jaskyňa 

Prírodná pamiatka Šingliarova jaskyňa sa nachádza pod skalnými útvarmi prírodnej 

rezervácie Gerlachovské skaly. Jaskyňa je hlboká 605 m a súčasný známy rozsah jaskyne je 

viac oko 500 m. 

 

 

2.23 OBEC HRHOV 

 

 Leží na juhovýchodných svahoch Slovenského krasu v  Turňanskej kotline,  v 

okrese Rožňava, 49 kilometrov západne od mesta Košice. Hrhov je vinárska, rybárska a 

poľnohospodárska obec nachádzajúca sa medzi planinami Dolný vrch a Horný 

vrch v Turnianskej kotline.Vinárstvo tu malo v oblasti kedysi veľmi silnú tradíciu. Vínna 

réva sa pestovala výlučne na severných stráňach planiny Horný vrch. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Eva Bernáthová 

Kontakt:        GPS:  

+421 907 517 798      Latitude: 48.604188  

Adresa:        Longitude: 20.743439 

Eva Bernáthová 

Hrhov č. 403 

 

Jaroslav Rosenfelder 

Kontakt:        GPS:  

+ 421 58 7961 231      Latitude: 48.607039 

Adresa:        Longitude: 20.748262 

Jaroslav Rosenfelder 

http://www.slovensky-kras.eu/info/vseobecne-informacie/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/mesto-roznava/
http://www.keturist.sk/info/vseobecne-informacie/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-dolny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-horny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-horny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-horny-vrch/
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Hrhov č. 259 

 

Ubytovňa Piton klub 

Kontakt:       Web:  

+421 905 849 987      www.pitonklub.sk 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol sv. Jána Krstiteľa 

Dominantami obce Hrhov je pôvodne gotický  rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa s 

obranným múrom a nízkou hranolovou vežou. Tento v súčastnosti klasicistický kostol bol 

prestavaný v roku 1823. Veža v opevnení tvorí južnú stranu areálu kostola. Opevnením s 

vežou  boli postavené počas nepokojného obdobia tureckých vojen a stavovských povstaní  v 

prvej polovici 17. storočia. Nízka hranolová veža je ukončená ihlanovou strechou zastrešenou 

kamennými platňami. Kostol s areálom je národná kultúrna pamiatka a jeho návštevu si 

môžete dohodnúť priamo na Rímskokatolíckom farskom úrade v Hrhove (číslo domu 128) 

alebo telefonicky na tel. čísle 058/796 1120. V kostole je umiestnený gotický náhrobný 

kameň Juraja Bebeka z ružového mramoru z roku 1381. 

 

Evanjelický kostol  

Základný kameň kostola bol položený 16. marca 1784. Veža kostola bola pristavaná v rokoch 

1795-96. Kostol v roku 1846 vyhorel. Dnešné zariadenie kostola bolo vyrobené v roku 1852. 

Orgán je z roku 1886, vyrobený bol u budapeštianskeho majstra Lászlóa Országha. 

 

 

Kaplnka 

Kaplnka je z roku 1780 v tradičnom ľudovom prevedení s neskorobarokovou drevenou 

polychromovanou drevorezbou Sv. Jána Nepomuckého. 

 

 

http://www.pitonklub.sk/
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Vodný mlyn 

Technická pamiatka starý vodný mlyn sa nachádza uprostred obce. 

 

Sedliacke domy 

Sedliacke domy z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. 

 

Prírodné pamiatky 

 

Hrhovský vodopád 

Hrhovský vodopád je výnimočný v tom, že sa nachádza priamo medzi domami v obci. 

Vodopád je asi 15 m vysoký napájaný 

vyvieračkou Féj. 

Súradnice GPS: 

N 48°36.438′  

E 020°44.928′ 

 

Hrhovské rybníky 

Hrhovské rybníky patria medzi najväčšie rybníky na území Slovenskej republiky. V 

súčasnosti je lokalita Hrhovských rybníkov evidovaná ako Významné vtáčie územie 

Slovenska. 

 

 

 

Súradnice GPS: 

N 48°35.529′  

E 020°44.923′ 
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Chránené územia 

 

Krasová stráň 

Nad obcou sa nachádza chránené nálezisko Krasová stráň so vzácnymi rastlinami, napr. 

Rumenica turnianská a živočíchmi. 

 

Národná prírodná rezervácia Zemné Hradisko 

Rezervácia vyhlásená v roku 1993 na rozlohe 55,95 ha. Predstavuje komplex lesnej a 

poľnohospodárskej pôdy na pahorku pod južnými svahmi planiny Horného vrchu. Zemné 

hradisko sa rozprestiera v katastrálnych územiach obcí Dvorníky a Hrhov. Bohaté je 

zastúpenie drobného hmyzu, motýľov a plazov. Popri prírodnej rezervácií prechádza červená 

cykloturistická trasa z obce Zádiel do obce Hrhov. 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Obcou prechádzajú značené cykloturistické trasy. Taktiež katastrálnym územím obce Hrhov 

prechádza Hrhovský náučný chodník.  

 

Turnianska vínna cesta 

V Turnianskej kotline, ktorá sa nachádza medzi planinami Dolného vrchu, Horného vrchu a 

Silickou planinou sa už vyše tisíc rokov pestuje vinič. Už v minulosti táto oblasť patrila medzi 

významných producentov vína na území Uhorska a malo tu veľmi silnú tradíciu. Vínna réva 

sa pestovala výlučne na severných stráňach okolitých planín (Zádielska planina, Horný vrch a 
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Silická planina). Podnebie a pôda, ktorá sa tu nachádzajú robia tunajšie vína jedinečné a 

špecifické bez chemických prísad. V minulosti sa tu dorábali len výlučne biele vína. 

Najrozšírenejšie pestované biele sorty viniča sú Rizling vlašský, Rizling rýnský, Rulandské 

biele, Rulandské sivé, Veltínské červené, Veltínské zelené, z muškátov Müller Thurgau. V 

posledných desaťročiach sa tu začali pestovať aj modré odrody, z ktorých sa tu vyrábajú 

kvalitné a chuťovo jedinečné červené vína a to hlavne z Modrej Frankovky, Svätovavrenické 

a Cabernet Sauvignon. 

Trasa Turnianskej vínnej cesty prechádza obcami Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad 

Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou a mestom Moldava nad Bodvou. 

 

 

2.24 OBEC HRUŠOV 

 

Malebná dedinka v Rožňavskom okrese sa nachádza pod Jablonovským sedlom 

nazývaným aj Soroška v NP Slovenský kras. Kataster obce tvoria vinice, pasienky, lesy a 

sady. Je tu vynikajúci poľovný a rybársky revír. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 

1243. Obec patrila kráľovskému panstvu Turňa. Mnohí obyvatelia sú potomkami husitov – 

svedčia o tom aj niektoré priezviská. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali ovocinárstvom, 

vinohradníctvom a poľnohospodárstvom 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Kúria u bociana 

Vidiecka kúria grófov Andrássyovcov je spravená v štýle dedinskej šľachtickej kúrie. Hostia 

majú k dispozícii celý objekt. Jej kapacita je 10 osôb. K dispozícii je 2 štvorlôžkové izby , 1 

dvojlôžková izba, 1 sedliacka kuchyňa na posedenie, 1 vybavená kuchyňa (chladnička, 

mikrovlnná rúra, plynový šporák, šporák na tuhé palivo) 1 kúpeľňa s WC, špajza, predsieň, 

vínna pivnica, terasa. Izby sú vykurované kachľami na tuhé palivo a elektrickými 

ohrievačmi. 

Kategória ubytovania: kúria 

Poloha: okrajová časť obce 

Možnosti stravovania: k dispozícii 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník: http://www.kuriaubociana.eu/info/?page_id=18  

Adresa:         GPS:  

Vidiecka kúria grófov Andrássyovcov     Latitude: 48.582233 

Hrušov 76        Longitude: 20.63669 

049 43 Hrušov 

 

Telefón:        Email:  

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/jablonovske-sedlo-535-570-m-n-m-soroska/
http://www.kuriaubociana.eu/info/?page_id=18
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+421(0)58/796 1432       sebo.csaba@kuriaubociana.eu 

 

Web: 

www.kuriaubociana.eu 

 

Vila u Kovácsa*** 

Vila u Kovácsa sa nachádza vo vinárskej oblasti obce Hrušov. Vila poskytuje komfortné 

ubytovanie v pokojnom prostredí s prekrásnym výhľadom na okolitú prírodu, vinice a 

rybníky. Kapacita zariadenia je 30 ľudí. Súčasťou ubytovacích jednotiek (2-4 posteľové 

izby) sú 2 spoločenské miestnosti s krbom, kuchyňa a vínna pivnica, kde je možnosť 

ochutnávky vín z domácich odrôd.  

Kategória ubytovania: vila 

Poloha: okrajová časť obce, pri viniciach 

Možnosti stravovania: individuálne, možnosť grilovania  

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Telefón:        Email:  

0905 828 169        valeria.kovacsova@gmail.com 

 

Web: 

http://www.hrusov.ocu.sk/sk/index.php?ids=11 

 

Rybárska chata 

Chata sa nachádza v pokojnom prostredí Hrušovských rybníkov. Prevádzka je len v letnej 

sezóne od 1.5. do 30.9. K dispozícii sú tri apartmány, každý s vlastným vchodom, kuchyňou 

(chladnička, elektrický sporák), kúpeľňou s WC, spoločenskou miestnosťou, krbom, TV, 

rádiom a terasou. Jej kapacita je 25 osôb - 7 izieb / 21 lôžok + 4 prístelky. Doplnkové služby 

sú: možnosť usporiadania spoločenských akcií (20-40 osôb), malý rodinný bazén na dvore a 

rybolov. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: pri Hrušovských rybníkoch 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník: http://rybarskachata.webnode.sk/cennik/ 

GPS:         Telefón: 

48°35'11.55"N        +421 917 167 960 

20°38'50.56"E 

 

Email:         Web: 

rybarskachatahrusov@gmail.com        http://rybarskachata.webnode.sk/ 

 

 

http://www.kuriaubociana.eu/
http://www.hrusov.ocu.sk/sk/index.php?ids=11
http://rybarskachata.webnode.sk/
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Historické pamiatky 

 

Fontána s pamätníkom padlých v prvej a druhej svetovej vojne 

 

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

Pôvodne gotický rímskokatolícky kostol Panny Márie z 2. polovice 14. storočia. Začiatkom 

18. storočia bol čiastočne zbarokizovaný. Svedčí o tom aj drobná zachovaná maľba z roku 

1763. Tento čiastočne gotický kostol patrí medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. 

 

Kaplnka sv. Anny 

Gotická kaplnka z prvej polovice 14. storočia sa nachádza asi 3 km na severozápad od 

obce Hrušov na lúke obkolesenej lesom a vinicami. Patrila mnišskému rádu Benediktínov, 

ktorý sa zaoberal pestovaním ovocia, zeleniny a viniča. 

GPS: 

N 48°35.304′  

E 020°37.122′ 

   

Vidiecka kúria Andrássyovcov 

Bola postavená začiatkom 19. storočia v štýle vidieckeho klasicizmu. Od začiatku patrila 

grófskemu rodu Andrášiovcov, ktorý ju v minulosti využíval ako občasné sídlo pre svoje 

poľovačky v okolí. V súčasnosti slúži kúria ako ubytovacie zariadenie pod názvom Kúria u 

bociana. Poklad kúrie je skrytý v podzemí. Je ním malá a krásna kamenná klenbová pivnica. 

Víno, ktoré tu ponúkajú návštevníkom je vyrobené z tradičných starodávnych odrôd z honu 

“Borkút – Vinná studňa”. Kúria je súčasťou  Turnianskej vínnej cesty, ktorá prechádza 

obcami Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa 

nad Bodvou a mestom Moldava nad Bodvou. 

 

Chránené územia 

 

Národná prírodná rezervácia Hrušovská lesostep 

Chránené územie severne od obce Hrušov, na strmých vápencových stráňach Silickej 

planiny je ukážkou pestrej teplomilnej a suchomilnej flóry v lesnostepných spoločenstvách 

duba plsnatého a jeseňa mannového. V rezervácii sa chránia aj vzácne spoločenstvá 
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živočíchov, ktoré sú typické pre najteplejšie vápencové krasové územia. NPR je vyhlásená 

na ochranu zachovaných lesostepných spoločenstiev s dubom plstnatým, jaseňom 

mannovým a druhovo bohatým krovinným a bylinným podrastom na vedeckovýskumné, 

náučné a kultúrno-výchovné ciele. 

 

 

Hrušovská jaskyňa 

Bola objavená v roku 1978. V roku 1995 sa spolu s ďalšími pamiatkami stala súčasťou 

Svetového dedičstva UNESCO pod názvom jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého 

krasu. Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996. Hrušovská jaskyňa je 

výverovou jaskyňou podzemného toku Eveteš na antiklinálnej elevácii verfénskych bridlíc. 

Hrušovská jaskyňa má jedinečnú kvapľovú výzdobu, ktorá patrí medzi najkrajšie v celej 

Európe. Jaskyňa je pre verejnosť nesprístupnená. Na území NPP platí 5. stupeň ochrany. 

 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 
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km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

V obci sa rozvíja vidiecky turizmus, nachádzajú sa tu tri turistické chodníky a 

cykloturistické trasy. Obec je dobrým východiskom na Silickú planinu, planinu Dolný vrch, 

k hradu Szádvár, ktorý sa nachádza v Maďarsku. 

 

Hrušovské rybníky 

Ide o areál chovných rybníkov vo vlastníctve obce, ktoré sú hospodársky využívaná pre 

chov rýb. Rybníky spĺňajú v danom prostredí významnú estetickú a turistickú funkciu. Boli 

vybudované v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Rybníky je možné v súčasnosti využívať na 

oddychovú rekreáciu, ale aj aktívny oddych vo forme rybolovu. Jazerá nie sú určené na 

kúpanie. Celková plocha rybníkov je 15 hektárov. Je tu povolený lov kaprov, šťuk, zubáčov 

a úhorov. Informácie o aktuálnom stave a možnostiach lovu nájdete na stránkach 

Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava (www.srz-rv.kovmasters.sk). 

 

 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-dolny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/hrad-szadvar-np-aggtelek/
http://www.srz-rv.kovmasters.sk/
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Turnianska vínna cesta 

V Turnianskej kotline, ktorá sa nachádza medzi planinami Dolného vrchu, Horného vrchu a 

Silickou planinou sa už vyše tisíc rokov pestuje vinič. Už v minulosti táto oblasť patrila medzi 

významných producentov vína na území Uhorska a malo tu veľmi silnú tradíciu. Vínna réva 

sa pestovala výlučne na severných stráňach okolitých planín (Zádielska planina, Horný vrch a 

Silická planina). Podnebie a pôda, ktorá sa tu nachádzajú robia tunajšie vína jedinečné a 

špecifické bez chemických prísad. V minulosti sa tu dorábali len výlučne biele vína. 

Najrozšírenejšie pestované biele sorty viniča sú Rizling vlašský, Rizling rýnský, Rulandské 

biele, Rulandské sivé, Veltínské červené, Veltínské zelené, z muškátov Müller Thurgau. V 

posledných desaťročiach sa tu začali pestovať aj modré odrody, z ktorých sa tu vyrábajú 

kvalitné a chuťovo jedinečné červené vína a to hlavne z Modrej Frankovky, Svätovavrenické 

a Cabernet Sauvignon. 

Trasa Turnianskej vínnej cesty prechádza obcami Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad 

Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou a mestom Moldava nad Bodvou. 

 

Vidiecke múzeum 

Múzeum obce Hrušov zriadil pán Július Sebő so svojim synom. Tento váľkový podlhovastý 

vidiecky dom zo začiatku 20.storočia patril dvom sestrám mníškam. Po rokoch chátrania tento 

dom nakoniec odkúpili a zriadili v ňom vidiecke múzeum, v ktorom za pomoci miestneho 

obyvateľstva nahromadili staré vzácne predmety zo svojich povál, pivníc a stodôl. Múzeum 

pozostáva z dvoch miestností – predizba s kuchynkou a izba. Všetky sú zariadené starým 

nábytkom a obsahujú predmety, ktoré používali miestny obyvatelia v minulosti v domácnosti 

a pri prácach na poli a s domácimi zvieratami (ošatenie, výšivky, hlinený riad, funkčné 

krosná, kolovrátky, šustrovské pomôcky a mnohé ďalšie). 
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Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Májové Hrušovské dni 

 

 

2.25 OBEC JABLONOV NAD TURŇOU 

 

 Obec Jablonov nad Turňou sa nachádza pod Jablonovským sedlom 

(Soroška) v Turnianskej kotline medzi planinami Dolný vrch a Horný vrch. Stará 

vinohradnícka obec je v súčasnosti súčasťou Turnianskej vínnej cesty. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Granárium 

Granárium Vám ponúka tie najkvalitnejšie služby vo vidieckom cestovnom ruchu. Areál 

Granária je vytvorený tak aby tu každý návštevník bez vekového obmedzenia, mohol 

prežiť chvíle oddychu a zábavy v srdci Slovenského Krasu.  Široká škála aktivít, ktorú 

ponúka celý rok, umožňuje zmysluplné a aktívne prežívanie voľného času. Granárium 

ponúka ubytovanie v dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky.  Každá izba je 

vybavená so samostatnými sociálnymi zariadeniami so sprchovacím kútom a toaletou. 

Celková kapacita ubytovacieho zariadenia je 20 lôžok. 

Kategória ubytovania: stredoveká sýpka s vínnou pivnicou 

Poloha: okrajová časť obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie: bezplatné  

Cenník: http://www.granarium.sk/ 

Adresa: 

Granarium        GPS súradnice: 

Sýpka s vínnou pivnicou      Latitude: 48.595681 

Jablonov nad Turňou č. 137      Longitude: 20.668638 

049 43 Jablonov nad Turňou 

 

Telefón:         Email: 

00421 905 981 918       papai.lorant@stonline.sk 

 

Web: 

http://www.granarium.sk/ 

 

 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/jablonovske-sedlo-535-570-m-n-m-soroska/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/jablonovske-sedlo-535-570-m-n-m-soroska/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-dolny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-horny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/turnianska-vinna-cesta/
http://www.granarium.sk/
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Ubytovňa Jablonka 

Telefón:         Email:  

0907259 153        jablonka@stonline.sk 

058 / 7961315 

 

Villa Sisi 

Adresa:  

Villa Sisi 

Jablonov nad Turňou 140, 

049 43 Jablonov nad Turňou 

Telefón:        Email:  

0905 981 918        papai.lorant@stonline.sk 

 

Historické pamiatky 

 

Rímskokatolícky kostol najsvätejšej Trojice 

 

Kostol reformovanej cirkvi 

 

Granárium 

Granárium je stredoveká panská sýpka zo 17. storočia s vínnou pivnicou, ktorá sa 

nachádza na západnom okraji obce Jablonov nad Turňou. Je to murovaná kamenná stavba 

založená na kamenných základoch. Od roku 2008 je Granárium vyhlásené za národnú 

kultúrnu pamiatku.V súčasnosti Granárium spravuje občianske združenie Alma-centrum, 

ktoré sa zaoberá rozvojom turizmu na Turnianskej vínnej ceste. Ponúka prezentáciu 

tradičných gastronomických jedál, výstavu ovocia a zeleniny, pečenie domáceho chleba v 

prírodných pieckach, varenie lekvárov. Horné poschodie Granária poskytuje ubytovacie 

izby pre turistov v dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky. 

 

 

 

GPS:  

N 48.594254° 

E 20.676446° 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:jablonka@stonline.sk
mailto:papai.lorant@stonline.sk
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Chránené oblasti 

 

Obrovská priepasť 

Nachádza sa na planine Dolný vrch nad obcou Jablonov nad Turňou. 

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.Je to 

priepasť korózneho typu s celkovou hĺbkou 100 m, založená vo 

svetlých wettersteinských vápencoch. Na území NPP platí  5. stupeň 

ochrany. Vstup do priepasti je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej 

pokuty. 

 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Turnianska vínna cesta 

Turnianska vínna cesta zahŕňa malopestovateľov viniča, malovýrobcov vína, poskytovateľov 

stravovacích a ubytovacích služieb, remeselníkov a združenia podieľajúce sa na rozvoji 

turizmu a cestovného ruchu v Slovenskom krase. 

 

Expozícia vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste 

Expozícia v historickej pivnici stredovekej sýpky v Jablonove nad Turňou poukazuje na 

históriu vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste. Z historických predmetov expozície tu 

môžete obdivovať sudy, lisy, a ďalšie predmety potrebné k spracovaniu hrozna. Pre 
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záujemcov toto mini múzeum ponúka možnosť degustácie miestnych vín, s malým 

občerstvením a odborným výkladom vlastného someliéra. 

Kontakt:  

Mobil:         E-mail:  

+421 905 981 918       papai.lorant@stonline.sk 

 

GPS:  

N 48.594254° 

E 20.676446° 

 

Jablonovský tunel  

Tunel bol postavený v rokoch 1951 – 54 medzi obcami Jablonov nad Turňou a Lipovník pod 

Jablonovským sedlom (535 m.n.m.) nazývaným aj Soroška. Tento 3162 m dlhý je tretím 

najdlhším tunelom na Slovensku. Tunel sa stal súčasťou stavby 30 km dlhej horskej železnice 

medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou ako posledný úsek juhoslovenskej transverzály. 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Festival vyberania desiatkov z úrody 

Kultúrny festival konajúcich sa každoročne v septembri v obci Jablonov nad Turňou je 

zameraný na oživenie tradícií dávnych čias a historických hodnôt vidieka. Súčasťou festivalu 

je aj vystúpenie miestnych folklórnych, tanečných skupín z celého regiónu spolu s 

ochutnávkou zabíjačkových špecialít, miestnych špecialít, degustáciou miestnych a 

regionálnych vín a destilátov, s ukážkami spracovania tradičného ovocia a vyberania desatín. 

Môžete si pozrieť remeselnícke trhovisko – výrobky remeselníkov z regiónu atď. 

Termín udalosti:  

September 

 

Deň vidieckych piecok 

 

 

2.26 OBEC JOVICE 

  

 Obec Jovice leží na východe Slovenska v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km 

juhozápadne od mesta Rožňava, pod úpätím Silickej planiny. Je to malá obec so 714 

obyvateľmi. Prvá písomná pamiatka o obci je datovaná rokom 1352 a pod dnešným menom 

sa objavuje od roku 1427. Je rodiskom Andreja Cházára – zakladateľa prvého ústavu pre 

hluchonemých v Uhorsku pre hluchonemé deti vo Váci v roku 1802. 
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Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión Joli 

Penzión zahŕňa: 

- izby 2-3 a 4 lôžkové 

- 2 kúpelne 

- kuchyňu 

- TV 

- vonkajší bazén (8×4-160) 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Cenník: www.ubytovanie-joli.sk  

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Joli        Latitude: 48.631262 

Vrbová 218        Longitude: 20.55552 

049 45 Jovice 

 

Telefón:        E-mail: 

+421 58 7327 192       olexak2@post.sk 

+421 904 319 415 

 

Web: 

www.ubytovanie-joli.sk 

 

Penzión Szabó Porta - prístav pokoja 

V penzióne je poskytnuté ubytovanie v troch dvojlôžkových priestranných komfortne 

zariadených izbách s vlastným sociálnym zariadením a sprchovacím kútom, LCD televízorom 

so satelitným pripojením. Dvez izieb sú doplnené plnohodnotným tretím lôžkom.  

Kategória ubytovania: penzión 

Možnosti stravovania: individuálne  

Parkovanie: bezplatné parkovanie 

Cenník: http://www.pristavpokoja.sk/rooms__rates  

Telefón:         Email:  

+421 905 459 742       pristavpokoja@gmail.com 

+421 905 232 999  

+421 905 654 007  

 

Web: 

http://www.pristavpokoja.sk/ 

 

 

http://www.ubytovanie-joli.sk/
http://www.ubytovanie-joli.sk/
http://www.pristavpokoja.sk/rooms__rates
http://www.pristavpokoja.sk/
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Historické pamiatky 

 

Pomník 

Pomník postavený na pamiatku revolúcie z roku 1848. 

 

Zvonica 

Postavená je v roku 1892. Zvukové okná segmentovo zaklenuté, 

uzatvorené drevenými žalúziami. Nad vstupom zachované 

datovanie – 1892. Nachádzajú sa v nej dva zvony. 

 

 

 

Sedliacke domy z konca 20.storočia 

 

 

Prírodné pamiatky 

 

Dievčenská skala 

Výlet na ňu je spojený s príjemným prírodným prostredím Silickej planiny v Národnom parku 

Slovenský kras.. Neveľká skalná plošina sa nachádza v blízkosti vysielača nad obcou Jovice, 

viditeľná je teda už z niekoľkokilometrovej diaľky a je takmer nemožné na ceste k nej 

zablúdiť. Nachádzajú sa tu predovšetkým teplomilné druhy rastlín a viaceré horské druhy 

rastlín, často v blízkosti druhov veľmi náročných na teplo. Napríklad sú to:  poniklec 

otvorený, kosatec sibírsky, prvosienka holá, konvalinka voňavá, náprsník, zbehovec plazivý,  

náprsník veľkokvetný, zvonček sibírsky a horec jarný. Zo živočíchov tu žijú netopiere, rôzne 

druhy vtákov, ako napríklad orol kráľovský, hadiar krátkoprstý, sokol myšiar a pod. 

Súradnice GPS: 

N 48°46.878′  

E 021°11.235′ 

 

Chránené územia 

 

Jovické rašelinisko 

Chránený prírodný výtvor Jovické rašelinisko sa nachádza v severozápadnej časti obce, na jej 

okraji. Je to unikátna lokalita, ktorá sa zachovala len ako torzo z pôvodného rozsiahlého 

územia medzi obcami Jovice a Krásnohorská Dlhá Lúka. Rašelinisko je ohrozované 

antropogénnou činnosťou, ako znečisťovanie odpadkami a vypúšťanie odpadkov z hydinárne 

do potôčika, ktorý napája rašelinisko. 
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Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Rodisko Andreja Cházára 

Andrej Cházár bol zakladateľ prvého ústavu pre hluchonemých v Uhorsku pre hluchonemé 

deti vo Váci v roku 1802. 

 

Ranč Jovice 

Ranč vznikol v obci Jovice v roku 2009, aj za účelom chovu koní v krásnom prostredí pod 

Silickou planonou na území Slovenského krasu. 

Kontakt:        E-mail: 

0905261824        rancjovice1@gmail.com 

 

Web:   

rancjovice.webnode.sk   

 

 

2.27 OBEC KEČOVO 

 

Obec Kečovo sa nachádza na Silickej planine neďaleko hraníc s Maďarskou 

republikou. Kečovo leží na južnom okraji vápencovej Silickej planiny. Okolie obce je 

bohaté na závrty, priepasti, vyvieračky a jaskyne. Neďaleko obce sa nachádza verejnosti 

sprístupnená jaskyňa Domica, ktorá je od roku 1995 zaradená do zoznamu Svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Prvá písomná zmienka o obci je z 13. storočia. 
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Obec bola v 16. storočí po tureckých nájazdoch vyľudnená a znovu osídlená v 18. storočí. 

Obec sa v minulosti zaoberala poľnohospodárstvom, kováčstvom, chovom dobytka, 

uhliarstvom a pálením vápna. 

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

Jedná sa o klasicistický evanjelický kostol z roku 1820. 

 

Rímskokatolícky kostol  

Ide o klasicistický rímskokatolícky kostol zasvätený Nanebovstúpeniu Pána z 19.storočia. 

 

Tradičné gemerské sedliacke domy 

 

Chránené územia 

 

Jaskyňa Domica 

Bola vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch 

silického príkrovu pozdĺž tektonických porúch koróznou a eróznou činnosťou podzemných 

tokov Styxu a Domického potoka. Jaskyňou preteká podzemná riečka Styx, po ktorej sa môžu 

návštevníci preplaviť. Priehľadková plavba na loďkách je dlhá 150 m. V jaskyni Domica sa 

nachádza okolo 16 druhov netopierov. Jaskyňa je prepojená s jaskyňou Čertova diera a tvorí 

jednotný celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike v celkovej dĺžke asi 25 km. Je 

charakteristická svojimi kvapľovými štítmi, bubnami a kaskádovitými jazierkami (Rímske 

kúpele, Plitvické jazierka). Teplota vzduchu v jaskyni je okolo 11 °C s vlhkosťou až 98 %. 

Jaskyňa bola objavená v roku 1926 a v roku 1995 bola spolu s ďalšími jaskyňami 

Slovenského krasu zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Našli sa 

v nej aj kosti jaskynného medveďa (Ursus 

spelaeus). Vstupný areál bol postavený v 

roku 1984 a služí aj ako výstavná časť pre 

archeologické artefakty. 

 

Bližšie informácie o prehliadkových 

trasách a cenách na 

http://www.slovensky-

kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/jaskyna-

domica/ 

 

GPS: 

N 48°47.780′ E 020°47.031′ 

http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/jaskyna-domica/
http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/jaskyna-domica/
http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/jaskyna-domica/
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Národná prírodná rezervácia Domické škrapy 

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1973, rozprestiera sa na 24,44 ha, na úbočiach vrchu 

Čertova diera. Predmetom ochrany je vzácna xerotermná vegetácia typická pre územie 

Slovenského krasu s výskytom niektorých vzácnych druhov rastlín.  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. Rezerváciou Domické škrapy vedie náučný chodník venovaný živej a 

neživej prírode oblasti, jej  využívaniu, a tiež jaskyni Domica, ktorá sa na trase nachádza.  

Ako sa dostať do NPR Domické škrapy:  

V tesnej blízkosti prechádza tadiaľ žltá turistická trasa zo strediska Domica. 

Prírodná rezervácia sa nachádza necelý 1km na sever od strediska Domica na Silickej planine 

v NP Slovenský kras. 

GPS:  

48,480247 N 

20,469427 E 

 

Jaskyňa Čertova diera 

 

Najzápadnejšia časť jaskynného systému, neďaleko okrajových 

ponorných závrtov. Od vchodu v nadmorskej výške 375 m 

podzemné priestory klesajú k podzemnému riečisku Styxu. Zo 

sintrovej výplne upútajú najmä palicovité stalagmity.  Spojenie 

Domice s Čertovou dierou dokázal J. Majko v roku 1929. Tvoria 

jednotný genetický celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej 

republike v celkovej dĺžke asi 25 km. V slovenskej časti 

jaskynného systému sa zistilo 16 druhov netopierov. Dominantný 

je podkovár južný (Rhinolophus euryale), ktorý vytvára 

najpočetnejšiu kolóniu na Slovensku. 

 

 

Národná prírodná rezervácia Kečovské škrapy 

Nachádza sa na Silickej planine, hneď za obcou Kečovo, v NP Slovenský kras. Predmetom 

ochrany na tomto území je naše najväčšie škrapové pole na vápencovej stráni pod vrchom 

Maliník (493 m). Ide o ukážku dlhodobej činnosti človeka – postupné odstraňovanie 

pôvodných lesných porastov, čím došlo k odplaveniu pôdy a vzniku rozsiahlého krasového 

územia. Na týchto lokalitách je mnoho chránených, vzácnych, zriedkavých druhov rastlín a 
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živočíchov, suchomilných a teplomilných spoločenstiev. Na území NPR platí 5. stupeň 

ochrany. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Náučný chodník DOMICA 

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

Národného parku Slovenský kras v stredisku Domica. Trasa chodníka je náročnejšia len v 

jeho začiatku, keď stúpa pod kótu Čertova diera (465 m n. m). Potom chodník pokračuje 

mierne zvlnenou krajinou a v závere sa vracia späť k jaskyni Domica. Nenáročný výlet 

prechádza národnou prírodnou rezerváciou Domické škrapy, ktorá sa rozprestiera na ploche 

24,44 ha. K najväčším zaujímavostiam blízkeho okolia patria škrapy, krasové jamy, priepasti 

a jaskyne. 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Dni obce Kečovo 

Termín udalosti: začiatok júla 

 

Čistý potok bez hraníc 

 

 

2.28 OBEC KOBELIAROVO 

 

Obec Kobeliarovo, s počtom obyvateľov 450, sa nachádza v Slovenskom Rudohorí 18 

km severovýchodne od Rožňavy. Rozprestiera sa v katastri s výmerou 1203 ha v nadmorskej 

výške 461 m.n.m. Vývoj súčasného pomenovania obce je pestrý a sú rozdielne názory na 

vznik mena obce. Podľa miestnej povesti sa traduje, že praobyvatelia obce sa zaoberali 

chovom kobýl. A tak osadu volali Kobyliarovom. Prvá písomná zmienka je z roku 1466. Od 

stredoveku patrila Bebekovcom zo Štítnika, neskôr Andrássyovcom. Súpis obyvateľstva 

z roku 1828 zaznamenal v obci 54 domov a  436 obyvateľov. V roku 1910 v nej žilo 344 ľudí. 

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a domácou výrobou 

plátna. Do roku 1918 obce administratívne patrila do Gemersko-malohontskej stolice. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Vidiecky dom Kobeliarovo 

Adresa:         Kontakt: 

Mária Zabóova       +421 58 795 1341 
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Kobeliarovo 120 

049 23 

 

Historické pamiatky 

 

 

Pamätný dom P.J. Šafárika 

Pamätný dom, budova ev. fary, v ktorej žil od svojich 

4.rokov Pavel Jozef Šafárik, /1795-1861/ - slovenský 

básnik, jazykovedec, etnograf, historik, slavista a 

archeológ. V dome sa nachádza literárnomúzejná 

expozícia P.J.Šafárika. Prvá expozícia vznikla pri 

príležitosti 100. výročia Šafárikovho úmrtia a pre 

širokú verejnosť bola sprístupnená 3. júna 1961. 

 

Kostol evanjelickej cirkvi a.v. 

Kostolík postavili niekedy v období rokov 1300 až 1310 ako neveľkú jednoloďovú stavbu s 

kvadratickým presbytériom. Predstavuje významný doklad o osídlení tejto pomerne hornatej 

oblasti Gemera už minimálne v druhej polovici 13. storočia. Stavebnými úpravami prešiel 

kostolík v roku 1664 a v prvej polovici 19. storočia. Obnovou prešiel aj v roku 2001. 

 

 

2.29 OBEC KOCEĽOVCE 

 

Koceľovce ležia v JV Slového rudohoria v doline Hankovského potoka. Chotár sa 

rozprestiera na nive, terasovej plošine a vrchovine. V západnej časti je zalesnený prevažne 

bukom. Obec sa vyvinula v 2. pol. 13. stor. na území Štítnika ako banícka obec. Prvýkrát sa 

spomína v r. 1318 pod názvom Guchulphoula. Patrila Bebekovcom, ktorí tu v r. 1427 vlastnili 

28 usadlosti. Od 17. stor. patrila Andrássyovcom. Obyvatelia sa zaoberali 

poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V súčasnosti pracujú v priemysle, poľnohospodárstve, 

stavebníctve a obchode.  

 

Historické pamiatky 

 

Vodný mlyn  

 

Gotický kostol  
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Gotický kostol v Koceľovciach bol 

postavený v prvej polovici 14. st. Na 

stenách a klenbe presbytéria sa 

zachovali stredoveké nástenné maľby 

z poslednej tretiny 14. st., ktoré boli 

ovplyvnené talianskou maľbou. Ich 

autorstvo sa pripisuje Majstrovi 

ochtinského presbytéria. Nástenné 

maľby sú na krížovej klenbe a 

obvodovom murive a zobrazujú 

christologický cyklus, postavy 

svätcov, prorokov a symboly 

evanjelistov. Patria k najkvalitnejším stredovekým freskám na našom území. Zásluhu na tom 

má prevzatie pôvodne katolíckeho kostola sv. Bartolomeja protestantmi, ktorí v roku 1736 

dali fresky zabieliť. Doposiaľ neodkryté maľby boli objavené aj v lodi kostola. V súčasnosti 

kostol patrí evanjelickej cirkvi a.v., konajú sa v ňom pravidelne bohoslužby. Kostol je 

prístupný verejnosti, návštevu treba dohodnúť na tel. č.: 058/793 19 09. 

 

GPS:  

N 48.710248938 

E 20.342795849 

 

 

2.30 OBEC KOVÁČOVÁ 

 

Obec Kováčová sa nachádza v údolí Čremošnej na hraniciach Slovenského rudohoria 

a Horného vrchu. Svojím územím zapadá do Národného parku Slovenský kras. Prvá zmienka 

o obci je z roku 1346. Od stredoveku patrila k panstvu Krásna Hôrka, rodu Bebekovcom, 

neskôr iným zemepánom. Koncom 15. storočia bola osídlená valachmi a stala sa sídlom vajdu 

s pôsobnosťou pre široké okolie. Obec má chalupársky charakter v súčasnosti s 67 

obyvateľmi patrí medzi menšie obce. 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 
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národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

 

 

2.31 OBEC KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA 

 

Obec sa nachádza v Rožňavskej kotline pod úpätím Silickej planiny. Nadmorská 

výška v strede obce je 315 m, 292-660 m v chotári. Vznik a dejiny obce sú úzko zviazané na 

hradné panstvo Krásna Hôrka. Vyvinula sa okolo majera a patrila k panstvu Krásna Hôrka. 

Ústredné postavenie hradu Krásna Hôrka ešte aj v 15. storočí je zvýraznené, lebo v zozname 

daní z roku 1427 jednotlivé domy pre Podhradie, Dlhú Lúku a Paču sa uvádzajú pod menom 

Krásna Hôrka.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión Bernáth 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: centrum obce 

Adresa:        GPS súradnice: 

Alžbeta Bernáthová       Latitude: 48.626208 

Krásnohorská Dlhá Lúka 219      Longitude: 20.576562 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
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045 49 Krásnohorská Dlhá Lúka 

 

Telefón:        E-mail: 

+421 915 787 868       penzionbernath@gmail.com 

 

Penzión Adriana 

Pre hostí penziónu Adriana je pripravených 11 izieb/33 lôžok + 7 prísteliek - v prípade 

potreby spolupráca aj so susednými ubytovateľmi + letná terasa s krbom. Kapacita penziónu 

je 40 osôb. Penzión je vybavený 4 dvojlôžkové izby, 1 dvojlôžková izba s prístelkou, 2 

trojlôžkové izby s prístelkou, 3 štvorlôžkové izby s prístelkou,1 izba päťlôžková s 

prístelkou. Každá izba má vlastnú kúpeľňu/ sprchovací kút a WC. K dispozícii je kuchyňa 

(chladnička, plynový sporák, mikrovlnná rúra), spoločenská miestnosť, TV, rádio. Penzión 

Adriana má letnú terasu s krbom. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: centrum obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia s bufetom 

Cenník: http://www.penzion-adriana.sk/?page_id=cennik 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Adriana       Latitude: 48.623717 

Krásnohorská Dlhá Lúka, č. d. 101     Longitude: 20.576595 

049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 

 

Telefón:        E-mail: 

 

 +421 (0) 58 7327393       penzionadriana@centrum.sk 

+421 (0) 903 557 937 

+421 (0) 918 930 458 

 

Web: 

http://www.penzion-adriana.sk/ 

 

Penzión Jozefína 

Penzión Jozefína sa nachádza na okraji obce Krásnohorská Dlhá Lúka, na severnom úpätí 

Silickej planiny, 8 kilometrov od Rožňavy, v blízkosti Národného parku Slovenský kras.  

Penzión ponúka hosťom dvadsaťštyri 2 - 4-posteľových izieb s kúpeľňami. V prípade 

potreby je možnosť prístelky. V penzióne je k dispozícii miestnosť na stravovanie a zábavu 

pre 50 osôb, 3 plne zariadené kuchyne, 3 veľké spoločenské miestnosti, a k dispozícii je aj 

bar. Územie dvojhektárovej záhrady ponúka dva altánky s krbmi, športoviskom a detským 

ihriskom. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť obce 

mailto:penzionbernath@gmail.com
http://www.penzion-adriana.sk/
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Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie: k dispozícii 

Cenník: http://www.penzionjozefina.sk/ 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Jozefína       Latitude: 48.62222 

Krásnohorská Dlhá Lúka 113      Longitude: 20.575569 

049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 

 

Telefón:        E-mail: 

+421 905 795 940       info@penzionjozefina.sk  

 

Web: 

http://www.penzionjozefina.sk/ 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol sv. Juraja 

Pôvodne barokový katolícky kostol svätého Juraja z roku 1754  bol dva krát prestavaný do 

neogotického slohu. 

 

Kaplnka Panny Márie 

Kaplnka predstavuje pútnické miesto. 

 

Tradičné sedliacke domy 

 

Prírodné pamiatky 

 

Krasové priehradky na potoku Buzgó 

Krasové priehradky na potoku Buzgó sa 

nachádzajú neďaleko obce Krásnohorská Dlhá 

Lúka pri vstupnom portály do Krásnohorskej 

jaskyne, na severnom svahu Silickej planiny v 

NP Slovenský kras. Je to asi 20 metrový krasový 

útvar a vápencová kaskáda medzi Krasnohorskou 

jaskyňou a kaplnkou Panny Márie, ktorý vytvoril 

potok Buzgó vyvierajúci zo spomínanej jaskyne. 

Ako sa dostať ku Krasovým priehradkám na potoku Buzgó:  

Popri krasových priehradkách prechádza aj Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – 

svetové prírodné dedičstvo, ktorý začína v obci Krásnohorská Dlhá Lúka. 

 

 

http://www.penzionjozefina.sk/
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Chránené územia 

 

Krásnohorská jaskyňa 

Známa je najmä mohutným Kvapľom 

rožňavských jaskyniarov dosahujúcim 

výšku až 32,6 m, ako aj tajuplným 

podzemným riečiskom. Do jaskyne sa 

vchádza vyrazenou štôlňou, ktorej 

povrchový otvor je pri vyvieračke 

Buzgó ležiacej v nadmorskej výške 

316 m. Celková dĺžka jaskyne je 1355 

m. Teplota vzduchu v jaskyni je 9 °C, 

relatívna vlhkosť 98 %. Jaskyňu 

môžete navštíviť len v sprievode 

speleológov. 

GPS:  

N48°37'5''  

E20°35'15'' 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Z obce Krásnohorské Podhradie na Silickú planinu prechádza žltá turistická trasa. Cez 

katastrálne územie obce prechádza tiež modrá cykloturistická trasa.  
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Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo 

Náučný chodník je je zameraný prírodovedné, environmentálne a historické informácie tejto 

oblasti Slovenského krasu. Chodník je navštevovaný miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi, 

ktorí vstupujú do jaskyne. Chodník je situovaný v nádhernom prostredí s výhľadom na hrad 

Krásna Hôrka a vedie popri Kaplnke Svätej panny Márie a Vodnom mlyne. Ďalšou prírodnou 

zaujímavosťou a vzácnosťou,  pri ktorých vedie tento náučný chodník sú krasové priehradky 

na potoku Buzgó. Počas svojich zastavení v časovom intervale 60 minút sa návštevník 

oboznámi s krásami Národného parku Slovenský kras, jaskyňami Slovenského krasu 

zapísanými do svetového prírodného dedičstva a históriou prieskumu podzemného krasu. 

Dĺžka chodníka: 800 m (trasa až z hradu 4 km).  

 

Remeselnícky dom 

Ukážky tradičných remesiel ako košikárstvo, 

tkanie na krosnách, ako aj pečenie chleba, to 

všetko na vás čaká v Remeselníckom dome 

v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Remeselnícky 

dom sa nachádza v areáli pôvodného 

kaštieľa Andrássyovcov v Krásnohorskej 

Dlhej Lúke, v ktorom sa v súčasnosti 

nachádza aj areál miestnej školy a škôlky. 

 

GPS:  

Latitude: 48.62227  

Longitude: 20.575941 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Gemerský remeselnícky jarmok 

 

Remeselnícky tábor pre deti 

 

 

2.32 OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE 

 

Nadmorská výška v strede obce je 369 m, 335-966 m v chotári. Obec leží v 

Rožnavskej kotline v doline potoka Pača, pravostranného prítoku Čremošnej. Táto turistická 

obec je známa kvôli zachovanému stredovekému hradu – hrad Krásna Hôrka, ktorý je 

najvzácnejšou a najznámejšou pamiatkou tohto regiónu. Ťaží sa tu železná ruda. 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/514-2/
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Ubytovacie zariadenia 

 

Farebný penzión 

Hostia majú k dispozícii celé prvé poschodie. Nachádzajú sa tu 4 izby s 2 spoločnými 

kúpeľňami, vybavenie pre deti, jedálenský kút a spoločný salónik s TV, DVD prehrávačom a 

hrami. Niektoré izby majú k dispozícii balkón. Zdarma je vám k dispozícii čaj a káva. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť obce (iba 700 metrov od hradu Krásna Hôrka a 10 minút chôdze od 

Andrassyho mauzólea a Andrassyho galérie) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie: WiFi pripojenie je k dispozícii 

Cenník: http://farebnypenzion.sk/?page_id=364 

Adresa:        GPS súradnice: 

Farebný penzión       Latitude: 48.649916 

Katarína Prékopová       Longitude: 20.601511 

Osloboditeľov 296  

Krásnohorské Podhradie 

 

Telefón:        E-mail: 

+ 421 58 788 44 44       farebnypenzion@farebnypenzion.sk 

+ 421 944 449 560       krasnahorka@farebnypenzion.sk        

 

Web: 

http://farebnypenzion.sk/ 

 

Ubytovanie Žaneta 

Ubytovanie Žaneta je obľúbenou rekreačnou oblasťou pre svoju tichú pohodu v malebnej 

prírode. Hostia majú zdarma k dispozícii horské bicykle. Parkovanie je zabezpečené v 

uzamknutom dvore. Neďaleko sa nachádza reštaurácia Centrum a Železný gróf. Ubytovanie 

je možné zabezpečiť v 2, 3 a 4 lôžkových izbách. Vybavenie izieb: samostatná kúpeľňa s WC, 

televízor, chladnička, rýchlovarná kanvica. V záhrade je krb, altánok a detské ihrisko.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť obce  

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie: WiFi pripojenie je k dispozícii 

Cenník: http://www.ubytovaniezaneta.sk/index.php?page=ubytovanie&lng=sk 

Adresa:        GPS súradnice: 

Ubytovanie Žaneta       Latitude: 48.646791 

Tichá 411        Longitude: 20.597559 

049 41 Krásnohorské Podhradie 

  

http://farebnypenzion.sk/
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Telefón:        E-mail: 

+421 905 585 048       info@ubytovaniezaneta.sk 

+421 907 910 419  

 

Web: 

http://www.ubytovaniezaneta.sk/ 

 

Ubytovanie v Sedliackom dome 

Je to prízemný dom s podkrovím, zrekonštruovaný v pôvodnom štýle, nachádzajúci sa v 

tichom prostredí ovocného sadu. SEDLIACKY DOM Krásna Hôrka je postavený na 

rozľahlom dvore s parkoviskom, záhradným altánkom a detským ihriskom. Má kapacitu 17 

lôžok, 2 prístelky, rozdelených do izieb alebo samostatných apartmánov, spoločenskú 

miestnosť s krbom a kuchynkou. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: okrajová časť obce  

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Cenník: http://www.ubytovaniekrasnahorka.sk/?mod=ubytovanie 

Adresa:        GPS súradnice: 

Ubytovanie v Sedliackom dome      Latitude: 48.646854 

Tichá ul. 412        Longitude: 20.597049 

049 41 Krásnohorské Podhradie 

 

Telefón:        E-mail: 

+421 (0) 915 938 571        zeleznygrof@zeleznygrof.sk  

+421 (0) 907 937 418  

 

Web:  

http://www.ubytovaniekrasnahorka.sk/?mod=ubytovanie 

 

Villa Erika 

Adresa:         GPS:  

Villa Erika        Latitude: 48.655045 

Lipová 39        Longitude: 20.595348 

049 41 Krásnohorské Podhradie 

 

Telefón:        E-mail:  

+421 907 378 737       horvathzoltan@zoznam.sk 

+421 905 583 889  

+43-6601207249 

 

 

 

 

http://www.ubytovaniezaneta.sk/
http://www.ubytovaniekrasnahorka.sk/?mod=ubytovanie
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Penzión Contesa*** 

Všetky izby v penzióne Contesa sú vybavené satelitnou TV s plochou obrazovkou. Súčasťou 

izieb je súkromná kúpeľňa. V ubytovacom zariadení sú aj obchody. Domáce zvieratá nie sú 

povolené.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: 500 m od hradu Krásna Hôrka 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia s terasou s možnosťou celodenného stravovania a zapožičania grilu 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: 32 Eur za dvojlôžkovú izbu/noc, 54 Eur za dvojlôzkovú izbu s prístelkou/noc, 54 Eur za 

trojlôžkovú izbu 

Adresa:        GPS súradnice: 

Restaurant & Penzion Contesa      48°39' 13.19" N 

Hradná 158          20°35' 52.498" E 

049 41  Krásnohorské Podhradie 

 

Telefón:        E-mail: 

0911 900 539        centrum.contesa@azet.sk 

 

Web: 

sk-sk.facebook.com/Restaurant-Penzion-Contesa-132972550086887/ 

 

Historické pamiatky 

 

Hrad Krásna Hôrka 

Jednou z najznámejších a najkrajších pamiatok gemerského regiónu je hrad Krásna Hôrka, 

týčiaci sa na strmom kužeľovitom kopci nad obcou Krásnohorské Podhradie. V súčasnosti je 

Krásna Hôrka prístupná verejnosti, je v nej umiestnená pobočka Múzea v Betliari. Dnes je tu 

múzeum, v ktorom môžeme obdivovať nábytok rôznych období, zbierku obrazov, porcelánu, 

skla, dobových odevov a braní. Zaujímavý je aj interiér hradnej kuchyne a bývalá zasadacia 

sieň župných kongregácií v strednom hrade. Pred hradnou bránou upútajú návštevníkov veľké 

bronzové kanóny. Expozícia zahŕňa obdobie od roku 1300 do roku 1850 a poskytuje 

návštevníkom základné informácie o hrade a jeho majiteľoch. Hrad je od roku 1961 národnou 

kultúrnou pamiatkou. 
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GPS:          Web:  

N48°39'24''         http://www.hradkrasnahorka.sk/ 

E20°36'5'' 

 

Otváracie hodiny:  

november – marec (denne okrem pondelka) od 9.30 do 14.00 h 

Vstupy o 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 h 

 

Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov 

Mauzóleum Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky je rodinnou kryptou. Patrí medzi 

najhodnotnejšie pamiatky secesného umenia na 

Slovensku. Mauzóleum bolo postavené v rokoch 1903 – 

1904 podľa plánov mníchovského architekta Richarda 

Berndla. Budova mauzólea je umiestnená v strede 

dláždeného nádvoria, ktoré je obklopené 3,5 metra 

vysokým múrom ukončeným naproti vstupu z oboch 

strán masívnymi piliermi. Mauzóleum Andrássyovcov 

v Krásnohorskom Podhradí je jednou z dvoch 

vysunutých expozícií múzea v obci Krásnohorské 

Podhradie. 

GPS: 

N 48°38.421′  

E 020°36.214′ 

Web:  

http://www.slovensky-kras.eu/info/muzea-kutlura-a-umenie/mauzoleum-grofa-dionyza-a-frantisky-

andrassyovcov/ 

 

 

 

http://www.hradkrasnahorka.sk/
http://www.slovensky-kras.eu/info/muzea-kutlura-a-umenie/mauzoleum-grofa-dionyza-a-frantisky-andrassyovcov/
http://www.slovensky-kras.eu/info/muzea-kutlura-a-umenie/mauzoleum-grofa-dionyza-a-frantisky-andrassyovcov/


 107 

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých 

Kostol bol postavený začiatkom 14. storočia. Pôvodne to bol gotický kostol, ale v priebehu 

niekoľkých storočí bol viackrát prestavaný, naposledy v roku 1787 v klasicistickom štýle. 

 

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 

Pred vchodom do hradu Krásna Hôrka sa nachádza malá prícestná baroková kaplnka sv. Jána 

Nepomuckého so sochou tohto svätého z prvej polovice 18. storočia. Na kupole otvorenej 

stavby sú dodnes viditeľné zvyšky freskovej výzdoby. 

GPS:            

N48°39'24''          

E20°36'5'' 

 

Božia muka 

Pod hradným svahom sa nachádza Božia muka z 19. storočia, malá štíhla štvorcová stavba s 

nízkymi pilastrami po bokoch. 

GPS:            

N48°39'24''          

E20°36'5'' 

 

Pamätné tabule 

V parku pod hradom je do skaly osadená pamätná tabuľa z čierneho mramoru, vyhotovená 

roku 1898 na večnú pamiatku grófa Dénesa Andrássyho a jeho manželky Francisky zborom 

úradníkov veľkopanstva.  

Na budove knižnice je pamätná tabuľa oslobodenia obce so sovietskou armádou 22.1.1945. 

Pamätná tabuľa bola na stene domu č. 41, rodného domu Jozefa Fábryho, odhalená roku 1979 

a sňatá roku 1990. 

 

Andrássyho obrazáreň 

Jednou z najvzácnejších kultúrnych pamiatok Krásnohorského Podhradia je prekrásna secesná 

budova obrazárne, ktorú dal postaviť gróf Dionýz Andrássy, niekdajší majiteľ krásnohorského 

panstva a jeden z najvýznamnejších zberateľov umenia vo svojej dobe. V budove bola kedysi 

umiestnená celá vzácna Andrássyho zbierka, 

ktorá však bola po smrti grófa prevezená do 

Budapešti. Dnes je obrazáreň v správe 

Baníckeho múzea v Rožňave. Nachádza sa tu 

expozícia portrétnych diel minulých stáročí 

zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v 

Rožňave, hradu Krásna Hôrka a kaštieľa v 

Betliari. Zo zbierky Dionýza Andrássyho tu 

možno vidieť len grófov portrét od G. 

Paperitza. 
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GPS:  

N 48,65472  

E 20,596567 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Špecializovaná expozícia na Hrade Krásna Hôrka 

Špecializovaná stála expozícia na hrade Krásna Hôrka 

prezentuje prostredníctvom jednotlivých stavebných 

etáp výstavby hradu vývoj fortifikačného staviteľstva 

na území Uhorska od 13. do 19. storočia. 

Návštevníkom poskytuje základné informácie o hrade a 

jeho majiteľoch a predstavuje širokú paletu 

zbierkových predmetov, od zbraní a výzbroje uhorskej i mimouhorskej proveniencie cez 

nábytok, textílie a bytové doplnky až po hudobné nástroje, tlače, rukopisy, rôznorodé 

umelecké (obrazy, porcelán, sklo, keramika, striebro, šperky) a úžitkové predmety (drevené a 

medené nádoby, kuchynské náradie, oblečenie, obuv, doplnky, písacie potreby a pod.). 

GPS:            

N48°39'24''          

E20°36'5'' 

 

Web: http://www.slovensky-kras.eu/info/muzea-kutlura-a-umenie/specializovana-expozicia-na-hrade-

krasna-horka/ 

 

http://www.slovensky-kras.eu/info/muzea-kutlura-a-umenie/specializovana-expozicia-na-hrade-krasna-horka/
http://www.slovensky-kras.eu/info/muzea-kutlura-a-umenie/specializovana-expozicia-na-hrade-krasna-horka/
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Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Krásnohorské hradné dni 

 

 

2.33 OBEC KRUŽNÁ 

 

Obec sa nachádza asi 1 km na západ od obce Brzotín a asi 3 km na juhozápad od 

mesta Rožňava, v západnej časti Rožňavskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 300 

m, 275-725 m v chotári. Obec je dobrým východiskom na Plešiveckú planinu (žltá značka) 

a výhľadovú Gerlašskú skalu. Prvá písomná zmienka o obci je zo 14. storočia, ale jej 

počiatky siahajú do prvej polovice 13.storočia. Založili ju Máriássyovci a patrila panstvu 

Brzotín. Obyvatelia obce sa v minulosti živili pastierstvom, drevorúbačstvom a výrobou 

dreveného uhlia. Za prvej ČSR poľnohospodárska obec známa ovocinárstvom. V rokoch 

1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol reformovanej cirkvi  

Pamiatka predstavuje evanjelický reformovaný kostol  z roku 1692. 

 

Kaplnka najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

Ľudová barokovo-klasicistická katolícka kaplnka najsvätejšieho Srdca Ježišovho z roku 

1880. 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/obec-brzotin/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/mesto-roznava/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/plesivecka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/gerlasska-skala/


 110 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti  

V Kružnej začína žltá turistická trasa, ktorá turistov zavedie do obce Slavec. 

 

 

2.34 OBEC KUNOVA TEPLICA 

  

 Obec Kunova Teplica sa nachádza v juhozápadnej časti Národného parku Slovenský 

kras v údolí potoka Štítnik, medzi planinami Plešivec a Koniar. Západná odlesnená časť 

chotára na nive a terase skrasovatelnej plošine vystupuje na východe do strmých, dubovým 

lesom zalesnených západných svahov Plešiveckej planiny. Tradície a bohatstvá tohoto 

regiónu sú predpokladom úspešného vidieckeho turizmu, rozvoja cestovného ruchu pre zdroj 

obživy obyvateľstva. Pre udržanie osídlenia bude vhodnou formou vytváranie pracovných 

miest aj ďalšie zefektívňovanie poľnohospodárskej výroby. Ideálne podmienky sú dané 

jednak jedinečnou prírodou, napr. pre chov oviec, ako aj jestvujúcim hospodárskym dvorom, 

kde sú vytvorené ideálne podmienky na veľkochov dobytka. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Turistická ubytovňa TJ Kovo 

Turistická ubytovňa s kapacitou 25 lôžok v 2- až 4-lôžkových izbách. Sociálne zariadenie je 

spoločné. Ubytovňa má celoročnú prevádzku. V budove sa nachádza občerstvenie GÓÓL-

PRESSO (50 miest na sedenie). V športovom areáli sa nachádza futbalový štadión, tenisové 

kurty, posilňovňa, atletická šesťdráha, stolný tenis a sauna.  

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: centrum obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Cenník: 6 Eur/os./noc 

Adresa:        GPS súradnice: 

 

Turistická ubytovňa Telovýchovná jednota KOVO   Latitude: 48.607485 

Kunova Teplica 199 (štadión)      Longitude: 20.380076 

049 32 Kunova Teplica 

 

Telefón: 

+421 587 931 785 

http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/obec-slavec/
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+421 918 622 856 

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol a.v. 

KOSTOL ev. a.v. bol vystavaný na starých základoch v roku 1805. Pozdĺžny sieňový priestor 

s oblým oltárovým uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré 

dopadajú na rímsy nástenných pilierov. Na východnej strane interiéru murovaný chór, ktorý 

sa otvára do priestoru tromi arkádami. Na oltári zo začiatku 19. storočia retardované prvky 

baroka i rokoka, obraz ukrižovaného (z r. 1734 zo starého kostola). 

 

Kúria 

Ide o zemiansku kúriu zo začiatku 19. storočia. 

 

Chránené územia 

 

Jaskyňa Hučiaca vyvieračka 

Jaskyňa sa nachádza na Z úpätí planiny asi 1,7 km na SSV od obce Kunova Teplica. Vlastný 

vchod zabezpečený uzáverom leží na vrchole sutinového kužeľa v strži, ktorú vytvorila v 

svahových sutinách vyvieračka pri zvýšených stavoch vody. Jaskyňa začína pomerne úzkymi 

chodbami čiastočne vyvinutými v svahových sutinách. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Zlievareň z 18.storočia 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Dni obce 

 

 

2.35 OBEC LIPOVNÍK  

 

Obec Lipovník je najvýchodnejšou obcou Rožňavskej kotliny. Leží tesne pod sedlom 

Soroška , ktorým prechádza rušná cestná komunikácia spájajúca Rožňavu s Košicami. Prvá 

písomná zmienka pochádza z roku 1364, keď sa spomína ako Korna Lypa. Motorizovaní 

turisti prechádzajúci okolím Lipovníka poznajú neďaleké sedlo Soroška označované aj ako 

Jablonovské sedlo a rovnomennú kolibu .Okrem výborného občerstvenia sedlo ponúka 
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ďaleké výhľady na východnú časť Gemera. Zo Sorošky možno za dobrej viditeľnosti 

pozorovať Kráľovú hoľu v Nízkych Tatrách a hlavné štíty Vysokých Tatier. Cez sedlo 

Soroška prechádza červená turistická trasa smerujúca naprieč Silickou planinou od jaskyne 

Domica do Zádiela. 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol sv. Jána Krstiteľa 

Kostolík postavili ako neveľkú jednoloďovú stavbu v druhej polovici 13. storočia. 

Predstavuje významný doklad o osídľovaní doliny Hankovského potoka, ktorý je prítokom 

riečky Štítnik. 

V 15. storočí prešiel kostolík 

neskorogotickou úpravou, v období 

reformácie prešiel, podobne ako mnohé 

ďalšie stredoveké kostolíky v okolí, do rúk 

evanjelikov. V roku 1800 ho výrazne 

prestavali v klasicistickom štýle, základ 

ranogotickej stavby však bol zachovaný. 

Obnova sa realizovala aj v 20. storočí. 

Kostolík patrí medzi menej známe 

ranogotické stavby regiónu Gemer. 

GPS:  

48.628104555 

20.623526573 

 

 

2.36 OBEC LÚČKA 

 

  Obec Lúčka sa nachádza vo Východoslovenskom kraji Slovenskej republiky, v 

najvýchodnejšej časti Rožňavského okresu, 19 km od mesta Rožňava, v údolí potoka 

Csermosnya, na južnej hranici Slovenského Krasu. Úzke údolie Bôrčanskej doliny sa tu 

náhle roztvorí a prichádzajúceho hosťa, ktorý má nasmerované do Zádielskej doliny, očarí 

jedinečnou nádherou dedinky, ležiacej na terase z vápenca v nadmorskej výške 588m nad 

morom. 

 

Historické pamiatky 

 

Husitský kostol 
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Husitský kostol je voľne prístupná pamiatka, ktorá sa nachádza nad obcou Lúčka asi 16 km 

od mesta Rožňava. Leží na malom vršku severne od obce, v doline oddeľujúcej Slovenský 

kras, (planinu Horný vrch) od horského celku Volovské vrchy (podcelok Pipítka). Prvá 

písomná zmienka je z roku 1409 ako príslušenstvo turnianskeho hradného panstva, ktoré 

kráľ Žigmund daroval Pavlovi Bešeňovi. Kostol bol postavený v prvej polovici 13. storočia 

v gemerskom ranogotickom slohu a bol zasvätený Narodeniu Panny Márie. 

 

Súradnice GPS: 

N 48°38.221′ 

E 020°43.319′ 

 

Kostol sv. Jána 

 

Reformovaný renesančno-klasicistický kostol 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi 

chránené ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, 

že ho zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a 

biosféra. Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v 

roku 1995 dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na 

území Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 

6 prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími 
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miestami sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského 

krasu je mesto Rožňava. 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Vzpomienková akcia k výročiu upálenia Majstra Jána Husa 

Vždy začiatkom júla sa na výročie upálenia Jana Husa konajú nad obcou pri husitskom 

kostolíku ekumenické bohoslužby aj koncerty vážnej hudby, ktoré organizuje Český spolok 

v Košiciach. 

Súradnice GPS: 

N 48°38.221′ 

E 020°43.319′ 

 

 

2.37 OBEC MARKUŠKA 

 

 Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1311. Markušku založil na zákupnom práve 

po roku 1311 dedičný richtár Martin. Obec sa spomína ako vlastníctvo Jelšavského panstva, 

od polovice 15. storočia Muránskeho panstva. Už v stredoveku sa obyvatelia zaoberali 

pálením uhlia, hutníctvom, kováčstvom a garbiarstvom. Od 18. storočia tu pracovali 

výrobne železa, v prvej polovici 19. storočia dve pece a dve hámre. Okolie obce je bohaté na 

nerasty. V súčasnosti sa tu nachádza lom na biely mramor a na zelenú bridlicu.   

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol a.v. 

Kostolík postavili ako neveľkú jednoloďovú 

stavbu v druhej polovici 13. storočia. 

Predstavuje významný doklad o osídľovaní 

doliny Hankovského potoka, ktorý je prítokom 

riečky Štítnik. V 15. storočí prešiel kostolík 

neskorogotickou úpravou, v období reformácie 

prešiel, podobne ako mnohé ďalšie stredoveké 

kostolíky v okolí, do rúk evanjelikov. V roku 

1800 ho výrazne prestavali v klasicistickom 

štýle, základ ranogotickej stavby však bol 

zachovaný. Obnova sa realizovala aj v 20. storočí. Kostolík patrí medzi menej známe 

ranogotické stavby regiónu Gemer. 

GPS:  
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48.628104555 

20.623526573 

 

 

2.38 OBEC MELIATA 

 

Obec leží na rozhraní severovýchodného okraja Rimavskej kotliny a južného okraja 

Slovenského krasu na spodnom toku rieky Muráň. Chotár je prevažne pahorkatinný a 

zalesnený je dúbravami, miestami s prímesou hrabu. Rozloha obce je 1449ha a súčasný 

počet obyvateľov 216. Z prírodných krás sa v bezprostrednej blízkosti nachádza chránený 

krajinný výtvor Prielom Muráňa. Tiahne sa od obce Meliata až po obec Bretka o dĺžke 3,5 

km. Výstupy skrasovatelých vápencov tu miestami dosahujú výšku vyše 100 metrov. V tejto 

oblasti sa nachádza približne 15 jaskýň. Ide o Mlynskú jaskyňu pod povrchom Mlynského 

vrchu, Meliatsku jaskyňu, Hutniansku jaskyňu, Hornú a Dolnú mašiansku jaskyňu a mnohé 

iné. Sú to prevažne jaskyne malého rozsahu o dĺžke od 3 do 100 m. V okolí obce rastie 

mnoho vzácnych druhov liečivých rastlín, vyskytuje sa tu aj chránená rastlina - Poniklec 

veľkokvetý. 

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol 

Ide o kostol postavený v roku 1790 podľa typu tolerančných chrámov bez veže. Je to 

jednoloďová stavba s drevenou zvonicou situovanou mimo objektu. Kostol charakterizuje aj 

sieňová stavba s rovným trámovým stropom a sedlovou strechou. Pri kostole nájdete malú 

zvoničku na murovanom podstavci, s drevenou šalovanou nadstavbou. 

 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie 

Katolícky kostol bol postavený v roku 1873 v eklekticky historizujúcom slohu. Predstavuje 

jednoloďovú stavbu s presbytériom so štvorcovým pôdorysom a predstavanou vežou. 

Presbytérium a loď majú rovný strop. Hlavný oltár spolu s kazateľnicou pochádzajú z 1 pol. 

18. storočia a reprezentujú neskorobarokový sloh. Uvedená stavba tvorí v panoráme obce 

dominantu. 

Zrúcanina vodného mlynu 

 

 

GPS:  

N 48°31'3.88"  

E 20°19'27.63" 
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Prírodné pamiatky 

 

Prielom Muráňa 

Prielom Muráňa je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský kras. 

Nachádza sa v katastrálnom území obce Bretka a Meliata v okrese Rožňava. Výstupy 

skrasovatelých vápencov tu miestami dosahujú výšku vyše 100 metrov. V tejto oblasti sa 

nachádza približne 15 jaskýň. Ide o Mlynskú jaskyňu pod povrchom Mlynského vrchu, 

Meliatsku jaskyňu, Hutniansku jaskyňu, Hornú a Dolnú mašiansku jaskyňu a mnohé iné. Sú 

to prevažne jaskyne malého rozsahu o dĺžke od 3 do 100 m. V okolí obce rastie mnoho 

vzácnych druhov liečivých rastlín, vyskytuje sa tu aj chránená rastlina - Poniklec 

veľkokvetý. 

 

Chránené územia 

 

Mlynská jaskyňa 

Mlynská jaskyňa (Jaskyňa na Mlynskom vrchu) leží tesne pod vrcholom prielomu Muráňa 

(272 m). Je vytvorená v svetlom kryštalickom vápenci meliatskej série. Dosahuje dĺžku len 

vyše 6 m. Poloha jaskyne takmer na vrchole prakticky vylučuje erózny pôvod, o čom svedčí 

i jej celkový korozívno - rútivý charakter. 

 

Meliatska jaskyňa 

Meliatska jaskyňa leží asi 6 m nad hladinou Muráňa, na jeho pravom brehu na úpätí 

výrazného skalného útvaru oproti doline Határ völgy. Vznikla na križovatke puklín smerov 

SSV a JJV. 

 

Malá Hutnianska jaskyňa 

 

Horná Mašianska jaskyňa 

 

Meliatsky profil 

Významná paleontologická a geologická lokalita vznikla umelým odkryvom počas 

prevádzky kameňolomov. Geologické vrstvy na ľavom brehu rieky Muráň prezentujú najmä 

vápencové vrstvy z rôznych vývinových období 

zemskej kôry. Ide aj o známe nálezisko rôznych 

druhov fosílií, t.j. skamenelín. Tie však nemožno 

vyhľadávať a zbierať, pretože Meliatsky profil na 

rozlohe 15 hektárov je chránenou prírodnou 

pamiatkou so 4. stupňom ochrany. 

GPS: 48°31'5.79" N 

20°19'19.94 E 
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Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Deň obce 

 

 

2.39 OBEC NIŽNÁ SLANÁ 

 

Nižná Slaná - patrí medzi banské osady na Gemeri. Meno dostala pravdepodobne od 

soľnej cesty, ktorá viedla z poľských miest Bochnie a Wieličky našou dolinou už za čias 

Veľkomoravskej ríše. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Turistická ubytovňa Poliačky 

V okolí areálu chaty sa nachádza lesný potôčik, zmiešané lesy, dva lyžiarske vleky, jeden pre 

dospelých a druhý pre deti. V letných mesiacoch si na svoje prídu hubári. Chata je v 

prevádzke celoročne a je v nej možnosť ubytovania pre cca 20 hostí, ktorí sa môžu ubytovať v 

štyroch izbách. Na prízemí sa nachádza veľká spoločenská miestnosť, zariadená kuchyňa, dve 

WC a dve sprchy a umyváreň. V spoločenskej miestnosti je postavený kozub, ktorý vykuruje 

izby na poschodí chaty. Jedna izba je dvojposteľová. Dve izby sú pre štvorposteľové, 

poschodové - pre 8 osôb, jedna je trojposteľová  poschodová izba pre 6 osôb. Pri chate je 

možné si posedieť na upravených lavičkách, je možné grilovať a variť si guláš na ohnisku. 

Turistická ubytovňa Poliačky 

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: 1 km od obce Nižná 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Cenník: http://www.niznaslana.sk/-turisticka-ubytovna-poliacky  

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Poliačky       Latitude: 48.72447 

Nižná Slaná č. 264       Longitude: 20.416158 

049 23 Nižná Slaná 

 

Telefón: 

0908383149       

 

Web: 

http://www.niznaslana.sk/-turisticka-ubytovna-poliacky 

 

 

http://www.niznaslana.sk/-turisticka-ubytovna-poliacky
http://www.niznaslana.sk/-turisticka-ubytovna-poliacky
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Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

 

Kostol bol postavený v 15. storočí. 

 

GPS: 

Latitude: 48.725001 

Longitude: 20.410701 

 

 

Zvonica Turnička 

 

 

 

Ide o rímsko-katolícku zvonicu, ktorou je v súčasnosti hlásené 

narodenie nového obyvateľa dediny. 

 

 

 

 

Huta Etelka 

Huta (alebo vysoká pec) Etelka nachádzajúca sa v osade Nižnoslanská Baňa (časť Nižnej 

Slanej) je mimoriadne cennou technickou pamiatkou, jednou z pých gemerského regiónu. V 

roku 1868 ju dal postaviť železiarenský veľkopodnikateľ Emanuel I. Andrássy, ktorý – 

nakoľko sa významne pričinil o rozvoj baníctva a hutníctva na Gemeri –, bol prezývaný 

„Železným grófom“. Hutu, ktorá nahradila skupinu starších, menej výkonných pecí, 

pomenoval Andrássy po svojej matke. Etelka fungovala až do roku 1908. Dnes, žiaľ, chátra. 

Ničia ju pokútni zberači kovov a zlodeji stavebného materiálu, proti ktorým sa obec nedokáže 

brániť. 

 
GPS:  
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48,739214 N  

20,416218 E 

 

Hrad Muránčok 

Ide o zrúcaniny pevnôstky postavenej v 15. storočí a zničenej v roku 1459. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Územím obce prechádzajú značené cykloturistické trasy, ktoré môžu návštevníci využiť na 

relax alebo aktívnu dovolenku.  

 

Banícka a mineralogická expozícia baníctva 

 

Slovenská železná cesta 

Slovenská železná cesta, ktorá je súčasťou Európskej železnej cesty spája miesta bývalej 

ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území dnešného 

Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré znamenalo 

ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň 

bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné 

zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle. 

 

 

2.40 OBEC OCHTINÁ 

 

Obec Ochtiná leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline rieky Štítnik. 

Je akoby učupená pred zádumčivým tajuplným Hrádkom. Keď sa na ňu pozeráme z diaľky 

javí sa nám ako les. Iba veža kostola prezrádza, že ide o obec pretkanú ovocnými sadmi. 

Rozprestiera sa okolo potoka, ktorý vyviera pod Hrádkom. Z juhovýchodnej strany ju 

ohraničuje rieka Štítnik. Obec je známa hlavne kvôli verejnosti sprístupnenej Ochtinskej 

aragonitovej jaskyni, ktorá sa nachádza v katastri obce vo vrchu Hrádok (809 m n.m.). 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol sv. Mikuláša 

Jedná sa o románsku jednoloďovú stavbu, typovo zrejme panský tribúnový kostol, zasvätený 

patrónovi sv. Mikulášovi, so západnou predstavanou vežou.  V rokoch 1342 – 1347 ho 

obyvatelia prestavali na gotický náboženský objekt a približne v polovici 15. st. pôvodné 

jednolodie (chrámový priestor) rozšírili, otvorili severnú stenu lode a pripojili ďalšiu bočnú 

loď s hviezdicovou klenbou. 
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Chránené územia 

 

Ochtinská aragonitová jaskyňa 

Ochtinská aragonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť 

bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom 

podzemných priestorov. Umelý vchod do jaskyne je dlhý 144 m a prekonáva výškový rozdiel 

19 metrov za pomoci 104 schodov. Celková dĺžka trasy v jaskyni je 300 m, teplota vzduchu 

sa pohybuje od 7,2º do 7,8ºC. Prehliadka jaskyne trvá 30 minút. Strop jaskyne je zdobený 

jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. Sprístupnených jaskýň tohto typu je na 

svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v celosvetovom meradle. 

 

 

GPS: 

N 48°40'5''  

E 20°18'32'' 

 

 

 

 

 

 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 
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2.41 OBEC PAČA 

 

Pača leží v hôrnom údolí juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, neďaleko 

Krásnej Hôrky pri Pačianskom potoku. Má hornatý až kopcovitý povrch. Jej nadmorská výška 

v strede obce meria 428 m, v chotári 400 - 1252 m. Obklopujú ho hory Rákoša, Čertovej 

Skaly, Ostrého a Panského vrchu i Pipitky. Chotár obce siaha hlboko na sever až pod 

Volovec. 

 

Historické pamiatky 

 

Chalupa Lesný potok 

Chalupa Lesný potok sa nachádza na okraji bývalej baníckej obce Pača v atraktívnom 

prostredí Slovenského krasu. Pýchou chalupy je krištáľovo čistý potok pretekajúci priamo cez 

pozemok. Počas celého roka chalupa ponúka príjemné ubytovanie v zrekonštruovanom dome 

s maximálnou kapacitou pre 5 osôb. V chalupe je k dispozícií jedna 2-lôžková spálňa s 

rozkladacím gaučom (s možnosťou dvoch prísteliek), kachľovou pieckou a rádiom s CD 

prehrávačom. Chutné jedlá si môžete uvariť v plne vybavenej kuchyni s plynovým sporákom 

s rúrou, rýchlovarnou kanvicou, mikrovlnnou rúrou, chladničkou s mrazničkou a 

hriankovačom. Taktiež tu nájdete príjemné posedenie a na požiadanie Vám zabezpečíme aj 

ďalšiu prístelku. Kúpeľňa so sprchovacím kútom a samostatnou toaletou je samozrejmosťou. 

Počas teplých letných dní si môžu hostia nerušene posedieť na vonkajšej terase alebo v 

altánku s možnosťou grilovania, opekania alebo varenia kotlíkového gulášu. Vaše ratolesti 

určite poteší nafukovací bazén, v ktorom sa v lete môžu dokonale vyšantiť.  

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: okraj obce 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chalupa-lesny-potok 

Adresa:        GPS súradnice: 

Chalupa Lesný potok       Latitude: 48.682806 

Hlavná 59        Longitude: 20.609223 

049 41 Pača 

 

Historické pamiatky 

 

Ľudový dom 

 

Chránené územia 

 

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy 
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2.42 OBEC PAŠKOVÁ 

 

Pašková sa nachádza v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji, 89 

kilometrov západne od krajského mesta Košice. Od okresného mesta Rožňava je Pašková 

vzdialená 24 kilometrov. V strede obce je nadmorská výška 237 metrov, v 601 hektárovom 

katastri sa nadmorská výška pohybuje od 235 do 594 metrov. Výškový rozdiel je daný 

dolinami pod svahmi a planinou Koniar. 

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

V niektorých písomných zdrojoch je uvádzaný aj pod názvom Biely kostol. Bol postavený v 

klasicistickom slohu v roku 1802, avšak na základoch staršieho kostola, ktorého vek 

nepoznáme.. Obranný múr okolo kostola pochádza tiež zo 17. storočia. V chráme sa 

nachádzajú dva zvony. Na väčšom je nápis „Odliate na vlastné náklady Svätého 

reformovaného zhromaždenia v Paškovej v roku 1828 - občan Laurendius“. Nápis na menšom 

zvone uvádza „Odliate na vlastné náklady Svätého reformovaného zhromaždenia v Paškovej 

v roku 1828 - občania z Dobšinej“. Je teda gemerským výrobkom, konkrétne dobšinského 

zvonárstva. 

GPS:  

48° 35′ 30.53″N  

20° 23′ 4.299″E 

 

 

2.43 OBEC PETROVO 

  

 Obec leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, v lone vrchu Žiar. Chotár 

obce bol ešte v 13.storočí panenským lesom. Od roku 1243 patril Bebekovcom, ktorí sa na 

prelome 13.a 14. storočia rozhodli výnosnejšie využívať túto časť svojich rozsiahlych 

majetkov. Pôvodní obyvatelia Petrova boli nemeckí baníci, vedení Petermannom, ktorí tu 

vyrubovali les a zaoberali sa baníctvom.    

 

Historické pamiatky 

 

Kostol  

Obci dominuje klasicistický (ECAV) kostol postavený v roku 1749 

na mieste niekdajšieho dreveného chrámu. Ranobarokový oltár je z 

roku 1694. Klasicistická kazateľnica pochádza z polovice 19. stor. 

 

GPS:  
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48° 42,7284´ N  

20° 21,8376´ E 

 

 

2.44 OBEC PLEŠIVEC 

 

Nachádza sa v kaňonovitej doline Slanej na sútoku so Štítnikom medzi Silickou 

planinou, Plešiveckou planinou a planinou Koniar. Obec je v súčasnosti dôležitým cestným 

a železničným uzlom, administratívnym a kultúrnym centrom regiónu. 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi 

Postavený bol Bebekovcami v ranogotickom slohu niekedy v prvej polovici 14. storočia. Kostol 

napriek viacerým prestavbám je významný dokladom a pamiatkou gotickej architektúry Gemera. 

Návštevník tu môže obdivovať aj vzácne fresky z druhej polovice 14. storočia vytvorené talianskými 

majstrami a zdobenú drevenú emporu. Kostol sa stále sa využíva na liturgické účely a je sprístupnený 

iba na požiadanie. 

Kontakt:  

Reformovaná kresťanská cirkev 

farnosť Plešivec 

Domická 162 

049 11 Plešivec 

tel.: 058/ 79 211 35 

 

Hrad Plešivec 

V obci Plešivec sa nachádzajú zvyšky vodného gotického hradu Plešivec z 13. storočia. V 

súčasnosti sa z hradu zachoval len 10 metrový úsek kamenného múru, vysokého asi 7 metrov 

a hrubého asi 1,1 metra. Hrad v minulosti zabezpečoval výber mýta a počas tureckých vojen 

plnil aj fortifikačnú funkciu (pevnosť, opevnenie ). 

 

 

GPS:  

N 48° 32′ 50.719′  

E 020° 24′ 04.701′ 

 

 

 

 

Župný dom 

Bol postavený v roku 1719 a v súčasnosti v ňom sídli obecný úrad.  

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/plesivecka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-koniar/
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GPS:  

Latitude: 48.547503 

Longitude: 20.405305 

 

 

Rímskokatolícky kostol 

Bol postavený v roku 1901. 

 

Obecná zvonica 

Ide o barokovo-klasicistickú budovu obecnej zvonice.  

 

GPS:  

Latitude: 48.546821 

Longitude: 20.404269 

 

Prírodné pamiatky 

 

Plešivecká planina 

Orografický podcelok a geomorfologicky najvýznamnejšia planina Slovenského krasu o 

rozlohe okolo 2 870 ha. Výška planiny sa pohybuje medzi 851 m na severe po 560 m na juhu. 

Najvyšším vrchov na Plešiveckej planine je  vrch Štít (852 m n.m. ) nazývaný aj Bučina. Na 

severe Plešiveckej planiny sa nachádza výhľadový skalný útvar Gerlašská skala (752 m.n.m.). 

Planina je bohatá na povrchové i podzemné krasové javy. Vyznačuje sa veľkým množstvom 

závrtových depresí so škrapmi, škrapovými poľami a závrtmi. Na 1 km2 je ich 10-15. Najviac 

charakteristickým javom na Plešiveckej planine sú závrty, ktorých tu napočítali cez 800. 

Najväčší závrt tzv. Hmlistý závrt leží pri Lastovičej diere a má rozmery 350 x 250 m pri hĺbke 

50 m. Plešivecká planina má dve poschodia. Biarec predstavuje vyšší zarovnaný rozľahlý 

povrch planiny (vyššie poschodie planiny) na severe Plešiveckej planiny. Je to planina na 

planine. Prevládajú tu hlavne vertikálne korózne jaskyne a priepasti. Najdlhšia je Diviačia 

priepasť, ktorej dno sa nachádza 128 m pod povrchom. Ďalšími významnými priepasťami sú 

Zvonivá jama, Jelenia priepasť, Vĺčia priepasť, Zakliata priepasť, Veľká peňažnica a iné. 

Nachádzajú sa tu aj menšie jaskyne, ktoré nie sú verejnosti prístupné. Najznámejšia je 

Brzotínska jaskyňa. Najväčšia hustota jaskýň sa nachádza pod  skalným útvarom Gerlašských 

skál, kde sa nachádza 17 jaskýň. 

 

Ako sa dostať na Plešiveckú planinu:  

Na planinu vedú turistické značkované 

trasy z obcí Plešivec (modrá), Slavec  

(žltá), Kružná (žltá), Rakovnica 

(zelená) a Štítnik (modrá). 

GPS:  
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Latitude: 48.6114000  

Longitude: 20.4328000 

 

 

Chránené oblasti 

 

Priepasť Zvonivá jama 

Do priepasti prvýkrát vstúpili miestni obyvatelia v roku 1875 a neskôr v roku 1882. V roku 

1995 sa priepasť stala, spolu s 

ostatnými jaskyňami a priepasťami, 

súčasťou Svetového dedičstva 

UNESCO. Za národnú prírodnú 

rezerváciu bola vyhlásená v roku 

1996. Ide o priepasťovitú jaskyňu, 

ktorá je vytvorená v masívnych 

svetlých organodetrických 

vápencoch stredného triasu. Hĺbka 

priepasti je 100,5 m. Priepasť je pre 

verejnosť nesprístupnená. 

 

NPR Pod strážnym hrebeňom 

Rezervácia vyhlásená v roku 1966 a má rozlohu 96,67 ha. Nachádza sa asi 2 km 

severozádným smerom od obce Plešivec. Vo vápencovom podklade, ktorý buduje územie, sa 

nachádza i známa Hradná priepasť. Vegetačný kryt reprezentujú zástupcovia teplomilnej a 

vápnomilnej flóry. Len z tohto územia bolo donedávna známe hniezdenie strnádky cia 

(Emberiza cia). Pod vrchom Hrad (430 m.n.m) sa nachádza Hradná priepasť. Chránené 

územie predstavuje zachovalé a typické spoločenstvá drieňových dúbrav Slovenského krasu. 

Objekt je určený na využitie pre potreby lesníckeho a prírodovedeckého výskumu. 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 
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dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Serényiho cisterna 

Táto technická pamiatka sa nachádza na 

rozľahlých lúkach Plešiveckej planiny 

Slovenského krasu na modrej turistickej 

značke smerom k Gerlašskej skale (752 m 

n.m.). Postavená bola v roku 1913. Serényiho 

cisterna je okrúhla betónová stavba s 

priemerom 15 metrov. Hĺbka cisterny je okolo 

3,8 metrov. Cisterna má schopnosťou 

zadržiavať vodu s objemom  až 960 tisíc litrov. 

Technické riešenie stavby sa menilo v súlade s prírodnými podmienkami na mieste. Upustilo 

sa od stavby z prírodného kameňa – vápenca, ale nádrž vybudovali z betónu 

neprepušťajúceho vodu. Nádrž je v strede predelená stenou na dve polovice, aby sa pri čistení 

nemusel vyprázdniť celý objem cistreny. Na výstavbu cisterny si vybrali vhodné miesto v 

malom údolí z V starnou ohraničeným miernym, ale vysokým svahom. Práve tento svah mal 

poskytnúť dostatočne veľkú zbernú plochu. Podľa historických záznamov sa za čias I. ČSR sa 

na Plešiveckej planine  v roku 1935 páslo  okolo 500 kusov hovädzieho dobytka, 100 kusov 

koní a asi 1 000 kusov oviec. Svoju funkciu prestala cisterna plniť koncom 20. storočia. 

 

GPS:  

N 48°37,334'  

E 020°25,080' 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Deň vody 

Čistenie brehu Slaná obyvateľmi spojené s opekačkou.  

Termín udalosti:  

Marec 
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Vatra na ihrisku 

Súčasťou akcie je koncert plešiveckých hudobných skupín.  

Termín udalosti:  

Máj 

 

Plešivecký kotlík 

Súťaž vo varení kotlíkových jedál - guláš, fazuľový guláš a halászlé.  

Termín udalosti:  

Jún 

 

 

2.45 OBEC RAKOVNICA 

 

Banícka obec Rakovnica leží v západnej časti Rožňavskej kotliny v severnej časti 

Slovenského krasu asi 7 km od mesta Rožňava západným smerom. Nadmorská výška v 

strede obce je 358 m, 316-825 m v chotári. Dnes pomerne malá obec je vstupnou bránou na 

Plešiveckú planinu zo severozápadu. Obec vznikla ako uhliarská osada na území hradu 

Brzotín asi v 13. storočí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1327. 

 

Historické pamiatky 

 

Z pamiatok sa v obci nachádza pomerne dosť zachovaných tradičných sedliackych domov z 

konca 19. a začiatku 20.storočia.  

 

Evanjelický kostol  

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený koncom 19. storočia. 

 

Rímskokatolícky kostol  

Rímskokatolícky pútnický kostol svätej Márie Magdalény bol postavený v 13.storočí. 

 

Prírodné pamiatky 

 

Plešivecká planina 

Orografický podcelok a geomorfologicky najvýznamnejšia planina Slovenského krasu o 

rozlohe okolo 2 870 ha. Výška planiny sa pohybuje medzi 851 m na severe po 560 m na 

juhu. Najvyšším vrchov na Plešiveckej planine je  vrch Štít (852 m n.m. ) nazývaný aj 

Bučina. Na severe Plešiveckej planiny sa nachádza výhľadový skalný útvar Gerlašská skala 

(752 m.n.m.) . Planina je bohatá na povrchové i podzemné krasové javy. Vyznačuje sa 

veľkým množstvom závrtových depresí so škrapmi, škrapovými poľami a závrtmi. Na 1 

km2 je ich 10-15. Najviac charakteristickým javom na Plešiveckej planine sú závrty, 

http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/mesto-roznava/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/plesivecka-planina/
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ktorých tu napočítali cez 800. Najväčší závrt tzv. Hmlistý závrt leží pri Lastovičej diere a má 

rozmery 350 x 250 m pri hĺbke 50 m. Plešivecká planina má dve poschodia. Biarec 

predstavuje vyšší zarovnaný rozľahlý povrch planiny (vyššie poschodie planiny) na severe 

Plešiveckej planiny. Je to planina na planine. Prevládajú tu hlavne vertikálne korózne 

jaskyne a priepasti. Najdlhšia je 

Diviačia priepasť, ktorej dno sa 

nachádza 128 m pod povrchom. 

Ďalšími významnými priepasťami sú 

Zvonivá jama, Jelenia priepasť, Vĺčia 

priepasť, Zakliata priepasť, Veľká 

peňažnica a iné. Nachádzajú sa tu aj 

menšie jaskyne, ktoré nie sú 

verejnosti prístupné. Najznámejšia je 

Brzotínska jaskyňa. Najväčšia hustota 

jaskýň sa nachádza pod  skalným 

útvarom Gerlašských skál, kde sa nachádza 17 jaskýň. 

Ako sa dostať na Plešiveckú planinu:  

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Plešivec (modrá), Slavec  (žltá), Kružná 

(žltá), Rakovnica (zelená) a Štítnik (modrá). 

GPS:  

Latitude: 48.6114000  

Longitude: 20.4328000 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 
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sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

V obci začína zelená turistická trasa, ktorá končí pri 

výhľadovej Gerlašskej skale (752 m.n.m.).  

 

 

 

 

2.46 OBEC REJDOVÁ 

 

Obec Rejdová je národopisnou lokalitou celoslovenského významu. Leží pod 

najvyšším vrchom Slovenského rudohoria Stolicou (1477 m.n.m.).  Zachovala sa tu pôvodná 

ľudová architektúra z 19. a začiatku 20. stor. (zrubové domy). Vznik obce sa kladie už do 

prvej polovice 15.storočia. Rejdová je od svojho založenia pastierskou obcou založenou na 

valašskom práve. Jej obyvatelia sa v minulosti venovali chovu oviec a s tým súvisiacimi 

remeslami – spracovanie ovčej vlny, tkanie plátna. Okrem toho sa obyvatelia venovali šitiu 

bohato zdobených kožúškov, súkenných častí odevu, paličkovaniu, a iným remeslám, ktoré sa 

zachovali dodnes. Zástavbu obce charakterizujú zrubové domy prevažne z 19.storočia.Od r. 

1973 sa tu pravidelne koná Gemerský folklórny festival. Sú tu veľmi dobré podmienky na 

turistiku a lyžovanie a v prevádzke je lyžiarske stredisko s tromi vlekmi.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión Jánošík 

Adresa:        GPS:  

Penzión Jánošík        Latitude: 48.790219 

Rejdová 380        Longitude: 20.281425 

049 26 Rejdová 

 

Telefón:         E-mail:  

+421 904 882 576       janosikova.lea@azet.sk 

+421 911 220 282 

 

Chalupa Rejdovka 

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: centrum obce 

Možnosti stravovania: individuálne 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/gerlasska-skala/
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Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Ostatné: K dispozícii je 10 lôžok.  

Cenník: 8.30 Eur/os./noc 

Adresa:         GPS:  

Chalupa Rejdovka       Latitude: 48.79043 

Rejdová 26        Longitude: 20.285419 

049 26 Rejdová 

 

Telefón:        Email:  

0907 293 217        chalupa.rejdovka@zoznam.sk 

 

Web:  

www.rejdovka.sk 

 

Turistická ubytovňa na námestí 

Turistická ubytovňa na námestí obce má kapacitu 50 lôžok – spoločenská miestnosť s 

televízorom, stolný tenis, video-DVD prehrávač, samostatná kuchyňa – kompletne vybavená 

/chladnička, plynový sporák, mikrovlnná rúra/, spoločné sprchy, 8 izieb /4,6,8-lôžkové/.  

Kúrenie je plynové. V areáli sa nachádza ohnisko na opekanie.  

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: centrum obce  

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

6,63 Eur/os./noc – letná turistická sezóna 

8,37 Eur /os./noc – zimná turistická sezóna  

Adresa:         GPS:  

Turistická ubytovňa        Latitude: 48.79043 

Rejdová 47        Longitude: 20.285419 

049 26 Rejdová 

 

Telefón:        Email:  

+421 58 7883 240/241/242      starosta@rejdova.sk 

 

Web:  

www.rejdova.ocu.sk/ubytovanie.html 

 

Turistická ubytovňa Požiarna zbrojnica 

Turistická ubytovňa Požiarna Zbrojnica dosponuje 13 lôžkami  so spoločenskou miestnosťou 

s televízorom, samostatnou kuchyňou – kompletne vybavenou, spoločnou sprchou, 4 izbami 

/2,3,4-lôžkové/.  

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

http://www.rejdovka.sk/
http://www.rejdova.ocu.sk/ubytovanie.html
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Poloha: centrum obce  

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

6,63 Eur/os./noc – letná turistická sezóna 

8,37 Eur /os./noc – zimná turistická sezóna  

Adresa:        GPS:  

Turistická ubytovňa        Latitude: 48.79043 

Rejdová 47        Longitude: 20.285419 

049 26 Rejdová 

 

Telefón:        Email:  

+421 58 7883 240/241/242       starosta@rejdova.sk 

 

Web:  

www.rejdova.ocu.sk/ubytovanie.html 

 

Ubytovanie u Sabadoša 

Chalupa má k dispozícii 5 lôžok.  

Kategória ubytovania: chalupa 

Možnosti stravovania: možnosť objednať večeru (rejdovské špeciality) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Telefón: 

058/7940 312 

 

Penzión u Hutničky 

Chalupa má k dispozícii 5 lôžok. Na záhrade sa nachádza altánok s krbom.   

Kategória ubytovania: chalupa 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Telefón: 

058/7940 209   

 

Rejdovský dom u Mihouka 

Tradičný murovaný dom s dobovým zariadením. Kúrenie je zabezpečené drevom. Chalupa 

má k dispozícii 10 lôžok. Na záhrade sa nachádza altánok.  

Možnosti stravovania: možnosť zabezpečenia tradičných rejdovských špecialít 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Telefón: 

0905/955790 

058/7940 275 

058/7940 113 

http://www.rejdova.ocu.sk/ubytovanie.html
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Penzión u Oliny 

Hosťom je k dispozícii 13 lôžok. Na záhrade sa nachádza altánok s krbom, kde je možnosť 

grilovania a opekania.  

Kategória ubytovania: penzión 

Možnosti stravovania: možnosť polpenzii 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Telefón: 

058/7940 264 

 

Chata Balzac 

Montovaná drevená chata so starožitným nábytkom ponúka hosťom ubytovanie s 4-6 

lôžkami. Kúrenie je zabezpečené propán-butánom.  

Kategória ubytovania: chata 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Telefón: 

058/7940 195 

0903 056 378 

 

Ubytovanie u Zelinu 

Ubytovanie pozostáva z izby, kuchyne a sociálneho zariadenia. K dispozícii je 5 lôžok. 

Ubytovanie je vhodné pre rodiny s deťmi - na záhrade je šmýkačka, hojdačky a pieskovisko.   

Kategória ubytovania: privát 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Telefón: 

058 7940 185 

0902 820 021 

 

Mária Sekerková 

Ubytovanie predstavuje komplet zrekonštruovaný vidiecky dom s 2 spálňami, kuchyňou a 

sociálnym zariadením. Vidiecky dom je zariadený starožitným nábytkom.  K dispozícii je 8 

lôžok. Ubytovanie je vhodné pre rodiny s deťmi.  

Kategória ubytovania: privát 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Telefón: 

0905 956 998 

E-mail:  

zuzanaherchlova@gmail.com 
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Mária Krišťáková 

K dispozícii je 8 lôžok. Ubytovanie predstavuje komplet vybavenú kuchyňu, sociálne 

zariadenie a 2 samostatné izby. Kúrenie je zabezpečené ústredne + kachľovou pecou.  

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Adresa:         GPS:  

Mária Krišťáková       Latitude: 48.79043 

Rejdová 230         Longitude: 20.285419 

049 26 Rejdová 

Telefón: 

058/7940 126 

0904 596 289 

 

Poľovnícka chata u Šamana 

Skromná poľovnícka chata pre 8 osôb. V chate je kuchynka - sporák na pevné palivo, pitná 

voda (len zimná). V chate nie je WC. Chata je bez elektrickej energie, ale osvetlenie je možné 

za pomoci jednorázového zdroja. Vykurovanie chaty je riešené pecou na pevné palivo. Prístup 

v zimnom období je možný len terénnym vozidlom. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: 5 km od obce Rejdová (v Slanskej doline) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Cenník:  7 Eur/os./noc (min. 4 osoby) 

Adresa:        GPS:  

Poľovnícka chata U Šamana      N48°48.406'  

Slanská dolina        E20°13.704' 

049 26 Rejdová 

 

Telefón:        E-mail:  

+421 587 983 015       havesta@post.sk     

+421 904 462 244   

 

Web: 

http://www.panoramio.com/photo/14443850 

 

Historické pamiatky 

 

 

V ústrednom zozname štátom chránených 

kultúrnych pamiatok je evidovaných 6 zrubových 

domov, jeden murovaný ľudový dom.  

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/14443850
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Kostol ev. a.v. 

Kostol bol postavený v 17. storočí. 

 

Športové atraktivity 

 

SKI Rejdová 

K dispozícií sú 3 lyžiarske vleky H 130 – 960 

m, F 10 – 400 m, detský vlek P – 210 m. Dve 

kratšie zjazdovky sú zasnežované technickým 

snehom a pravidelne upravované, vhodné pre 

náročných, menej náročných lyžiarov aj pre 

začiatočníkov a lyžiarske kurzy. 

Cenník: http://www.skirejdova.sk/old/cennik.html 

GPS:  

N48°47'25''  

E20°17'1'' 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Múzeum tradičnej ľudovej kultúry 

Múzeum tradičnej ľudovej kultúry bolo vybudované s cieľom zachovania a propagácie 

kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Rejdovské priadky 

Termín udalosti:  

Február 

 

Hviezdicový výstup na Stolicu 

Organizovaný výstup na Stolicu spojený s podávaním gulášu, čapovaného piva, tomboly a 

súťaži pre deti a dospelých.  

Termín udalosti:  

júl 
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2.47 OBEC ROCHOVCE 

 

Obec Rochovce leží vo výške 384 m.n.m. v objatí mohutných ihličnatých 

a zmiešaných lesov Slovenského rudohoria. Je to typická horské dedina, ktorej obyvatelia od 

prvého osídlenia až po súčasnosť hojne využívali dary okolitej prírody. Obec vznikla na 

rozhraní 13. a 14. stor. ako banícka osada na území štítnických Bebekovcov. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Apartmán Pavol Sandor 

Adresa: 

Rochovce 71 

049 36 Rochovce 

Telefón:  

058 / 799 81 91 

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

Kostol  /ev.a.v./, postavený v roku 1784 -1785 bez veže. Pri obnove r. 1922 bol doplnený 

vežou. Oltár z pol. 18. stor., oltár s kazateľnicou v archaizujúcom barokovom slohu. 

 

Papiereň 

Ide o technicko-historickú pamiatku v obci. Založil ju papiernický majster v roku 1774 

Samuel Martíny. Papiereň ležala na potoku Štítnik. Mala tri vodné kolesá ,” holander ” s 

načieracou kaďou. Prvé mlyny boli postavené v roku l760. Na nich stáli tri továrenské budovy 

pre robotníkov. V tom čase tu pracovalo okolo 20 robotníkov. Papierové mlyny boli na ten 

čas zariadené veľmi moderne. V štyridsiatich rokoch sa začína vyrábať ” jemný velínový 

papier “takzvaný handrový. V 

polovici 19 storočia papiereň 

prerobili na výrobu drevoviny 

a bielej lepenky. Ručná výroba 

papiera zanikla v roku 1862.  

Dnes ostala pamiatka 

jednoposchodovej budovy v 

krásnom prírodnom prostredí, 

kde je prameň zdravej pitnej 

vody, krásne chodníky vedľa 

bývalého prírodného kanála 

medzi dvoma objektami 



 136 

papierne /700m/, bohužiaľ zarastené krovím. V blízkosti sa nachádza vzácna pivnica o dĺžke 

cca 50 m, ktorá bola vykopaná pre potreby skladovania potravín a nápojov, alebo v rámci 

kutacích banských prác. Posledných 20 m je jaskynného charakteru , pretože sa tu nachádzajú 

malé krasové útvary / stalagnity a vodopád/. Chodba sa nachádza v karbonských prvohorných 

vápencoch .V oblasti papierne sa nachádza aj Tajch o rozmeroch 50×50 m ,ktorý bol 

zarastený stromami a krovím ostal bez povšimnutia. 

 

 

2.48 OBEC ROŠTÁR 

 

Leží v JV časti Slovenského rudohoria na nive a terasovej plošine pri sútoku Hankovského a 

Roštarského potoka. Západná časť chotára sa rozprestiera na nive a terasovej plošine, 

východná časť prechádza z nivy a terasovej plošiny do vrchoviny. Obec vznikla v 2. pol 13. 

stor. ako banícka osada. Prvá písomná zmienka pochádza z. r. 1318 pod menom Rester. 

Patrila štítnickým Bebekovcom. V stredoveku bol v obci citeľný vplyv nemeckého etnika, 

ktoré sem prišlo v rámci kolonizácie.  

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol 

 

 

Kostolík bol postavený niekedy v poslednej štvrtine 13. 

storočia ako typické jednolodie s kvadratickou svätyňou. 

GPS:  

48.693047862  

20.35111606 

 

 

 

2.49 OBEC ROZLOŽNÁ 

 

Rozložná sa nachádza v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 20 km na ZJZ od Rožňavy. 

Chotár sa rozprestiera v severnej a južnej časti na vrchovine a južná časť na svahoch krasovej 

plošiny Koniar. V katastri obce sa nachádza archeologické nálezisko neolitického osídlenia, 

sídlisko bukovohorskej kultúry. Obec patrila k panstvu Plešivec a spomína sa už v r. 1258 ako 

Rususna. Patrila Bebekovcom. Od 16. stor. sa vystriedala v rukách viacerých zemepánov. V 

čase tureckej prítomnosti im bola poplatná. Obyv. sa zaoberali poľnohospodárstvom, 

uhliarstvom a povozníctvom. V obci sa nachádza klas. ev. a. v. kostol z r. 1801. Narodil sa tu 
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historik Július Botto (1848 - 1926). Pôsobil tu August Horislav Škultéty (1819 - 1892), 

pedagóg a zberateľ ľudovej slovesnosti. 

 

Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

Kostol /ev.a.v./, klasicistická stavba, postavená v r. 1796-1801. 

 

Rodný dom Júliusa Botta 

Pamätný dom s literárnou expozíciou, budova bývalej evanjelickej fary, kde sa narodil 24. 7. 

1848 historik, kultúrny činiteľ a advokát - syn evanjelického farára - Július Botto, ktorý 

študoval na gymnáziu v Rimavskej 

Sobote, Levoči i Spišskej Novej Vsi, 

teológiu a právo do r.1876 na kolégiu v 

Prešove. Historickej práci sa venoval od 

polovice 80. rokov. Jeho historické a hist.-

publicistické práce vyjadrovali podporu 

slovenskému nár. hnutiu a 

národnooslobodzovaciemu zápasu, 

aktuálne sa zameriavali proti tendenčným 

názorom maďarskej historiografie a 

publicistiky o historickom vývine a 

súvekom postavení Slovákov v Uhorsku. Publikoval v Nár. novinách, Cirkevných listoch, 

Dome a škole, Gemer- Malohonte. J. Botto - popredný predstaviteľ národného a kultúrneho 

života v Gemeri zomrel 29. 9. 1926 v Revúcej. 

 

2.50 MESTO ROŽŇAVA 

 

 Rožňava je pulzujúce a hospodársky vyspelé mesto s rozvinutým cestovným ruchom, 

je obľúbeným rekreačným centrom pre blízke mestá s vysokou kúpnou silou. V meste čistom 

a plnom zelene sú ulice chodníky, námestia a fasády budov upravené. Námestie baníkov je 

obľúbeným nákupným, zábavným a oddychovým centrom, kde sa sústreďujú turisti 

navštevujúci Národný park Slovenský kras a Národný park Slovenský raj, hrad Krásna Hôrka 

a kaštieľ Betliar.  

Rožňava leží na juhovýchode SR v údolí rieky Slanej medzi horským pásmom 

Spišskogemerského rudohoria a planinami Slovenského krasu v nadmorskej výške 313 m 

n.m. Mesto obklopuje veniec hôr. Zo severnej strany je to masív Volovca (1293 m n.m.) v 

Slovenskom rudohorí, z východnej a južnej strany krasové planiny Silická a Plešivecká. Na 

východe susedí s okresom Košice – okolie, na juhozápade a západe s okresom Revúca a na 

severe s okresmi Poprad, Spišská Nová Ves a Gelnica. Rozloha mesta je 45,6 km2 . Mesto je 
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súčasťou Košického samosprávneho kraja a je okresným mestom. Súčasťou mesta je 

Nadabula a Rožňava Baňa.  

Územie je známe svojím nerastným bohatstvom. Vyskytujú sa tu rôzne rudné a 

nerudné suroviny. V okolí mesta sa v staršom a mladšom paleozoiku vyskytujú historicky 

známe žilné hydrotermálne ložiská komplexných rúd. 

 

Ubytovacie zariadenia  

 

Hotel Selfness Rožňava *** 

Hotel Selfness Rožňava sa nachádza v lone krásnej prírody, národných parkov a historických 

pamiatok. Ideálne miesto na odpočinok a regeneráciu s pestrou paletou služieb šitých na 

mieru každému z Vás. 

Kategória ubytovania: apartmánový hotel 

Poloha: 10 minút chôdze od centra mesta  

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: raňajky formou bufetu a možnosť vlastného opekania, grilovania, kotlíkového 

varenia, posedenia na terase a pri ohni v vo vonkajších priestoroch 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.hotelroznava.sk/cennik 

Adresa:       GPS súradnice: 

Selfness Rožňava      48°38'57"N 

Kasárenská 36       20°31'42"E 

048 01 Rožňava 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 917 497 497      hotelroznava@hotelroznava.sk 

 

Web: 

http://www.hotelroznava.sk/ 

 

Boutique Hotel Empress**** 

Boutique hotel Empress  ponúka návštevníkom wellness centrum s 2 saunami, vírivkou a 

relaxačnou miestnosťou. Ubytovacie jednotky v boutique hoteli Empress sú priestranné a 

nájdete v nich klimatizáciu, vlastnú kúpeľňu, posedenie a satelitnú TV s plochou obrazovkou.  

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: raňajky formou bufetu a možnosťou celodenného stravovania 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://hotelempress.vipcard.sk/#sluzby 

Adresa:       GPS súradnice: 

Boutique hotel Empress     48°39´35.724´´ N 

http://www.hotelroznava.sk/
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Košická 1093/1      20°31´55.127´´ E 

048 01 Rožňava 

 

Telefón:       E-mail: 

058/732 98 29       info@hotelempress.sk   

  

Web: 

http://hotelempress.vipcard.sk/ 

 

Hotel Čierny Orol*** 

Hotel *** Čierny orol predstavuje staromeštiansky dom z 15. storočia na námestí Baníkov v 

Rožňave. Ubytovanie je vhodné pre obchodných managerov, rodiny s deťmi, náhodných 

turistov, ale i pre malé autobusové zájazdy, mototuristov, alebo cykloturistov počas celého 

roka. Časť hotela je riešená ako bezbariérová – má osobný výťah. Pobyt s domácimi 

zvieratami je povolený.   

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia so záhradnou terasou s možnosťou celodenného stravovania 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.ciernyorol.sk/cennik.php 

Adresa:       GPS súradnice: 

HOTEL*** Čierny Orol     48°39' 43.51" N 

Námestie Baníkov 17      20°32' 3.13" E 

048 01 Rožňava 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 908 047 254      recepcia@ciernyorol.sk 

 

Web: 

http://www.ciernyorol.sk/ 

 

Apartmán Rožňava *** 

Apartmán s bezbariérovým vstupom sa prenajíma vždy ako celok jednej skupine hostí. Útulná 

priestranná chodbička hneď pri vstupe je doplnená o stôl so 4 stoličkami pre väčšiu pohodu 

hostí, kde sa skvelo hrajú napríklad spoločenské hry. Z chodby je ďalej možné vstúpiť do 

izieb a plne zariadenej kuchynky, vybavenej keramickou varnou doskou, mikrovlnnou rúrou, 

rýchlovarnou kanvicou, chladničkou s mrazničkou a menším posedením pri okne. Maximálna 

kapacita 8 osôb. Pobyt domácich zvierat nie je povolený. Príjemnú pohodu a relax si tu hostia 

môžu dopriať celkom v troch 2-lôžkových spálňach, pričom jedna z nich je doplnená o 

spoločenskú časť s rozťahovacím gaučom (využiteľným aj ako prístelka pre 2 osoby), 

kreslami, televízorom a DVD prehrávačom. Samozrejmosťou vybavenia apartmánu je 

http://hotelempress.vipcard.sk/
http://www.ciernyorol.sk/
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spoločná kúpeľňa, samostatná toaleta a možnosť využívania neobmedzeného WiFi pripojenia 

na internet. 

Kategória ubytovania: apartmán 

Poloha: periféria mesta (10 menút pešou chôdzou od centra) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: pri plnej obsadenosti (8 osôb) 97 Eur/noc, 2 osoby za 25 Eur/noc, obsadenie počas silvestra 

(min. 3 osoby na min. 3 noci za 45 Eur/noc) 

Adresa:       GPS súradnice: 

Apartmán Rožňava***      48° 38' 58'' N 

Kyjevská 4       20° 32' 10'' E 

048 01 Rožňava 

 

Penzión Areál Zamma** 

Penzión Areál Zamma ponúka ubytovanie v izbách s vlastnou terasou, wellness  všetky izby 

sú vybavené satelitnou TV a chladničkou. V súkromnej kúpeľni nájdete sprchovací kút. Celý 

objekt penziónu je bezbariérový. Pobyt s domácimi zvieratami je povolený.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: 500 m od historického centra mesta 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: stravovanie formou raňajok. Pizzeria je k dispozícii každý deň.  

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie v celej budove 

Cenník: http://zamma.webnode.sk/cennik/ 

Adresa:       GPS súradnice: 

Areál ZAMMA       N 48.65995  

Kosu Schoppera 29      E 20.52701 

048 01 Rožňava  

 

Telefón:       E-mail: 

0905 526 798       zamma@zamma.sk 

058/732 58 67 

 

Web: 

http://zamma.webnode.sk/ 

 

Hotel Kras** 

Všetky ubytovacie jednotky v hoteli Kras majú satelitnú TV, telefón a vlastnú kúpeľňu so 

sprchovacím kútom alebo vaňou. Suita je vybavená balkónom a počas pobytu vám je tiež k 

dispozícii spoločenská miestnosť. Hotel tiež ponúka saunu, fitnescentrum, práčovňu, denné 

upratovanie, službu žehlenia a službu leštenia topánok. Pobyt s domácimi zvieratami je 

povolený.  

Kategória ubytovania: hotel 

http://zamma.webnode.sk/
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Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia so zimnou záhradou a terasou ponúka celodenné stravovanie s 

bohatou ponukou  

tradičnej slovenskej kuchyne, aj s ponukou zahraničných gastronomických špecialít. 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.hotel-kras.sk/cennik/ 

Adresa:       GPS súradnice: 

Hotel KRAS       48°39' 29.235" N 

Šafárikova 52        20°31' 51.684" E 

048 01 Rožňava 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 58 78860 60, -50, -40     recepcia@hotel-kras.sk 

 

Web: 

http://www.hotel-kras.sk/ 

 

Garni Hotel Šport** 

Hotel ponúka saunu, vírivku, biliard a masáže. Recepcia je otvorená 24 hodín denne. Všetky 

izby ponúkajú balkón, TV a súkromnú kúpeľňu s vaňou alebo sprchovacím kútom. Hostia 

hotela Garni Hotel Gemer si môžu odpočinúť na terase alebo oddýchnuť si v bare. Môžu tiež 

využívať spoločné priestory. Za príplatok sú k dispozícii konferenčné priestory a wellness 

centrum.. Pobyt s domácimi zvieratami je povolený.  

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: periféria mesta (1,4 km od centra) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia s terasou  

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.hotel-gemer.sk/index.php/sk/ 

Adresa:       GPS súradnice: 

Hotel Gemer        48° 39' 39.433" N 

Štítnická 630       20° 30' 52.997" E 

048 01 Rožňava 

 

Telefón:       E-mail: 

058/ 788 22 47       hotel.gemerrv@gmail.com 

 

Web: 

http://www.hotel-gemer.sk/index.php/sk/ 

 

Biznis centrum/ubytovňa* 

Turistická ubytovňa ponúka ubytovanie v izbách, bar a recepciu s nepretržitou prevádzkou. 

http://www.hotel-kras.sk/
http://www.hotel-gemer.sk/index.php/sk/
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Každá izba v turistickej ubytovni ponúka balkón a spoločnú kúpeľňu. Všetci hostia môžu 

využívať spoločnú kuchyňu i úschovňu lyží. Najbližšia reštaurácia a obchod s potravinami sa 

nachádza do 20 metrov od ubytovacieho zariadenia. 

Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

Dvojlôžková izba s manželskou posteľou alebo 2 oddelenými lôžkami s balkónom - 22 Eur pre 2 

osoby/noc, 11 Eur pre 1 osobu/noc 

Apartmán s 1 spálňou - 32 Eur za 3 osoby/noc 

Adresa:       GPS súradnice: 

Šafárikova 19       48° 39' 30.209" N 

048 01 Rožňava      20° 31' 56.234" E 

 

Telefón: 

058/732 82 00 

 

Penzión Luxury 

K dispozícii je 9 dvojlôžkových izieb a jeden dvojlôžkový apartmán s možnosťou prístelky vo 

všetkých izbách. Všetky izby sú moderne vybavené klimatizáciou a vlastným sociálnym 

zariadením. LCD televízor s káblovou TV, chladnička, šatník, rádio a pripojenie wifi zdarma. 

Pobyt s domácimi zvieratami je povolený. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia (ubytovaný hostia získavajú 15% zľavu v reštaurácii Castello počas 

doby pobytu). V prípade väčšej skupiny alebo spoločnosti penzión ponúka aj možnosť raňajok. 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.penzionluxury.sk/  

Adresa:       GPS súradnice: 

PENZIÓN LUXURY      48°39'32.4"N   

Šafárikova 17       20°31'56.3"E 

048 01 Rožňava 

 

Telefón:       E-mail: 

0905 815 104       info@penzionluxury.sk 

0915 835 891 

 

Web: 

http://www.penzionluxury.sk/ 

 

 

http://www.penzionluxury.sk/
http://www.penzionluxury.sk/
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Penzión Rosenau 

V budove penziónu nájdete írsky pub s terasou a reštauráciu, v ktorej si každé ráno môžete 

vychutnať raňajky. Penzión vám ponúka svetlé a farebné ubytovacie jednotky s dreveným 

nábytkom a LCD TV. Patrí k nim vlastná kúpeľňa so sprchovacím kútom a toaletou. 

Súčasťou niektorých je vlastná kuchynka s chladničkou a ďalším vybavením. Pre hostí 

ubytovaných v ostatných ubytovacích jednotkách je na poschodí pripravená spoločná 

kuchyňa. Pobyt s domácimi zvieratami je povolený.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia s terasou 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: http://www.rosenau.sk/ubytovanie.html  

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Rosenau      N 48°39'40.31"  

Šafárikova 4       E 20°31'53.5" 

048 01 Rožňava 

 

Telefón:       E-mail: 

+421 908 362 464      rosenau@rosenau.sk 

 

Web: 

http://www.rosenau.sk/ 

 

Privát Eva 

Privát Eva ponúka ubytovanie s vlastným stravovaním s terasou, záhradu s vybavením na 

grilovanie a bezplatné súkromné parkovisko pri budove. Na požiadanie vám majitelia privátu 

zorganizujú ochutnávku vín vo vinnej pivnici na mieste. Každá ubytovacia jednotka v priváte 

Eva je vybavená satelitnou alebo káblovou TV, rýchlovarnou kanvicou a má súkromnú alebo 

spoločnú kúpeľňu. K dispozícii je spoločná kuchyňa a spoločný salónik s krbom. 

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: periféria mesta (10 min chôdzou od centra mesta) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Možnosti stravovania: individuálne s možnosťou grilovania na terase 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Cenník: od 10 Eur za noc/osobu 

Adresa:       GPS súradnice: 

Privát Eva       N 48.6601770°  

Ružová 21      E 20.5446670° 

048 01 Rožňava       

 

Telefón: 

058/734 40 06 

http://www.rosenau.sk/ubytovanie.html
http://www.rosenau.sk/
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Historické pamiatky 

 

Historické jadro v Rožňave pozostáva z priestranného štvorcového námestia, 

najväčšieho svojho druhu na Slovensku a niekoľkých priľahlých ulíc. Štruktúra historického 

jadra podobná dnešnej sa vytvorila už približne koncom 15. storočia a zachovala sa až do 

dnešných čias. Dominantami námestia sú renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, 

kláštor vincentiek a budova bývalej banskej komory. Pred strážnou vežou stojí pomník 

Francišky Andrássyovej, patrónky chudobných, postavený v secesnom štýle v roku 1905. Zo 

sakrálnych pamiatok je najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta gotický 

katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Ďalšími sú kostol Sv. Anny, 

kostol Sv. Františka Xaverského, ako aj evanjelický kostol - jedna z najcennejších 

klasicistických stavieb na Slovensku. Významnou budovou je aj rímskokatolícka fara so 

zvyškami barokových nástenných malieb na fasáde a budova bývalého mestského špitálu s 

troma barokovými sochami v priečelí. Historické jadro môžu návštevníci mesta obdivovať aj 

z vyhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže.  

 

Strážna veža 

 

Strážna veža bola postavená v polovici 17. storočia, teda v 

období, keď krajinu ohrozovali Turci a plnila významnú 

obrannú funkciu. O tom, že zažila i skutočne krušné chvíle, 

svedčí turecká delová guľa, ktorú možno dodnes vidieť v jej 

južnej fasáde. K historickým zaujímavostiam veže patrí i 

fakt, že mala – ako bolo široko-ďaleko známe – 

najpresnejšie hodiny v celom Uhorsku. Rožňavská strážna 

veža je dnes sprístupnená širokej verejnosti a predstavuje 

najvyhľadávanejšiu turistickú atrakciu v meste. Prehliadku 

veže zabezpečuje Turistické informačné centrum 

v Rožňave.  

 

Otváracie hodiny:     Vstupné: 

Po-Pi: 08:00 - 15:30      dospelí: 1 € / deti 0,50 € 

So: 08:00 - 11:30 

 

Adresa:       GPS: 

Námestie Baníkov 1      N 48,662139  

048 01 Rožňava     E 20,532953 

 

Telefón:       Email: 

+421 58 732 81 01      tic.roznava@stonline.sk 
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Web: 

http://www.roznava.sk/sk/--89-2312-strazna-veza-v-roznave 

 

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie  

Najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou zo stredoveku je gotický Kostol Nanebovzatia 

Panny Márie z konca 13. storočia.  V jej interiéry sa nachádza v európskom meradle unikátna 

stredoveká maľba – Sv. Anna Samotretia (Metercia) s dobovým realistickým zobrazením 

ťažby a spracovania rudy v okolí mesta. Okrem tohto obrazu zaujmú i relikvie svätého 

ranokresťanského mučeníka Neita, ktoré kvôli zvýšeniu vážnosti katedrály vyprosil v 19. 

storočí od Svätej stolice vtedajší rožňavský biskup.  

 

Otváracie hodiny: 

Sväté omše 

- pracovné dni: 16:30  

- Sobota: 8:15,  

- Nedeľa: 7:00 (maďarsky) | 10:00 | 18:00  

 

Prehliadky so sprievodcom (prehliadku zabezpečuje Turistické informačné centrum v Rožňave) 

- v sezóne (1.7. - 31.8.):  

Po-Pi: 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00  

So-Ne: pre vopred ohlásených záujemcov  

- mimo sezóny (1.9. - 30.6.) len pre vopred ohlásených záujemcov  

 

Vstupné: 

dospelí: 1 € / deti, dôchodcovia 0,50 € 

 

Adresa:       GPS: 

Betliarska 92/3       N 48,663415  

048 01 Rožňava      E 20,531856 

 

Telefón:       Email: 

+421 58 732 81 01      tic.roznava@stonline.sk 

 

Web: 

http://www.roznava.sk/sk/--89-2310-katedrala-nanebovzatia-panny-marie-v-roznave 

 

Banícke múzeum v Rožňave 

Banícke múzeum v Rožňave plní funkciu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou 

na baníctvo a hutníctvo Gemera. Mesto Rožňana bolo od svojich prvopočiatkov späté s 

ťažbou vzácnych kovov, vyvinulo sa totiž z osady baníkov, ktorých sem prilákalo nerastné 

bohatstvo okolitých hôr. Možno tu vidieť ukážky prvotných dobývacích nástrojov, 

http://www.roznava.sk/sk/--89-2312-strazna-veza-v-roznave
http://www.roznava.sk/sk/--89-2310-katedrala-nanebovzatia-panny-marie-v-roznave
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dopravných prostriedkov či banskej techniky. V pivničných priestoroch sa nachádza jedinečná 

expozícia podzemných banských diel. Návštevník tu na vlastné oči uvidí pracovné prostredie 

baníka vrátane zariadení a pracovných nástrojov. Vo vedľajšej budove bývalého Františkinho 

útulku sa nachádza expozícia živej a neživej prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí. 

 

 

Otváracie hodiny: 

celoročne Po – Pi: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 

Počas letných prázdnin sú tieto expozície otvorené aj v sobotu a v nedeľu od 10.00 - 16.00 h. 

 

Vstupné: 

dospelí: 2,50 € | deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,50 € 

 

Adresa:       GPS: 

Šafárikova ulica 43      N 48,654753  

048 01 Rožňava      E 20,529595 

 

Telefón:       Email: 

+421 58 734 40 98      banmuz@mail.t-com.sk 

 

Web: 

http://www.banmuz.sk/expozicie 

 

Historická radnica 

Najvýznamnejšou svetskou verejnou stavbou stredovekých miest je bývala radnica. Radnica, 

ktorá dodnes stojí na rožňavskom námestí vznikla v roku 1711 adaptáciou dvoch 

http://www.banmuz.sk/expozicie
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neskorogotických resp. renesančných meštianskych domov na západnej strane námestia. 

Poloha:        GPS:  

Historické jadro v Rožňave     N48°39'26''  

E20°31'55'' 

  

Pomník grófky Františky Andrášiovej 

Františka bola známa ako “patrónka chudobných” a svojou charitatívnou činnosťou 

ovplyvnila sociálny vývoj v celom Gemeri. Pomník je zložený z busty Františky, pod ktorou 

je v životnej veľkosti umiestnený žobrák s dvoma malými deťmi. Po bokoch sochy sú dve 

labute symbolizujúce vznešenosť a dobrotu Františky. V roku 1973 bol pomník z 

ideologických príčin z  námestia odstránený a počas nasledujúcich dvadsiatich rokov stál pred 

Mauzóleom v Krásnohorskom Podradí. Až v roku 1993 bolo súsošie zreštaurované a vrátené 

na pôvodné miesto. 

 

Poloha:        GPS:  

Historické jadro v Rožňave    N48°39'26'' E20°31'55'' 

 

Kostol sv. Františka Xaverského 

Na mieste starej radnice, zo severnej strany Strážnej veže, vyrástol v rokoch 1658-1687 

jezuitský kostol sv. Františka Xaverského. Jediné, čo sa zachovalo z pôvodnej radnice je 

suterén  pod  loďou  kostola, ktorý slúži ako hrobka pre hodnostárov premonštrátskeho rádu. 

 

Poloha:        GPS:  

Historické jadro v Rožňave    N48°39'26'' E20°31'55'' 

 

Kostol a kláštor františkánov - Kostol sv. Anny 

Komplex Kostola sv. Anny a priľahlého františkánskeho kláštora v Rožňave predstavuje 

jeden z najkrajších a najvýraznejších stavebných celkov historického jadra mesta. Obe 

budovy boli postavené v 18. storočí v neskorobarokovom slohu s neskoršou klasicistickou 

úpravou. Komplex neustále poškodzovali priam nezvyčajne časté požiare, ktoré spôsobovali, 

že na budovách prebiehali dlhé, ťahajúce sa rekonštrukcie. V súčasnosti sa v kostole slúžia 

rímskokatolícke bohoslužby. Kláštor, z ktorého boli v 50-tych rokoch 20. storočia v rámci 

komunistického záťahu proti reholiam františkáni vyhnaní, však svojmu pôvodnému účelu už 

neslúži. 

 

Adresa:        GPS: 

Námestie baníkov 26      Latitude: 48.662967 

048 01 Rožňava      Longitude: 20.532836 

 

Web:  

http://www.roznava.sk/sk/--89-2311-historicke-jadro-v-roznave 

 

http://www.roznava.sk/sk/--89-2311-historicke-jadro-v-roznave
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Evanjelický kostol  

Jednou z najvýznamnejších klasicistických stavieb Gemera sa stal evanjelický kostol 

postavený v rokoch 1783-1786. Je pamätníkom významných historických udalostí z obdobia 

oficiálneho uznania luteránskeho vierovyznania v Uhorsku a jedným z najvýznamnejších 

tolerančných chrámov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

 

Adresa:        GPS:  

Šafárikova 5       Latitude: 48.660577 

048 01 Rožňava      Longitude: 20.532126 

 

Kláštor vincentiek  

V rokoch 1866-1868 bol na podnet biskupa Štefana Kollarčíka postavený kláštor Milosrdných 

sestier sv. Vincenta – satmárok a dievčenská škola katolíckej školy. 

 

Adresa:       GPS:  

Námestie baníkov 9      Latitude: 48.661385 

048 01 Rožňava      Longitude: 20.533343 

 

Banský úrad alebo Rákocziho mincovňa  

Na južnej strane námestia sa na rohu Šafárikovej ulice a Námestia baníkov týči dvojpodlažná 

budova, ktorá mala v minulosti veľmi dôležité poslanie. V období medzi 1414-1546 tu sídlila 

banská komora, v rokoch 1546-1866 banský súd a neskôr, v rokoch 1706-1707, sa tu 

nachádzala Rákocziho mincovňa. Mohutné oporné piliere boli postavené pravdepodobne zo 

statických príčin, ktoré pripomínajú zašlú slávu rožňavského baníctva. 

 

Adresa:        GPS:  

Námestie baníkov 37      Latitude: 48.661727 

048 01 Rožňava      Longitude: 20.532268 

 

 

Múzeum 

Klasicistická prevádzková administratívna budova bývalej miestnej továrne na spracovanie 

koží / Markova továreň /, bola do prevádzky daná v roku 1782 . Expozícia obsahuje 

prezentačný múzejný depozitár zložený z viac ako 4800 kusov zbierok. Fasáda budovy patrí k 

unikátom na Slovensku, ktorú zdobia ojedinelé, vzácne reliéfy znázorňujúce jednotlivé 

výrobné etapy spracovania kože – skladanie surových koží, spracovanie a rezanie koží a 

alegória garbiarstva. 

 

Adresa:       GPS:  

Šafárikova 31       Latitude: 48.656773 

048 01 Rožňava      Longitude: 20.530934 
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Starý špitál  

Na Betliarskej ulici smerom von z námestia stojí jedna z najzaujímavejších architektonických 

pamiatok Rožňavy. Prízemná budova s klasicistickou fasádou zastávala v minulosti úlohu 

špitála. Mramorová tabuľa vo výklenku čelnej fasády informuje o tom, že špitál ako verejnú 

nemocnicu dal pre mestskú chudobu postaviť zemepán Krásnej Hôrky Juraj Andrássy v roku 

1719. Dnes tu sídli pamiatkový úrad. 

 

Adresa:         GPS:  

Betliarska 76/6       Latitude: 48.663405 

048 01 Rožňava      Longitude: 20.532227 

 

Prírodné pamiatky 

 

Opičia skala  

Prírodná pamiatka „Opičia skala“ o výmere 0,24 ha predstavuje výrazný morfologický útvar, 

ktorý demonštruje vlastné horninové prostredie rudných žíl v oblasti Rožňavy. Nachádza sa 

na východnom svahu masívu Turecká, v lesnom poraste LHC Brzotín. Na vrchole, odkiaľ je 

pekný výhľad na mesto, sa nachádza banícky symbol, pripomínajúci zašlú slávu baníckeho 

regiónu. 1.októbra 2007 bola zrušená ochrana prírodnej pamiatky Opičia skala z dôvodu 

absencie prírodných hodnôt, ktoré mali byť predmetom jej ochrany. 

 

GPS:  

Latitude: 48.666027 

Longitude: 20.4944950000003 

 

Chránené územia 

 

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy 

Katastrálne územie mesta Rožňava je súčasťou  chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) 

Volovské vrchy. Chránené vtáčie územie Volovské vrchy bolo vyhlásené Ministerstvom 
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životného prostredia SR s cieľom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov 

európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa 

bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, 

jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika 

bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, 

penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša 

červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny 

sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

 

Športové atraktivity 

 

Gemerský polmaratón 

Polmaratón sa beží na trati vedúcej z Rožňavy cez Betliar do Gemerskej Polomy a späť. 

Termín konania:  

September 

 

Turistické zaujímavosti  

 

Mestské divadlo ACTORES Rožňava 

Profesionálne Mestské divadlo ACTORES Rožňava je príspevkovou neziskovou organizáciou 

mesta Rožňava. Popri hlavnej činnosti – manažovanie divadla a tvorby inscenácií – Actores 

zastrešuje rôzne kultúrne podujatia a pripravuje umelecké programy pre detského diváka a 

dospelé publikum. Doposiaľ vytvorilo vyše štyri desiatky inscenácií, ktoré boli prezentované 

nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Vo svojich inscenáciách prináša aktuálne témy, 

využíva nové postupy a formy divadelného jazyka, improvizáciu, scénický pohyb, akrobaciu 

a tanec. Oslovuje dospelého i detského diváka. Repertoár divadla tvoria aj autorské 

predstavenia a predstavenia bez slov. 
 

Adresa:       GPS:  

Mestské divadlo ACTORES Rožňava    Latitude: 48.659192 

Šafárikova 20       Longitude: 20.531415 

04801 Rožňava 

 

Program divadla:  

http://www.actores.sk/program/ 

 

Hvezdáreň Rožňava 

Úsek astronómie Gemerského osvetového strediska.  

 

Adresa:        GPS:  

Lesná 70/1       48° 40′ 05″ N 

http://www.actores.sk/program/
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048 01 Rožňava      20° 32′ 13″ E 

 

Otváracie hodiny:       Telefón:  

Po-Pia 7:30 - 15:30      058/732 42 58 

 

Pivovar Kaltenecker 

V pivovary Kaltenecker sa varí najviac pivných špeciálov v krajine. Z dobrého chmelu, 

kvalitných surovín a s majstrovským kumštom miestneho sládka. Chuť objavovať spája 

zákazníkov rôzneho veku i rôznych zemepisných šírok už 20 rokov. Pridajte sa k nim. A 

objavte všetky chute piva Kaltenecker, najoceňovanejšieho slovenského pivovaru v zahraničí. 

Spojte návštevu pivovaru aj s príjemným gastro zážitkom. Interiér pivovarskej reštaurácie 

pripomína tradičné bavorské pivárne s typickými masívnymi bukovými stolmi.  

 

 

Adresa:        GPS:  

Zakarpatská 28      Latitude: 48.649455 

048 01 Rožňava      Longitude: 20.538036 

 

Telefón:        Email:  

+421 908 714 220      k.makovnikova@kaltenecker.sk 

 

Web:  

https://kaltenecker.sk/ 

 

Slovenská banská cesta 

Mestom Rožňava prechádza tzv. slovenská banská cesta. Slovenská banská cesta je 

celoslovenským projektom, 

ktorého cieľom je prezentovať 

bohaté banícke dedičstvo na 

území Slovenska ako dôležitú 

súčasť našich dejín, zvýšiť 

úroveň povedomia verejnosti o 

potrebe ochrany technicko-

kultúrno-historického dedičstva, 

zachraňovať a sprístupňovať 

https://kaltenecker.sk/
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objekty, ktoré sú jedinečnými svedkami histórie ako objekty zvláštneho významu alebo patria 

medzi technické či architektonické unikáty, ako aj zvýšiť záujem o poznávací turizmus hlavne 

v regiónoch po útlme banskej a tým aj priemyselnej výroby. 

 

Slovenská železná cesta 

Slovenská železná cesta, ktorá je súčasťou Európskej železnej cesty spája miesta bývalej 

ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území dnešného 

Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré znamenalo 

ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň 

bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné 

zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle. 

 
 

Welness zdravia  a vitality v Selfness hotel Rožňava 

Adresa:        GPS:     

Kasárenská 36       48°38'57"N 

048 01 Rožňava      20°31'42"E 

 

Web:  

http://www.hotelroznava.sk/wellness 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Rožňavský jarmok 

Termín udalosti: 

druhý septembrový víkend 

 

Miesto konania:       GPS:   

http://www.hotelroznava.sk/wellness
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Námestie Baníkov      Latitude: 48.661841    

Ulica Šafárikova      Longitude: 20.53291 

048 01 Rožňava 

 

Dni mesta Rožňava 

Dni mesta sa v každom roku otvárajú Medzinárodnou súťažou v tanečnom športe – 

„Slovenský pohár“. Oslavy Dní mesta sú vždy naplnené bohatým a pestrým kultúrnym 

programom pre deti, mládež a všetkých obyvateľov - vyhlasovaním najúspešnejšieho 

športovca a športového kolektívu za predchádzajúci rok a slávnosťou udeľovania najvyšších 

mestských vyznamenaní a mnohými ďalšími, ako sú výstavy, športové, kultúrne a 

spoločenské podujatia, divadelné predstavenia a vystúpenia folklórnych súborov, či Karneval 

na ľade. 

Termín udalosti:  

september 

 

Miesto konania:       GPS:  

Námestie Baníkov      Latitude: 48.661841 

048 01 Rožňava      Longitude: 20.53291 

 

Novoročný výstup na Volovec 

Prezentácia účastníkov: od 7:00 do 8:30 hod. na autobusovej stanici v Rožňave 

Trasa výstupu: Čučma – nad Soľnou – Malá skala – Skalisko (1293 m) – chata Volovec – Kultúrny 

dom v Čučme (TZT) 

Doprava: od 7:30 do 8:30 hod. z autobusovej stanice a späť od 13:30 do 16:00 hod. 

 

Vianočné trhy  

Súčasťou podujatia býva živý Betlehem a vianočné koledy. 

 
 

Miesto konania:      GPS:  

Námestie Baníkov      N 48°39'44''  
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048 01 Rožňava      E 20°31'59'' 

 

Termín udalosti: 

začiatok decembra 

 

Vianočný koncert detských speváckych zborov 

 

Celoslovenské stretnutie maďarských pedagógov 

 

Country bál 

 

2.51 OBEC ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ 

 

Obec Rožňavské Bystré sa nachádza medzi masívom Tureckej v Revúckej vrchovine a 

severovýchodnými výbežkami Plešiveckej planiny Národného parku Slovenský kras. Južne 

nad obcou sa vypínajú Gerlachovské skaly, prírodná rezervácia. Pod Gerlachovskými skalami 

je Šingliarova priepasť, hlboká 72 m, má sinatrovú výzdobu, pričom v hĺbke 61 m je hladina 

podzemného jazera. Jedinečnosť prírodných scenérií Slovenského krasu zaraďuje túto oblasť 

medzi budúce významné centrá cestovného ruchu s možnosťou rekreácie, turistiky. 

Novovybudovaná lesná turistická cesta údolím bieleho potoka z obce na Plešiveckú planinu 

s možnosťou pokračovania na Gerlachovské skaly a prekrásnym výhľadom na široké okolie 

Kráľovu hoľu a Vysoké Tatry. Vhodná poloha obce a dobrý komunikačný prístup – 

predurčuje obec k rozvoju rekreačnej turistiky. Obec Rožňavské Bystré, ako bývalá banícka 

obce, kde baníctvo v súčasnosti je v útlme, má vysokú mieru nezamestnanosti a ako jednu 

z možností na zlepšenie ekonomickej situácie vidia miestni obyvatelia aj v propagácii 

a sprístupnení existujúcich prírodných  a kultúrnohistorických daností tohto regiónu pre 

širokú verejnosť. V obci sa nachádza evanjelický kostol z roku 1844, kde pôsobil ako kňaz a 

učiteľ najznámejší 

slovenský rozprávkar P. E. Dobšinský. 

 

Historické pamiatky 

 

Pamätná tabuľa Pavla Emanuela Dobšinského 

 

Tabuľa je umiestnená na kostole, kde pôsobil ako 

evanjelický farár.  

 

GPS:  

Latitude: 48.665037 

Longitude: 20.44061 
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Prírodné pamiatky 

 

Plešivecká planina 

Orografický podcelok a geomorfologicky najvýznamnejšia planina Slovenského krasu o 

rozlohe okolo 2 870 ha. Výška planiny sa pohybuje medzi 851 m na severe po 560 m na juhu. 

Najvyšším vrchov na Plešiveckej planine je  vrch Štít (852 m n.m. ) nazývaný aj Bučina. Na 

severe Plešiveckej planiny sa nachádza výhľadový skalný útvar Gerlašská skala (752 m.n.m.) 

. Planina je bohatá na povrchové i podzemné krasové javy. Vyznačuje sa veľkým množstvom 

závrtových depresí so škrapmi, škrapovými poľami a závrtmi. Na 1 km2 je ich 10-15. Najviac 

charakteristickým javom na Plešiveckej 

planine sú závrty, ktorých tu napočítali cez 

800. Najväčší závrt tzv. Hmlistý závrt leží 

pri Lastovičej diere a má rozmery 350 x 250 

m pri hĺbke 50 m. Plešivecká planina má dve 

poschodia. Biarec predstavuje vyšší 

zarovnaný rozľahlý povrch planiny (vyššie 

poschodie planiny) na severe Plešiveckej 

planiny. Je to planina na planine. Prevládajú 

tu hlavne vertikálne korózne jaskyne a 

priepasti. Najdlhšia je Diviačia priepasť, 

ktorej dno sa nachádza 128 m pod povrchom. Ďalšími významnými priepasťami sú Zvonivá 

jama, Jelenia priepasť, Vĺčia priepasť, Zakliata priepasť, Veľká peňažnica a iné. Nachádzajú 

sa tu aj menšie jaskyne, ktoré nie sú verejnosti prístupné. Najznámejšia je Brzotínska jaskyňa. 

Najväčšia hustota jaskýň sa nachádza pod  skalným útvarom Gerlašských skál, kde sa 

nachádza 17 jaskýň. 

 

Ako sa dostať na Plešiveckú planinu:  

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Plešivec (modrá), Slavec  (žltá), Kružná 

(žltá), Rakovnica (zelená) a Štítnik (modrá). 

GPS:  

Latitude: 48.6114000  

Longitude: 20.4328000 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 
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km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

 

2.52 OBEC RUDNÁ 

 

Obec Rudná leží v západnej časti Rožňavskej kotliny. Vznik obce je úzko spätý so 

vznikom ťažby rúd v tzv. baníckom regióne Gemer. Územie obce bolo súčasťou Brzotinského 

panstva, ktoré dostal ako donáciu v roku 1243 Detrich Szár z rodu Ákošovcov. Od jeho 

potomkov potom po roku 1290 sa dostalo do vlastníctva comesa Batiza (predok 

Mariássyovcov). Rožňavskú časť panstva v roku 1291 kráľ daroval ostrihomskému 

arcibiskupovi. Zo začiatku tu bola rozšírená ťažba zlata a striebra, v novoveku sa začalo ťažiť 

železo. Obec mala od vzniku banícky charakter. Majitelia baní postavili pre baníkov byty, tak 

vznikla koncom 19. stor. stará banská kolónia a zač. 20. stor. vznikla nová banská kolónia, 

čím sa obec rozrástla.  

 

Turistické zaujímavosti 

 

„Náučný chodník Turecká“ sa venuje baníckej a lesníckej tematike a má dĺžku 8,2 km. Na 

trase chodníka je rozmiestnených 26 ks náučných tabúľ a 2 altánky slúžiace na oddych. 

Najvyšším bodom náučného chodníka je vrchol Tureckej v n.m.v. 954 m.   

 

 

2.53 OBEC SILICA 

 

Obec leží uprostred Silickej planiny. Chotár má charakter vrchoviny, ale samotný 

povrch planiny je pahorkatina, rozčlenená množstvom závrtov, slepých dolín, priepastí. Našlo 

sa tu jaskynné sídlisko bukovohorskej kultúry, pohrebisko pilinskej kultúry, sídlisko 

kyjatického typu z doby hallštattskej a z doby laténskej a rímskej. Písomná zmienka o obci 

pochádza z r. 1340 pod menom Zednyche, vo vlastníctve Štefana Szilonnaiho. Neskôr patrila 

Bebekovcom, po nich viacerým zemianskym rodom a naposledy Andrássyovcom. Do r. 1880 
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patrila do Turnianskej župy. V obci je postavený uprostred múrov bývalej pevnosti bratríkov 

kostol ref. cirkvi z r. 1525. V katastri obce sa nachádza 205 m hlboká priepasť Brázda 

(Barazda), Silická ľadnica a Zbojnícka jaskyňa, ktoré sú čiastočne sprístupnené so 

sprievodom.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión Mária 

Ubytovanie v rodinnom dome na samostatnom poschodí so samostatným vchodom:  

1x 1-lôžková izba. 

1x 2-lôžková izba. 

1x 3-lôžková izba. 

2x 3-lôžková izba s prístelkou. 

1x kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, 1x kúpeľňa s vaňou a WC, hala s TV, 2x kuchyňa s 

TV (elektrický sporák, plynový sporák, plynová rúra, chladnička, chladnička s výparníkom, 

MV rúra, rýchlovarná kanvica). Kryté záhradné posedenie, záhradný gril, ohnisko, suché WC. 

Ústredné plynové kúrenie.  

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: centrum obce 

Možnosti stravovania: možnosť stravovania u domácich 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Adresa:         GPS:  

Penzión Mária        Latitude: 48.556128 

Silica č. 160        Longitude: 20.520581 

049 52 Silica 

 

Telefón:        Email:  

+421905981567       valeria.kovacsova@gmail.com 

+421915558683 

+421915382141 

+421587901153 

 

Szabó Vojtech  

Adresa:  

Silica č.d. 160 

Telefón:  

058/7901153 

 

Varádyová Jolana 

Adresa:  

Silica č.d. 7 
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Telefón:  

058/7901177 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol reformovanej cirkvi 

Kostol bol postavený v roku 1525 na najvyššom bode v obci s kamenným obranným múrom 

so strieľňami zo 16.storočia. 

 

Prírodné pamiatky 

 

Priepasť Babská diera 

Babská diera je 46 metrov dlhá vertikálna jaskynná priepasť a kultové sídlo človeka kyjatickej 

kultúry. Objavil ju v roku 1959 objaviteľ jaskyne Domica Ján Majko. Vstupný portál bol v 

minulosti krasovým závrtom. Ján Majko tu našiel v hĺbke 5 metrov niekoľko archeologických 

artefaktov ako sú ľudské kosti a kúsky keramiky z mladšej doby bronzovej. Ľudské kosti 

patrili dvom mladým ľuďom mužského a 

ženského pohlavia. K najzaujímavejším 

nálezom patrí maska vyrobená z tvárovej časti 

ľudskej lebky. Pravdepodobne bola maska 

používaná pri kultových obradoch s ľudskými 

obeťami. Mladšia doba kamenná bola svedkom 

krvavých obradov a toto miesto je toho 

svedkom. Babská diera je miesto prvého nálezu 

šamanskej masky z mladšej doby bronzovej na 

území Slovenska. 

 

Ako sa dostať k priepasti:  

K priepasti sa dostanete po žltej trase z malého parkoviska tesne pred obcou Silica “rázcestník 

Silická jaskyňa parkovisko”, ktorá vedie k jaskyni Silická ľadnica. Priepasť sa nachádza v 

lese asi 5 minút od rázcestníka Silická jaskyňa parkovisko. 

 

GPS: 

N 48°55.361′ E 020°50.457′ 

 

Priepasť Brázda 

Nachádza sa na Silickej planine, asi 2,5 km severozápadne od obce Silica. Hĺbka priepasti je 

181 m. Je to najhlbšia priepasť Silickej planiny. Vytvorená je v strednotriasových svetlých 

wettersteinských vápencoch. Skladá sa zo sústavy komínov, oddelených od seba ôsmymi 
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horizontmi. Zo sekundárnej výplne je najzaujímavejšia sintrová výzdoba hráškovitého tvaru. 

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996. 

 

GPS:  

48° 34,2666´ N  

20° 29,6730´ E 

 

Chránené územia 

 

Jaskyňa Silická ľadnica 

Patrí medzi najvýznamnejšie prírodné zaujímavosti Slovenského krasu. Jaskyňa je dlhá 1100 

m, hlboká 110 m a je najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a v Europe. Skalná 

stena vo vstupnej časti dosahuje hĺbku 90 m. Vstupná plocha jaskyne, ktorá je verejnosti 

sprístupnená je esteticky zakomponovaná do okolitej prírody. Jaskyňa Silická ľadnica nie je 

pre verejnosť sprístupnená a pohyb mimo vymedzenej plochy je zakázaný. 

Ako sa dostať ku jaskyni:  

Ku jaskyni vedie  žltá turistická odbočovacia trasa od rázcestníka “Silická jaskyňa 

rázcestie”(5 min), alebo od malého parkoviska nachádzajúceho sa tesne pred obcou Silica 

“rázcestník Silická jaskyňa parkovisko”(15 min). 

 

GPS:  

N48°32'56''  

E20°30'13'' 

 

 

 

 

 

 

 

Prírodná rezervácia Sokolia skala 

Bola vyhlásená za rezerváciu v roku 1981 o 

výmere 11,69 ha. Nachádza sa na hranici Silickej 

planiny a planiny Dolný vrch neďaleko obce 

Silica. Jej územie reprezentuje geomorfologicky 

výrazný skalný útvar zapojený do lesného 

komplexu v závere malej doliny. Nachádzajú sa 

tu zvyšky hradu Sokolí kameň, ktorý sa prvý krát 

spomína v roku 1243. Ide o pozostatky valov 

stredovekého strážneho hrádku. V 14 storočí hrad 



 160 

zanikol. Na úpätí skaly vyviera krasový prameň, na severnej strane skaly sa nachádza otvor 

do známej Zbojníckej jaskyne. 

GPS:  

N48.37756 

E18.63047 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Obcou prechádza červená cykloturistická trasa a je významnou križovatkou 

turistických trás na Silickej planine. Začína tu modrá turistická trasa, ktorá vedie do obce 

Jovice. Prechádzajú tadiaľ červená turistická trasa, ktorá vedie zo strediska Domica až do 

obce Dvorníky – Včeláre a žltá turistická trasa z obce Silická Jablonica až do strediska 

Gombasek. 

 

Jazierko Farárova jama 

Vzniklo upchaním krasového závrtu. Dnes je to rybársky revír a hniezdisko lysky čiernej. 

Plocha jazierka je 2,3 hektára. 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/svk/strediska/jovice.php
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/domica/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/1017-2/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/obec-silicka-jablonica/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/rekreacne-stredisko-gombasek/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/rekreacne-stredisko-gombasek/
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Silické (Jašteričie) krasové jazierko 

Silické jazierko nazývané aj Jašteričie jazierko sa nachádza na Silickej planine asi 2 km na 

severovýchod od obce Silica, na ľavo od úpätia vrchu Fabianka (633 m n.m.). Nachádza sa pri 

ňom váhadlová studňa, lavičky a informačná tabuľa. Je najväčším krasovým jazerom na 

Slovensku a je v štádiu zániku. Leží v nadmorskej výške 586 m n.m. a ma rozlohou asi 1,20 

ha. Jazierko vzniklo upchatím dna krasovej jamy (závrtu), na severozápadnej strane jazera sa 

nachádza činný ponor nad jeho hladinou. Voda v jazere je v súčasnosti pomerne znečistená, 

bez vyšších foriem života a zarastá riasami a vodným rastlinstvom. Na jeho severozápadnom 

brehu jazierka sa nachádza Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, ktorá odvádza vodu do 

podzemia (ak hladina jazierka stúpne nad úroveň ponoru). Lokalita s výskytom vzácnych 

druhov mäkkýšov, motýľov, chrobákov, ropúch, užoviek a divých kačíc. 

Ako sa dostať ku Silickému krasovému jazierku: 

Popri jazierku prechádza červená turistická trasa. K jazierku sa môžete dostať po už 

spomínanej červenej turistickej trase z obce Silica v smere na Jablonovské sedlo-Soroška 

(cesta k jazieku trvá asi 15 až 30 minút). Z chodníka však kvôli jazeru je nutné zostúpiť. 

Turistov na odbočku upozorní smerová ceduľa. 

 

 

2.54 OBEC SILICKÁ BREZOVÁ 

 

Obec Silická Brezová sa nachádza na Silickej planine v NP Slovenský kras. V okolí 

obce sa vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, vyvieračky, jaskyne a 

vzácna fauna a flóra. Archeologické výskumy v katastri obce odkryli nálezisko z obdobia 

neolitu, žiarové pohrebisko z doby hallštattskej a sídlisko bukovohorskej kultúry.  

 

Historické pamiatky 

 

Kostol  

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
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Renesančný kostol je zo 16. storočia s drevenou maľovanou kazateľnicou z 18. storočia. 

Lavice pomaľované kvetmi a ľudovou ornamentikou nachádzajúce sa v kostole sú z prvej 

polovice 18. storočia. 

GPS:  

48° 31,9698´ N  

20° 29,1588´ E 

 

Veža 

Vysoká hranolová klasicistická veža z 19. 

storočia stojí vedľa kostola.   

GPS:  

48° 31,9698´ N  

20° 29,1588´ E 

 

Pamätná tabuľa padlých hrdinov za 1. a 2. svetovej vojny 

 

Prírodné pamiatky 

 

Malá Ľadnica 

 

Zvonivá priepasť 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 



 163 

Národná prírodná rezervácia Kráľova studňa 

Územie rezervácie leží na styku spodnotriasových bridlíc a slienitých vápencov so 

strednotriasovými vápencami a dolomitmi. Je tu viacero prameňov napájajúcich bezmenný 

potok s úzkym pásom aluviálnej nivy. Vyvinula sa a doteraz sa tu zachovala bohatá močiarna 

vegetácia reprezentovaná porastami slatinnej jelšiny so všetkými vývojovými štádiami a 

zastúpením charakteristických i vzácnych druhov rastlín.  Vyhlásená bola v roku 1982 a má 

rozlohu 11,21 ha. PR je vyhlásená na ochranu typických porastov slatinnej jelšiny v 

Slovenskom krase so všetkými vývojovými štádiami a výskytom viacerých ojedinelých a 

chránených druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. 

 

Jaskyňa Milada 

Jaskyňa bola objavená v roku 1946 

Jánom Majkom so 

spolupracovníkmi cez 19 m hlbokú 

priepasť. Priepasť  ústi na 

podzemné riečisko. Neskôr do 

jaskyne vyrazili vstupnú štôlňu. 

Jaskyňa predstavuje ponornú časť 

brezovsko-kečovského 

podzemného hydrologického 

systému. Za národnú prírodnú 

rezerváciu bola vyhlásená v roku 

1996. Je to jaskyňa fluviokrasového typu. je v strednotriasových sivých gutensteinských 

vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch. Jaskyňa Milada je pre verejnosť 

nesprístupnená. 

GPS:  

48° 31,4298´ N  

20° 29,3952´ E 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Obcou prechádza červená turistická trasa, ktorá vedie zo strediska Domica až do obce 

Dvorníky – Včeláre. 

 

 

2.55 OBEC SILICKÁ JABLONICA 

 

Obec Silická Jablonica sa nachádza medzi planinou Dolný vrch a Silickou planinou v 

NP Slovenský kras. Nadmorská výška obce v jej strede je 256 , v jej chotári je 220 – 607 m. 

Stará vinohradnícka obec je v súčasnosti súčasťou Turnianskej vínnej cesty. V okolí obce sa 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-dolny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/turnianska-vinna-cesta/


 164 

vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, vyvieračky, jaskyne a vzácna 

fauna a flóra. Z pamiatok sa v obci zachovalo mnoho tradičných gemerských sedliackych 

domov z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. 

  

Ubytovacie zariadenia 

 

Chalupa Somoš 

Štýlová chalupa (hospodárstvo) s množstvom izieb a možnosťou stanovania. V prízemní 

chalupy sú izby pre menší počet osôb, v podkroví je 10-lôžková izba s možnosťou 6 prístelok. 

Turistická galéria poskytuje priestor pre nocľah pre 16 osôb. V prízemí je spoločná kuchyňa a 

kúpeľňa. Chalupa disponuje stolom pre stolný tenis, šípkami, detskou hojdačkou, možnosťou 

zapožičania 10 bicyklov a stolových hier. Chalupa je v prevádzke len mimo zimnú sezónu (v 

mesiacoch máj - október).  

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: okrajová časť obce  

Možnosti stravovania: možnosť stravovania pre väčšie skupiny (min. 12 ľudí) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

Izba v prízemí: 10 EUR/os/noc (prístelka 8 EUR/os/noc) 

Podkrovná izba: 9 EUR/os/noc (prístelka 7 EUR/os/noc). Turistická galéria: 5 EUR/os/noc 

Vo vlastnom stane: 4 EUR/os/noc.  

Prenájom celej chalupy: piatok a sobota 250 EUR/chalupa/noc, ostatné dni 220 EUR/chalupa/noc 

Adresa:          GPS:  

Chalupa Šomoš        Latitude: 48.55769 

Silická Jablonica č. 65        Longitude: 20.605376 

049 43 Silická Jablonica 

 

Telefón:         Email:  

+421 901 776 911 (sk)        dominium_bt@freemail.hu 

+36 304 135 418 (hu) 

 

Historické pamiatky 

 

Gemerská ľudová architektúra 

Z pamiatok sa v obci zachovalo mnoho tradičných 

gemerských sedliackych domov z konca 19. storočia a 

začiatku 20. storočia. Sú to ľudové murované domy s 

pavlačami, murovanými štítmi a ornamentálnou 

výzdobou priečelí. Typickým znakom architektúry 

južných častí Gemera sú domy s prvkami ľudového 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/gemerska-ludova-architektura-v-silickej-jablonici/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/gemerska-ludova-architektura-v-silickej-jablonici/
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klasicizmu, s vaľbovou alebo sedlovou strechou, ktoré sú pokryté šindľom alebo škridlou. 

Vyskytujú sa tu buď typy domov s takzvaným portikom (stĺpová predsieň pred hlavným 

vchodom domu) alebo podstienkom (drevenými alebo murovanými stĺpikmi, ktoré lemujú 

celú dĺžku domu).Tieto ľudové domy sú postavené  zo sušených tehál alebo kameňa. V 

minulosti boli strechy pokryté slamou. 

 

Rímskokatolícky kostol  

V obci sa nachádza neorománsky a neogotický rímskokatolícky kostol z roku 1867. 

 

Reformovaný kostol  

Ide o klasicistický reformovaný kostol z roku 1789. 

 

 

Sokolí hrad (Sokolia skala) 

Sokolí hrad predstavuje už len zrúcaniny hradu 

patriaceho rodine Bebekovcov. Dnes sú z hradu 

badateľné iba nepatrné zvyšky murív. Ide o 

pozostatky valov stredovekého strážneho hrádku. 

Hrad zanikol koncom 14. storočia. 

GPS:  

N48.54589  

E20.56542 

 

Gemeskút 

Ide o typickú vahadlovú studňu nachádzajúcu sa uprostred obce. 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 
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národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Obcou prechádza žltá turistická trasa z obce Hrušov do obce Silica na Silickej planine a 

červená cykloturistická trasa. Obec je dobrým východiskom do Prírodnej rezervácií Sokolia 

skala, kde sa nachádza výhľadová Sokolia skala (Sokolí hrad), na Silickú planinu, na planinu 

Dolný vrch, k jaskyniam Silická ľadnica a Zbojnická jaskyňa a k hradu Szádvár. 

 

Turnianska vínna cesta 

Turnianska vínna cesta zahŕňa malopestovateľov viniča, malovýrobcov vína, poskytovateľov 

stravovacích a ubytovacích služieb, remeselníkov a združenia podieľajúce sa na rozvoji 

turizmu a cestovného ruchu v Slovenskom krase.  

 

 

2.56 OBEC SLAVOŠKA 

 

Obec Slavoška leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na terasovitej 

plošine v doline Hankovského potoka. Osídlená bola v 13. storočí. Patrila do Štítnického 

panstva rodine Četnekyovcov-Bebekovcov. V 16. storočí mala 6 usadlostí a jej obyvatelia sa 

zaoberali hlavne baníctvom  a poľnohospodárstvom. Dnes žije v obci 123 obyvateľov.  

 

 

2.57 OBEC SLAVOŠOVCE 

 

Slavošovce ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v severovýchodnom 

výbežku Štítnickej doliny pod končiarmi Kohúta (1409) a Stolice (1476). Hornatý povrch 

chotára tvoria pasienky a menej úrodné, na obrábanie náročné polia s podzolovou hnedou na 

severe piesočnatou pôdou. Nad nimi sú listnaté lesy (breza, hrab, dub), vo vyšších polohách 

lesy ihličnaté. Pôvodné obyv. sa zaoberalo baníctvom, prácou v hámroch, uhliarstvom, 

http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/obec-hrusov/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/obec-silica/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/pr-sokolia-skala/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/pr-sokolia-skala/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/sokolia-skala/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/silicka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-dolny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/planina-dolny-vrch/
http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/jaskyna-silicka-ladnica/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/zbojnicka-jaskyna/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/hrad-szadvar-np-aggtelek/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_rudohorie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dub
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povozníctvom, pastierstvom a remeslami. V obci sa narodil najväčší zberateľ slovenských 

rozprávok, spisovateľ, zberateľ ľudových povestí a folklorista P. E. Dobšinský (1828 - 1885), 

ktorý tu má vytvorenú pamätnú izbu.  

 

Historické pamiatky 

 

Rodný dom P. Dobšinského 

Expozícia podáva komplexný obraz  osobnosti P. Dobšinského. Približuje jeho tvorbu. 

Významnú časť expozície tvorí spisovateľova korešpondencia s ďalšími významnými 

slovenskými osobnosťami. 

 

 

GPS:  

N48°43'4''  

E20°16'16'' 

 

Pamätná tabuľa P. Dobšinského 

 

Pomník SNP 

 

Epitaf J. Petroviča 

 

Evanjelický kostol  

 

Turistické zaujímavosti 

 

Slavošovský tunel 

Ide o technickú pamiatku zo štyridsiatych rokov 20. storočia. Pri obci Slavošovce sa nachádza 

jedinečná turistická atrakcia, ktorú stojí za to vidieť i prejsť. Jeho sprístupnenie odštartoval 

jedinečný koncert v tuneli. Dnes láka svojou tajomnosťou. Zážitok pri prechádzke úplnou 

tmou stojí za to vyskúšať. Nedokončený železničný tunel slúži ako turistická atrakcia, spája 

revúcku so štítnickou dolinou. Tunel meria 2 400 metrov. Jeho prechod trvá približne 45 

minút. Návštevník doň vchádza vstupným portálom v 

Slavošovciach a vychádza nad obcou Magnezitovce. 

Tunel začali stavať v roku 1941. Prerazený bol v 

roku 1944, práce pokračovali až do roku 1949, kedy 

zmenou politických i spoločenských pomerov stratilo 

jeho dokončenie opodstatnenie.  

GPS:  

48,702517 N  

20,268636 E 
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2.58 OBEC STRATENÁ 

 

Obec leží v Slovenskom rudohorí v úzkej doline horného toku rieky Hnilec. Chotár sa 

rozprestiera na území NP Slovenský Raj. Tvoria ho strmé vápencové bralá a rozoklané doliny. 

Vznikla ako banícka a hutnícka obec na území Hrabušického panstva. Obec je významnou 

turistickou lokalitou Slovenského Raja. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Chata Erika 

Chata Erika sa nachádza v obci Stratená v časti Dobšinská ľadová jaskyňa. Je situovaná len 

vo vzdialenosti 20 minút pešej chôdze od vchodu do svetoznámej Dobšinskej ľadovej 

jaskyne. Chata je postavená v krásnom horskom prostredí a ponúka možnosti pešej turistiky v 

národnom parku Slovenský raj. V objekte sa nachádzajú 2 dvojlôžkové izby a 1 šesťlôžková 

izba. Pobyt s domácim zvieraťom nie je povolený. Minimálna dĺžka pobytu je na 2 noci.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: rekreačná časť obce  

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: nie je k dispozícii 

Cenník:  

10 Eur/os./noc 

Adresa:       GPS:  

Chata Erika      48º 52' 39'' N 

Dobšinská ľadová jaskyňa      38 20º 18' 10'' E 

049 71 

 

Telefón a e-mail na adrese: 

http://www.ubytovanienaslovensku.eu/stratena?gclid=CjwKEAjwps2_BRC5jduHor-h8xESJADGT-

LtaG3rhaiPJl7_Q7w0KBQf7Lw6vdJ6KX4VpIf_iWq2aRoCKAnw_wcB 

 

Chata Lesanka 

Horská chata Lesanka sa nachádza v prekrásnej prírode mimo zastavanej časti obce Stratená 

na území Národného parku Slovenský raj, v údolí, ktoré ústí k vodnej nádrži Dedinky. Chata 

poskytuje svojím hosťom dokonalé súkromie s dobrým prístupom k chate aj v zime. Chata má 

kapacitu 27 lôžok v 9 izbách (tri dvojlôžkové, päť trojlôžkových, jedna päťlôžková s 

možnosťou prístelky). Voľný čas môžete tráviť v spoločenskej miestnosti s televízorom, 

satelitom a krbom. Zariadená kuchyňa Vám poslúži na prípravu vlastnej stravy. V objekte sú 

2 kúpeľne a 4 toalety. Elektrické kúrenie + krb v spoločenskej miestnosti zabezpečujú 

dostatočné teplo na chate počas celého pobytu. Ak budete mať záujem pripravíme Vám aj 

http://www.ubytovanienaslovensku.eu/stratena?gclid=CjwKEAjwps2_BRC5jduHor-h8xESJADGT-LtaG3rhaiPJl7_Q7w0KBQf7Lw6vdJ6KX4VpIf_iWq2aRoCKAnw_wcB
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/stratena?gclid=CjwKEAjwps2_BRC5jduHor-h8xESJADGT-LtaG3rhaiPJl7_Q7w0KBQf7Lw6vdJ6KX4VpIf_iWq2aRoCKAnw_wcB


 169 

stravu. K vybaveniu chaty patrí hojdačka a altánok s posedením s možnosťou opekania, 

grilovania a varenia guľášu. 

Kategória ubytovania: horská chata 

Poloha: mimo zastavanej časti obce  

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie je k dispozícii 

Cenník: od 9 Eur/os./noc 

Adresa:       GPS:  

Chata Lesanka      Latitude: 48.871241 

Stratená 4      Longitude: 20.339473 

049 71  

 

Telefón:      Email:  

0903 401 083      chata@lesanka.sk 

 

Web:  

http://www.lesanka.sk/index.php/2-uncategorised/1-1 

 

Penzión Šafrán 

Penzión hosťom ponúka ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách s možnosťou prísteliek. 

Každá izba má televízor, satelit, WiFi internet a vlastné sociálne zariadenie (sprcha, toaleta). 

Náročnejší hostia si môžu rezervovať dvojlôžkový apartmán s možnosťou prístelky. 

Apartmán sa skladá zo spálne, obývačky a sociálneho zariadenia (sprcha a toaleta). Celková 

kapacita ubytovania tak dosahuje 24 pevných lôžok + 4 prístelky. Voľný čas môžu hostia 

tráviť v ľudovej izbe s televízorom a satelitom. Za penziónom pod svahom je pre hostí 

pripravená nová terasa s posedením, vonkajším barom s možnosťou opekania, grilovania, 

popíjania kávičky či pivka. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha:  zastavaná časť obce 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie je k dispozícii 

Cenník: od 15 Eur/os./noc 

Adresa:       GPS:  

Penzión Šafrán      48° 52' 16'' N 

Stratená      5 20° 20' 18'' E 

049 71   

 

Telefón:      Email:  

+421 58 79 81 118      penzionsafran@stonline.sk   

 

Web:  

http://www.lesanka.sk/index.php/2-uncategorised/1-1


 170 

http://web.stonline.sk/safran/penzion.htm 

 

Penzión Borovica 

V krásnom prostredí malebnej obce Stratená, vzdialenej len 4 km od Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, v južnej časti národného parku Slovenský Raj svojim hosťom penzión Borovica 

ponúka 11 dvojposteľových izieb vybavených kúpeľňou a SAT TV prijímačom. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha:  okrajová časť obce 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie je k dispozícii 

Cenník: od 18 Eur/os./noc 

Adresa:       GPS:  

Penzión Borovica      Latitude: 48.872235 

Stratená 12 

049 71  

Telefón:      Email:  

+421 902 188 430       borovica@szm.sk 

+421 904 693 429     

 

Web:  

http://www.penzionborovica.sk/ 

 

Penzión Stratená 

V penzióne je možnosť organizovania skupinových pobytov, školení alebo kurzov. 

Ubytovanie poskytujeme v 7 izbách a 2 apartmánoch. Súčasťou izieb a apartmánov je 

televízor a kúpeľňa.  K dispozícii je  kaviareň a spoločenská miestnosť s televízorom a 

satelitom. Na oddych slúži bazén a sauna. Pobyt s domácimi zvieratami nie je povolený. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha:  centrum obce 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie nie je k dispozícii 

Cenník: http://www.ubytovanienaslovensku.eu/penzion-stratena 

Adresa:       GPS:  

Penzión Stratená      48º 52' 10'' N 

Stratená 14      20º 20' 37'' E 

049 71  

 

Kontakt nájdete na http://www.ubytovanienaslovensku.eu/penzion-stratena 

 

 

 

http://web.stonline.sk/safran/penzion.htm
http://www.penzionborovica.sk/
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/penzion-stratena
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Hostinec Stará Krčma 

Ubytovacie zariadenie Hostinec Stará Krčma sídli v 160-ročnej budove hostinca uprostred 

Národného parku Slovenský raj. Okrem ubytovania v izbách a karavane, reštaurácie a baru 

ponúka aj herňu s biliardovým stolom, pingpongový stôl a šípky. K dispozícii majú hostia tiež 

záhradu s grilom a terasou. Každá jednotka v zariadení Hostinec Stará Krčma má balkón, 

výhľad na okolité hory, TV a vlastnú kúpeľňu so sprchovacím kútom alebo vaňou a 

bezplatnými toaletnými potrebami. K dispozícii majú hostia spoločnú dobre vybavenú 

kuchyňu a spoločenskú miestnosť.  

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha:  okrajová časť obce 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie je k dispozícii 

Cenník: od 10 Eur/os./noc 

Adresa:       GPS:  

Penzión Borovica      Latitude: 48.869554 

Stratená 22      Longitude: 20.343025 

049 71 Stratená 

 

Telefón:      Email:  

+421 904 255 056         starakrcma2@gmail.com 

 

Web:  

http://www.starakrcma.sk/ 

 

Penzión Ľadová 

Penzión Ľadová ponúka svojím hosťom príjemné ubytovanie v turisticky obľúbenej oblasti 

Slovenského raja. Pre hostí sú k dispozícii 4 izby a 2 apartmány. Spolu je  k dispozícii 10 

lôžok. Samozrejmosťou je krásny výhľad na blízku farmu, zaoberajúcu sa chovom koní a 

hovädzieho dobytka. Súčasťou penziónu je aj altánok, vhodný na posedenie a grilovanie pri 

západe slnka. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha:  okrajová časť obce 

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie nie je k dispozícii 

Cenník: od 10 Eur/os./noc 

Adresa:       GPS:  

Penzión Ľadová      Latitude: 48.872235 

Stratená 12      Longitude: 20.297929 

049 71 Stratená 

 

Telefón:      E-mail:  

http://www.starakrcma.sk/
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0915 858 037      info@penzionladova.sk 

0908 508 048 

0911 039 089  

 

Web:  

http://www.penzionladova.sk/ 

 

Ranč pod ostrou skalou 

Ranč pod ostrou skalou Vám ponúka reštauráciu v štýle salóna, možnosť jazdy na koni a 

originálne zážitky spojené so životom na ranči. Budova je postavená v americkom motelovom 

štýle – každý apartmán má samostatný vchod z vonkajšej terasy. Vo všetkých izbách a 

apartmánoch sú drevené podlahy. Sú vybavené satelitnou TV, vlastnou kúpeľňou a 

samostatným vchodom z patia. Apartmány majú drevom obložené stropy, kompletne 

vybavenú kuchyňu, jedálenský kút a obývací priestor. Reštaurácia v Ranči pod Ostrou skalou 

je zariadená dreveným nábytkom v country štýle a jej súčasťou je letná terasa. Pozrite si 

rodeo organizované rančom, zajazdite si na štvorkolke alebo využite požičovňu bicyklov. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha:  extravilán obce 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie nie je k dispozícii 

Cenník: 15 Eur/os./noc 

Adresa:      Telefón: 

Ranč pos ostrou skalou      0911 298 208 

Dobšinská ľadová jaskyňa 

049 71 Stratená 

 

E-mail:      Web:  

ranc@ranc-ladova.sk      http://www.ranc-ladova.sk/ 

 

Historické pamiatky 

 

Kostol sv. Augustína 

Neogotický rímskokatolícky Kostol svätého Augustína z roku 1909 so sochou Márie 

Magdalény (zo začiatku 16. storočia) od Majstra Pavla z Levoče. 

http://www.penzionladova.sk/
mailto:ranc@ranc-ladova.sk
http://www.ranc-ladova.sk/


 173 

             

 

Hostinec 

Národná kultúrna pamiatka Hostinec bola vyhlásená v roku 2011. Tvoria ju viaceré 

pamiatkové objekty: 

- Prícestný hostinec, áláš: neskoroklasicistická kamenná budova postavená v rokoch 1854-

1858. Upravovaná bola v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím. 

Nachádza sa v obci Stratená 22 na ľavom brehu rieky. 

- Voziareň: neskoroklasicistická kamenná budova postavená v rokoch 1854-1858. 

Upravovaná bola v 20.storočí. Má trojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je 

jednopodlažná. 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský raj 

NP Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska chráni jednu z najväčších 

ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav, vodopádov a jaskýň. 

Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce najstaršiu históriu osídľovania Spiša 

a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi najmladšie národné parky na Slovensku, s 

rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP pokrýva smrekový les. Vďaka minerálne 

bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra vyznačuje vysokou pestrosťou. 

Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova Ves a strediská Čingov a 

Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 

 

Národná prírodná rezervácia Stratená 

Ide o územie s hlbokými dolinami a vysokými horskými 

chrbátmi pokryté lesnými porastami osídľujúcimi aj tie 

najextrémnejšie stanovištia. 
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Havrania skala 

Havrania skala je jeden z najvyšších a čo sa týka 

výhľadu najvýznamnejších vrchov Slovenského 

raja. V okolí Havranej skaly je niekoľko menších 

jaskynných priestorov, niektoré z nich sú prístupné 

aj z turistických chodníkov.  

Nadmorská výška: 1 156 m.n.m. 

GPS:  

N 48° 53, 391´ 

E 020° 20, 687´ 

 

Turistické atraktivity 

 

Vodná nádrž Hansjakubova 

Hansjakubova vodná nádrž je hradená vodná nádrž, zo severu a východu napájaná potokmi z 

priľahlých dolín. Na južnej strane je sypaná hrádza s regulovanou výpustkou. Nádrž slúži na 

chov pstruhovitých rýb. 

 

 

Náučný chodník Stratený kaňon 

Náučný chodník je unikátny tým, že ako prvý na Slovensku je vybudovaný aj pre 

hendikepovaných ľudí - vozíčkarov. Panely sú unikátne všetky osadené do skaly vo výške, 

ktorá je prioritne čitateľná pre vozíčkarov. Tento chodník je zároveň aj cyklistický. Dĺžka 

trasy 1,1km, počet zastávok 8, prevýšenie do 2m, čas prechodu 15-30min. Nenáročný chodník 

po spevnenej ceste prechádza kaňonovitým úsekom horného toku riečky Hnilec v Národnom 

parku Slovenský raj.  Kaňon leží medzi osadou Dobšinská ľadová jaskyňa a obcou Stratená. 

Je súčasťou značeného turistického a cykloturistického chodníka. Najvýhodnejší nástup na 

náučný chodník je z parkoviska pri východnom portáli cestného tunela. Nachádza sa v 

Národnom parku Slovenský raj, v Národnej prírodnej rezervácií Stratená. 

GPS:  

N48°52'16'' 

E20°20'18'' 

 

Stratená píla 

Na Stratenskej píle sa nachádza skalolezecká stena a je to tiež obľúbené miesto pre rybárov. 
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Slovenská železná cesta 

Slovenská železná cesta, ktorá je súčasťou Európskej železnej cesty spája miesta bývalej 

ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území dnešného 

Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré znamenalo 

ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň 

bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné 

zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle. 

 

 

Cestný tunel pri Stratenej 

 

Napriek plnej funkčnosti je otázkou času, 

kedy sa bude rátať medzi slovenské 

technické pamiatky. 

 

GPS:  

N 48°52'405"  

E 020°19'746" 

 

 

 

 

2.59 OBEC ŠTÍTNIK  

 

Obec Štítnik sa nachádza v Štítnickej doline medzi Plešiveckou planinou, vrchmi 

Turecká a Revúckou vrchovinou, asi 14 km na západ od mesta Rožňava. Nadmorská výška v 

strede obce je 286 m, 262 až 851 m v chotári. Chránené územie zaberá 19 % z celkovej 

výmery, a tvorí ho predovšetkým krasový útvar Plešivská planina – biotop s najbohatším 

druhovým spektrom arachno fauny a prírodnými rezerváciami (napr. Železné vráta). Územím 

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/plesivecka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/strediska-a-centra/mesto-roznava/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/plesivecka-planina/
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sa prelína aj ochranné pásmo Ochtinskej aragonitovej jaskyne zapísanej v zozname UNESCO. 

Nachádzajú sa tu rôzne prírodné zákutia, studničky, potôčiky a miestne biocentrá. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Chalupa Danka 

Chalupa  Danka je situovaná v  tichej záhrade  na konci    dlhšieho dvora, do    ktorého sa 

vchádza   priamo    z historického námestia  v centre obce Štítnik. Nájdete tu   ideálne 

spojenie dvoch skoro       nezlučiteľných     predností – pobytu     na tichom mieste a    

súčasne   pobytu  priamo v centre mestečka, kde je všetko  po ruke!      Odpadá    vám aj 

predlhé a často komplikované    hľadanie objektu na vám   neznámom mieste, veď stačí prísť 

na námestie.   Nájdete tu 2 samostatné     útulné   apartmány    na poschodí s vlastnými  

vybavenými    kuchynskými kútmi a  sociálnymi zariadeniami a  jeden   letný apartmán  na  

prízemí s dvojposteľovou izbou. Budete tu mať k dispozícii   pekný a tichý    záhradný  kút s    

celodenným    slnkom  a súčasne     príjemným     chladivým     tieňom pod korunou  veľkého 

košatého   orecha. Budete mať   k  dispozícii  záhradný     servis – vonkajšie   kryté  posedenie     

s krbom   a záhradné ohnisko s   grilom. Samozrejme vrátane pomôcok na   grilovanie a   

kotlíku na guláš.   Aby sa aj deti cítili    ako   na dovolenke, majú na pokosenom   trávniku 

pripravený  basketbalový kôš, k dispozícii basketbalovú a volejbalovú loptu, bedminton, ba   

aj pieskovisko    s hračkami do piesku. Aby im  už   nič nechýbalo,  čakajú ich  aj spoločenské 

hry, karty, farbičky a farebné kriedy. 

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: centrum obce  

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie nie je k dispozícii 

Cenník: od 10 Eur/os./noc 

Adresa:       GPS:  

Chalupa Danka      Latitude: 48.661782 

Ochtinská 444      Longitude: 20.362124 

049 32 Štítnik  

 

Telefón:      Email:  

+421 908 041 281      dana.majorcikova@roznava.sk 

+421 917 762 666      peter.majorcik@gmail.com   

 

Web:  

http://chalupadanka.eu/ 

 

 

 

http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/ochtinska-aragonitova-jaskyna/
http://chalupadanka.eu/
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Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol  

Kostol sa nachádza na námestí pri hlavnej ceste v obci Štitník. Pôvodne bol zasvätený Panne 

Márii, dnes kostol Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania. 

Tento gotický kostol bol postavený 

v 14. storočí a je národnou 

kultúrnou pamiatkou. Ide o 

pôvodne trojloďovú baziliku zo 14. 

a 15. storočia s krásnymi 

hviezdicovými a sieťovými 

klenbami. Oltár je renesačno-

barokový zo 17. storčia, tak isto 

ako aj kazateľnica. Nástenné 

maľby pochádzajú zo 14. a 15. 

storočia. Fresková výzdoba kostola predstavuje najrozsiahlejšiu zachovanú ukážku 

stredovekej nástennej maľby na Slovensku. Zachovala sa tu aj bronzová krstiteľnica zo 14. 

storočia od majstra Jána zo Spišskej Soboty. 

 Najvačším zásahom do stavby je mohutná veža, postavená na západnej strane kostola a 

zaklenutá v prízemí neskorogotickou totujúcou klenbou s retínajúcimi sa rebrami. Začiatkom 

16. storočia vznikol malý kamenný organový chór so starým neskorogotickým organom, 

vloženým do renesančnej skrine. Chór spolu s organom patrí medzi najzaujímavejšie 

pamiatky tohto druhu. 

         Stredoveká stavby evanjelického kostola je v súčasnosti pozoruhodná najmä 

neskorogotickou architektúrou s pôvodnými archtektonickými detailmi, zaujímavým 

zariadením, ale predovšetkým pre mimoriadne hodnotné nástenné maľby, ktoré prakticky 

pokrývajú všetky steny objektu (vic ako 200 m2) a vzhľadom na jeho vývin sú zachované 

miestami vo dvoch, výnimočne až v troch farebných vrstvách. Najstaršie maľby pochádzajúce 

z poslednej tretiny 14. storočia sú vytvorené podľa talianskych predlôh, ktoré maľovali 

talianski majstri z najchýrnejšej stredovekej freskárskej školy v meste Lukka. Mladšie 

vznikali v 15. a 16. storočí pod vplyvom nemecko-českej orientácie a predstavujú rôzne v 

stredoveku obľúbené náboženské cykly, postavy apoštolov, svätcov, ale aj postavy 

súčasníkov, ktoré tvorcovia nástenných malieb videli okolo seba; tak medzi nimi nájdeme aj 

maľby znázorňujúce pracovné úkony a vtedajšie pracovné nástroje.  

Z interiérových malieb je výrazný výjav Volto Santo, predstavujúci postavu Krista odetú v 

bohatom rúchu, s rozopätými rukami, stojacú pred ornamentálne znázorneným krížom. Ďalej 

sú to svojským a veľmi zaujímavým spôsobom znázornené alegórie slobodných umení, 

cyklus siedmich cirkevných sviatostí, postavy svätcov, poprsia prorokov a Silýb s mnohými 

zaujímavými doplňujúcimi detailami. 
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       Veľmi cenné je aj vnútorné zariadenie kostola: 

- oltár pozostávajúci z drevených tabuľových malieb, ktoré maľoval pražský kráľovský 

maliar holandského pôvodu Hans van Achen, 

- kazateľnica s plastikami evanjelistov a biblickými výjavmi zo 14. storočia, dokončený 

bol v poslednej tretine 15. storočia, 

- krstiteľnica kovová z roku 1454, 

- epitafy s maľbami, náhrobné dosky, 

- organ, pôvodne považovaný za najstarší na Slovensku, postavený v renesančnom slohu je 

aj dnes v dobrom používanom stave, 

- empory s cechovými znakmi zo 17. a 18. storočia. 

         Okrem cennej maliarskej a sochárskej výzdoby je početná zbierka starých výšiviek a 

kalichov.  

         Vďaka týmto prednostiam bol evanjelický kostol v Štítniku vyhlásený dňa 24.04.1970 

za národnú kultúrnu pamiatku. Jeho fresková výzdoba bola navrhnutá spolu s freskami v 

okolitých kostoloch v Ochtinej a Koceľovciach do svetového zoznamu UNESCO. 

 

Kostol sa môže pochváliť najstarším organom na Slovensku, ktorý pochádza až z konca 15. 

storočia. 

Vstup: Pondelok až Nedeľa od 8,00 do 17,00 hod. 

 

GPS:  

N48°39'35''  

E20°21'49'' 

 

Historické námestie  

 

Mariánske súsošie Nanebovzatia Panny Márie (Assumpta)  

Bolo datované do obdobia po roku 1753. Ide o dielo rekatolizačné, postavené s jasným 

cieľom upevniť rímskokatolícku vieru v mieste, ktoré bolo skutočnou “baštou” protestantizmu 

v Gemeri. V roku 1814 sa uvádza, že sa používalo na spievanie sobotňajších loretánskych 

litánií. Barokové dvojetážové kamenné súsošie bolo v rokoch 2005-2006 zreštaurované a jeho 

kópia presťahovaná na súčasné miesto. 

 

Meštianske a remeselnícke domy 

 

Radnica (obecný dom)  

Budova situovaná v centre historického osídlenia v obci, v radovej zástavbe. Ide o 

dvojpodlažný podpivničený dom, ktorý dostal terajšiu podobu až v priebehu 16. storočia 

zjednotením dvoch pôvodne renezančných objektov. Na hlavnej západnej fasáde je zachovalá 



 179 

klasicistická výzdoba z konca 18. a začiatku 19. storočia. Budova sa v súčasnosti využíva ako 

sídlo obecného úradu. 

 

Mórový stĺp  

 

Rímskokatolícky kostol sv. Júdu Tadea 

Postavený v polovici 18. storočia. Drobná veža vstavaná do štítového priečelia má pôvabnú 

šindľovú striešku. V interiéri sa nachádza hodnotný barokový mobiliár – oltár, kazateľnica, 

krstiteľnica a spovednica. 

 

Šebekova kúria 

 

 

Klasicistická radnica 

 

Hrad Štítnik  

Hrad Štítnik bol postavený v 

roku 1432 rodom Bebekovcov. 

Bol vystavaný na rovine ako 

takzvaný vodný hrad. Proti 

nepriateľom ho chránili veľké 

močariská. Na konci 15. 

storočia bol prestavaný a boli 

doň vbudované kľúčové 

strielne, ktoré vyhotovili z 

jedného kusa kameňa (priemer 

strielňového otvoru je 15-16 

cm). od roku 1559 patril hrad k 

strážnym miestam protiosmanskej obrany. Po jeho dobytí musel Štítnik platiť vysoké 

poplatky Osmanom. Hrad bol prestavaný v rokoch 1580 – 1585, pričom zosilnili vonkajšie 

opevnenie veľkými okrúhlymi delovými baštami a zvýšili pozorovaciu vežu drevenou 

nadstavbou. V roku 1613 vstupnú bránu do Štítnického hradu chránil veľký rondel a po celom 

obvode hradieb bola drevená krytá ochodza.  
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         Po ich odtiahnutí Turkov tu opäť sídlila uhorská šľachta (Balogovci, Pongrácovci, 

Bakošovci atď.), až kým hrad neznivočili protihabsburské stavovské povstania. Po poslednom 

z nich zostala na mieste kedysi mocnej pevnosti iba zrúcanina.   V roku 1880 majiteľ hradu 

Sárkányi dal opraviť iba jedno krídlo a premenil ho tak na kaštieľ. Z pôvodného rozsiahleho 

vodného hradu sa zachovalo len západné prízemné krídlo, juhovýchodná bašta s terasou a 

vstupná časť na východnej strane spolu východnou baštou.  

GPS:  

N48.65601 

E20.36566 

 

Prírodné pamiatky 

 

Plešivecká planina 

Orografický podcelok a geomorfologicky najvýznamnejšia planina Slovenského krasu o 

rozlohe okolo 2 870 ha. Výška planiny sa pohybuje medzi 851 m na severe po 560 m na juhu. 

Najvyšším vrchov na Plešiveckej planine je  vrch Štít (852 m n.m. ) nazývaný aj Bučina. Na 

severe Plešiveckej planiny sa nachádza výhľadový skalný útvar Gerlašská skala (752 m.n.m.) 

. Planina je bohatá na povrchové i 

podzemné krasové javy. Vyznačuje 

sa veľkým množstvom závrtových 

depresí so škrapmi, škrapovými 

poľami a závrtmi. Na 1 km2 je ich 

10-15. Najviac charakteristickým 

javom na Plešiveckej planine sú 

závrty, ktorých tu napočítali cez 

800. Najväčší závrt tzv. Hmlistý 

závrt leží pri Lastovičej diere a má 

rozmery 350 x 250 m pri hĺbke 50 

m. Plešivecká planina má dve poschodia. Biarec predstavuje vyšší zarovnaný rozľahlý povrch 

planiny (vyššie poschodie planiny) na severe Plešiveckej planiny. Je to planina na planine. 

Prevládajú tu hlavne vertikálne korózne jaskyne a priepasti. Najdlhšia je Diviačia priepasť, 

ktorej dno sa nachádza 128 m pod povrchom. Ďalšími významnými priepasťami sú Zvonivá 

jama, Jelenia priepasť, Vĺčia priepasť, Zakliata priepasť, Veľká peňažnica a iné. Nachádzajú 

sa tu aj menšie jaskyne, ktoré nie sú verejnosti prístupné. Najznámejšia je Brzotínska jaskyňa. 

Najväčšia hustota jaskýň sa nachádza pod  skalným útvarom Gerlašských skál, kde sa 

nachádza 17 jaskýň. 

Ako sa dostať na Plešiveckú planinu:  

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Plešivec (modrá), Slavec  (žltá), Kružná 

(žltá), Rakovnica (zelená) a Štítnik (modrá). 

GPS:  
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Latitude: 48.6114000  

Longitude: 20.4328000 

 

Chránené územia 

 

Národný park Slovenský kras 

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je 

najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov 

(nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 

km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším 

národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto 

mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené 

ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho 

zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 

dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území 

Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 

prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami 

sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je 

mesto Rožňava. 

 

Ochtinská aragonitová jaskyňa 

Územím obce Štítnik sa prelína ochranné pásmo Ochtinskej aragonitovej jaskyne zapísanej v 

zozname UNESCO. Ochtinská aragonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén 

pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom 

a vývojom 

podzemných 

priestorov. Umelý 

vchod do jaskyne je 

dlhý 144 m a 

prekonáva výškový 

rozdiel 19 metrov za 

pomoci 104 schodov. 

Celková dĺžka trasy v 

jaskyni je 300 m, 

teplota vzduchu sa 

pohybuje od 7,2º do 

7,8ºC. Prehliadka 

jaskyne trvá 30 
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minút. Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. 

Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je 

unikátna v celosvetovom meradle.  

 

GPS:  

N48°40'5''  

E20°18'32'' 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Obcou prechádza modrá turistická trasa a modrá cykloturistická trasa. Obec s veľmi 

bohatou minulosťou je dnes východiskom na Plešiveckú planinu, výhľadovú Gerlašskú 

skala a k Ochtinskej aragonitovej jaskyni.  

 

Gotická cesta 

Gotická cesta je prvou tématickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom 

okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-Gemer: vysoko 

na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá miest, múzeá a 

katedrály - ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke domy, alebo 

romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale 

presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické 

epochy. 

 

Slovenská železná cesta 

Slovenská železná cesta, ktorá je súčasťou Európskej železnej cesty spája miesta bývalej 

ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území dnešného 

Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré znamenalo 

ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň 

bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné 

zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle. 

                

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/plesivecka-planina/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/gerlasska-skala/
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/gerlasska-skala/
http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/ochtinska-aragonitova-jaskyna/
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Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Štítnické hradné hry 

Termín udalosti: 

August 

 

 

2.60 OBEC VLACHOVO 

 

Obec Vlachovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v údolí rieky Slaná. 

Západná časť sa rozprestiera na nižšej hornatine a vrchovine a je zalesnená. Obec sa prvýkrát 

spomína v r. 1427 ako Alahpathaka, mala 40 usadlostí a patrila štítnickým Bebekovcom. 

Vznikla ako banícka osada. Medzi dominanty obce patrí evanjelický kostol z 15 storočia s 

oltárom z roku 1880. Karlova huta technická pamiatka európskeho významu z roku 1843.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Motel pod Stromíšom 

Ide o novovybudované ubytovacie zariadenie s celkovou kapacitou 32 lôžok. Pozostáva z 10 

izieb, dvojposteľových a trojposteľových s prísteľkom. Ku každej izbe prináleží vlastné 

sociálne zariadenie so sprchovacím kútom, predsieň so zabudovanou skriňou a balkón. 

Kategória ubytovania: motel 

Poloha: centrum obce  

Možnosti stravovania: reštaurácia 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie je k dispozícii 

Cenník: od 19 Eur/os./noc 

Adresa:         GPS:  

Motel pod Stromíšom       Latitude: 48.774069 

Letná 37        Longitude: 20.410781 

049 25 Vlachovo 

Telefón: 

058 381 00 21 

0907 956 516 

 

Privát Skalica 

Penzión je umiestnený uprostred obce, na východ od štátnej cesty, vo veľkej záhrade 

rodinného domu. Majiteľom je rodina Jána Hajdúka č.d. 315. Dvojpodlažná budova, 

vystavaná z tradičných materiálov podľa miestnej architektúry, má rozlohu 16 x 6 m a bola 

postavená a zriadená s dokonalým komfortom v roku 1993. V plne zariadenej kuchyni je 



 184 

možnosť varenia. Lôžková kapacita penziónu je 8 miest. Penzión je vhodný pre rodinnú 

dovolenku, ale pre tiché prostredie aj ako ubytovanie a obchodné jednania pre podnikateľov. 

Kategória ubytovania: privátne ubytovanie 

Poloha: centrum obce  

Možnosti stravovania: možnosť raňajok a polpenzie (tradičné vlachovské špeciality) 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie nie je k dispozícii 

Adresa:         GPS:  

Lenka Hajdúková       Latitude: 48.773219 

Vlachovo 315        Longitude: 20.41181 

049 24 Vlachovo  

 

Telefón: 

0905 992 645 

 

Turistická ubytovňa Vlachovo 

Turistická ubytovňa je majetkom obce Vlachovo. Nachádza sa v areáli letného kúpaliska. 

Kapacita ubytovne je 39 lôžok, ktoré sú rozdelené do 6 izieb: 10, 8, 6, 6, 5, 4 lôžkových. V 

ubytovni sú spoločné sociálne zariadenia a sprchy. V areáli sa nachádza štýlový prístrešok 

vhodný na spoločenské posedenie s grilovaním a opekaním pre cca. 40 ľudí. Pre návštevníkov 

je k dispozícii ihrisko na plážový volejbal. Počas prevádzky letného kúpaliska je v poplatku 

za ubytovanie zahrnutý aj voľný vstup na kúpalisko. 

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: centrum obce  

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie nie je k dispozícii 

Cenník: 7 Eur/os./noc 

Bližšie informácie na Obecnom úrade vo Vlachove 

Telefón:        Email: 

058 788 32 72        obec@vlachovo.eu 

 

Historické pamiatky 

 

Kaštieľ Andrássyovcov 

Ozdobou obce Vlachovo v rožňavskom okrese je 

klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia – 

niekdajšie sídlo rodiny Andrássyovcov. Postaviť ho 

dal gróf Karol Andrássy, ktorý sa do dejín zapísal 

svojimi neľútostnými a neraz anachronickými 

spôsobmi, keď napríklad nútil poddaných ťažko 

pracovať bez nároku na akúkoľvek odmenu. 

mailto:obec@vlachovo.eu
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Vlachovský kaštieľ je dnes zrekonštruovaný a slúži ako kultúrny dom a múzeum. V 

muzeálnej časti sa nachádzajú expozície venované dejinám obce a rodiny Andrássyovcov. 

Návštevník tu uvidí prekrásny šľachtický nábytok, tradičný ľudový nábytok, pracovné 

nástroje i ľudovo-umelecké predmety. Pozornosť upútajú tiež archeologické nálezy z obce a 

blízkeho okolia. Súčasťou múzea je aj poľovnícky salón grófa Andrássyho a banícko-hutnícka 

expozícia. Návštevu kaštieľa je potrebné vopred telefonicky ohlásiť na Obecnom úrade 

Vlachovo.  

 

Kontakt na OÚ:  

Telefón: +421 58 788 32 72 

Email: obec@vlachovo.eu 

GPS:  

48,771804 N  

20,411685 E 

 

Grófska ľadovňa 

Na začiatku lesa na okraji obce 

Vlachovo sa zachovala 

pozoruhodná technická pamiatka 

– historická grófska ľadovňa. 

Zaujímavá kamenná stavba 

zasadená do skalného svahu s 

chodbami vedúcimi do útrob hory 

bola vybudovaná začiatkom 19. 

storočia. Patrila k neďalekému 

andrássyovskému kaštieľu a 

slúžila ako chladnička. Jej podlaha 

bola vystlaná slamou či pilinami, 

na ktoré sa ukladali veľké ľadové 

bloky. Zo stien a stropov trčali háky slúžiace na uskladňovanie mäsa a iných potravín. Ľad sa 

v hlbinných priestoroch udržal po celý rok. Na Slovensku sa zachovalo viacero historických 

ľadovní, tá vlachovská je však vďaka originálnemu vzozreniu skutočnou raritou. Bola 

postavená v empírovom slohu, ktorý obsahoval antické a staro-orientálne prvky a mala 

evokovať egyptskú hrobku. V minulosti pred ňou stáli štyri kamenné sfingy. V spojení s 

riečkou a neďalekým rybníkom tvorila výrazný krajinársky prvok. K ľadovni vedie z obce 

Vlachovo vyznačený chodník. Pri pamiatke sa nachádza turistický prístrešok s informačnou 

tabuľou. Ľadovňa je voľne prístupná verejnosti, chodby do podzemia sú však zamrežované. 

GPS:  

48,771139  

20,408904 

 

mailto:obec@vlachovo.eu
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Karlova Huta 

V lokalite Dobšinská Píla v katastri obce Vlachovo sa 

nachádza mimoriadne vzácna technická pamiatka, a to 

nielen v slovenskom, ale v celosvetovom meradle. 

Touto pamiatkou je vysoká pec postavená v roku 1870 

zvaná Karlovou hutou (podľa grófa Karola 

Andrássyho). Pec, ktorá bola súčasťou slávneho 

železiarenského podniku „železného grófa“ Emanuela 

I. Andrássyho (syn spomínaného Karola) dokumentuje 

historickú technológiu výroby surového železa na 

drevnom uhlí. Okrem pamiatkového významu je 

zaujímavá i pútavým architektonickým prevedením. 

Karlova huta je momentálne v rekonštrukcií, ktorú 

zabezpečuje jej vlastník, Slovenské technické 

múzeum. 

GPS:  

48,796631 N  

20,385056 E 

 

Historický park s rybníkmi 

 

Bol súčasťou nádvoria a blízkeho okolia kaštieľa Andrássyovcov. Z pôvodnej 

stromovej výsadby sa zachoval chránený strom brest horský a takmer vyše storočný jaseň 

pred kaštieľom. Bývalé grófske rybníky dnes patria Slovenskému rybárskemu zväzu v 

Rožňave, ktorý ich využíva na športové rybárstvo a chov kaprovitých rýb. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Územím obce prechádzajú značené turistické trasy.  

 

Kúpalisko 

Kúpalisko bolo vo Vlachove vybudované v rokoch 1973/75. Podnet na jeho vybudovanie dala 

termálna siričitá voda vytekajúca z 1200 m hlbokého hydrogeologického vrtu. Voda je 

vhodná na kúpanie, pitie, má liečivé účinky pri zažívacích ťažkostiach. 

Prevádzková doba:  

Kúpalisko je v prevádzke od polovice júna do konca augusta v čase od 10.00 -19.00 hod, v 

pondelok od 12.00 - 19.00 hod. Návštevníci si pochvaľujú čistotu bazénov, bezpečnosť detí v 

malom bazéne, možnosť zahrať si plážový volejbal, kľud a pohodu. Na kúpalisku sa podáva 

strava a občerstvenie. Súčasťou kúpaliska je turistická ubytovňa pre 40 osôb a letný 

amfiteáter.  
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GPS:  

48°46'22.235"N 

20°25'16.792"E 

 

Rybníky 

Krásna príroda vo Vlachove je ako stvorená na 

poľovačky a rybolov. Aj preto si tu Andrássyovci 

vybudovali rybníky. V súčasnosti sú rybníky 

majetkom SRZ. V 80. rokoch boli dva z nich v 

niekoľkých etapách upravené pre športový 

rybolov. V roku 1991 bol upravený aj tretí z 

rybníkov. Hospodárom vlachovských rybníkov je 

od roku 1977 Juraj Hronec. Aj vďaka jeho 

iniciatíve sa tu dnes športoví rybári cítia dobre a 

radi sa do prekrásnej vlachovskej prírody vracajú. 

V bezprostrednej blízkosti rybníkov tečie rieka Slaná, čo umožňuje rybárom lov aj v 

pstruhových a lipňových vodách. 

 

Muzeálna expozícia v kaštieli 

Ozdobou obce Vlachovo v rožňavskom okrese je klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia 

– niekdajšie sídlo rodiny Andrássyovcov. Postaviť ho dal gróf Karol Andrássy, ktorý sa do 

dejín zapísal svojimi neľútostnými a neraz anachronickými spôsobmi, keď napríklad nútil 

poddaných ťažko pracovať bez nároku na 

akúkoľvek odmenu. Vlachovský kaštieľ je dnes 

zrekonštruovaný a slúži ako kultúrny dom a 

múzeum. V muzeálnej časti sa nachádzajú 

expozície venované dejinám obce a rodiny 

Andrássyovcov. Návštevník tu uvidí prekrásny 

šľachtický nábytok, tradičný ľudový nábytok, 

pracovné nástroje i ľudovo-umelecké predmety. 

Pozornosť upútajú tiež archeologické nálezy z 
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obce a blízkeho okolia. Súčasťou múzea je aj poľovnícky salón grófa Andrássyho a banícko-

hutnícka expozícia. 

GPS:  

48,771804 N  

20,411685 E 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Turistický výstup na Stromíš 

Výstup sa koná na pamiatku oslobodenia obce. Je súčasťou kalendára turistických podujatí a 

zúčastňuje sa ho okolo 500 turistov. Súčasťou výstupu je „Lesný bál“ a spoločenské 

posedenie. 

Termín udalosti: 

druhá polovica januára 

 

Jozefovské jarné spevy 

Folklórne pásmo jarných spevov a zvykov na „Skavke“ typických pre región Horného 

Gemera. 

Termín udalosti: 

marec 

 

Vlachovský remeselnícky jarmok a folklórny festival "Vlachovo" 

XXX. ročník prezentácie tradičných remesiel z obce Vlachovo a širšieho regiónu spojenej s 

predajom a ochutnávkou tradičných jedál s malým ródeom.  

Termín udalosti: 

august 

 

Prechod "Muzikantským chodníkom" 

Turistické podujatie na záver letnej turistickej sezóny. 

Termín udalosti:  

polovica októbra 

 

 

2.61 OBEC VYŠNÁ SLANÁ 

 

Obec Vyšná Slaná je národopisnou lokalitou celoslovenského významu. Obec sa 

rozprestiera v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria na terasovej plošine pri hornom 

toku rieky Slaná, ako druhá obec od jej prameňa, v nadmorskej výške 468 m.n.n. Vyšná Slaná 

je pôvodom banícka obec so starou a bohatou baníckou históriou, ktorá bola známa už v 14. 

storičí, čo potvrdzujú i mnohé zápisy, ale i pamätníky baníctva roztrúsené po celom 
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katastrálnom území obce. Dolovalo sa tu striebro, meď, železo, ktoré sa aj spracovávalo 

v miestnych hámroch a mašiach. Posledná baňa na území obce zanikla len v roku 1975. 

Keďže baníctvo pretrvávalo od vzniku obce, väčšina občanov bola zamestnaná v baniach, 

banských spracovateľských závodoch a len malé percento sa venovalo poľnohospodárstvu, 

povozníctvu, páleniu dreveného uhlia a vápna a v neskorších dobách i ovčiarstvu.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Penzión u Fifika 

Ubytovanie v príjemne zariadených izbách. Kapacita penziónu - 12. Hostia majú k dispozícii 

kuchyňu s chladničkou, el. sporákom, mikrovlnkou; televízor, wifi pripojenie, krb, terasu.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: centrum obce  

Možnosti stravovania: individuálne 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

Adresa:       GPS:  

Marian Fifík      48°47'13,664"N 

Slaná 199       20°19'17,016"E 

049 26 Vyšná Slaná  

  

Telefón:      Web:  

+421 58/7940 245      http://www.vysnaslana.sk/23 

+421 907 180 977  

 

Rekreačné stredisko Július 

Rekreačné stredisko Július je umiestnené na úpätí kopca Radzim. Má ubytovaciu kapacitu 84 

lôžok v štvorposteľových izbách so štandardom turistickej ubytovne a s možnosťou 

stravovania. Súčasťou objektu je jedáleň s vlastnou kuchyňou a bar. V bezprostrednej 

blízkosti sa nachádza bazén, volejbalové a futbalové ihrisko, dva tenisové kurty, záhradné 

posedenie s grilom a ohnisko s prístreškom. 

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: mimo zastavanej časti obce (v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska Július) 

Možnosti stravovania: k dispozícii v jedálni 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie nie je k dispozícii 

Cenník:  

20 Eur/dospelá os./noc 

15 Eur/dieťa do 12 rokov/noc 

Adresa:        GPS:  

Július Vyšná Slaná       Latitude: 48.7859 

Vyšná Slaná 217       Longitude: 20.316717 

049 26 Vyšná Slaná  
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Telefón:       Email:  

+421 903 654 626        julius@julius.sk 

+421 58 7941 310 

 

Web:  

www.julius.sk 

 

Chata Radzim 

Chata má vynikajúcu polohu a svojím štandardom turistickej ubytovne je veľmi vhodná pre 

ubytovanie turistických skupín, lyžiarskych výcvikov, detských táborov, pre rodinnú 

rekreáciu, ale aj na organizáciu rodinných osláv a firemných akcií. 

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: mimo zastavanej časti obce ( 1 km od lyžiarskeho strediska Július) 

Možnosti stravovania: k dispozícii v jedálni 

Parkovanie: bezplatné parkovisko 

WiFi pripojenie na internet: pripojenie nie je k dispozícii 

Cenník:  

20 Eur/dospelá os./noc 

15 Eur/dieťa do 12 rokov/noc 

Adresa:        GPS:  

Július Vyšná Slaná       Latitude: 48.7859 

Vyšná Slaná 217        Longitude: 20.316717 

049 26 Vyšná Slaná  

 

Telefón:       Email:  

+421 903 654 626        julius@julius.sk 

+421 58 7941 310 

 

Web:  

www.julius.sk 

 

Ubytovanie Matej 

Kategória ubytovania: privát 

Adresa:        Telefón: 

Ján Želinský       +421 914 110 740 

 

049 26 Vyšná Slaná  

 

 

 

 

http://www.julius.sk/
http://www.julius.sk/
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Historické pamiatky 

 

Evanjelický kostol a.v. 

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je evanjelický kostol, a. v. neskorogotického štýlu, 

postavený v roku 1506, upravený v renesančnom štýle v 17. 

storočí a v barokovom štýle v 18. storočí. V jeho interiéri si 

pozornosť zaslúži najmä renesančná svätyňa, barokový oltár 

z roku 1743, baroková kazateľnica z roku 1706 a baroková 

krstiteľnica z prvej polovice 18. storočia.  

GPS:  

48.785668037 N 

20.317352414 E 

 

Šebekova kúria 

Jednou z málo známych pamiatok je Šebeková kúria v strede dediny postavená v roku 1700, 

prestavaná v barokovom štýle v 20 storočí. 

 

Pamätník SNP 

 

Športové atraktivity 

 

Lyžiarske stredisko Július 

Lyžiarske stredisko Július leží neďaleko Dobšinej, v Slovenskom Rudohorí na úpätí kopca 

Radzim, v tesnej blízkosti chaty Radzim. Návštevníkom sú k dispozícii dve zjazdovky, jedna 

z nich je umelo zasnežovaná, dlhá 1100 m a je na nej možné lyžovať aj večer pod umelým 

osvetlením. Základňa zjazdoviek je vo výške 561 m n.m. a ich vrchol dosahuje 805 m n.m., 

celkové prevýšenie je teda 244 m. Trasy pre bežkárov sú neudržiavané v dĺžke 3 km. 

 
Parkovanie: bezplatné parkovanie (cca 90 miest) 

Prevádzková doba: 

Denné lyžovanie 9:00 - 16:00 
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Večerné lyžovanie 19:00 - 21:30 St, Pi 

Cenník: http://www.julius.sk/slovak/lyzovacka/ceny_vleky.htm 

Adresa:      GPS: 

Lyžiarske stredisko Július Vyšná Slaná     Latitude: 48.7859 

Vyšná Slaná 217      Longitude: 20.316717 

049 26 Vyšná Slaná 

Telefón:      E-mail:  

+421 903 654 626 (p. Vojtech Eltschläger)    julius@stonline.sk 

+421 56 67 22 782 

Web: www.julius.sk 

Kúpalisko Július 

 

 

Kúpalisko sa nachádza v rekreačnom stredisku 

Július. 

 

GPS: 

Latitude: 48.7859 

Longitude: 20.316717 

 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Pamätná tabuľa Fraňa Kráľa 

V obci je umiestnená pamätná tabuľa Fraňa Kráľa, ktorú mu z vďačnosti venovali obyvatelia 

obce Vyšná Slaná pri príležitosti 70. výročia spisovateľovho narodenia. Počas pôsobenia v 

obci Vyšná Slaná v rokoch 1928- 1930 napísal román ,, Cesta zarúbaná“, ktorý bol knižne 

vydaný v roku 1934 a je nepochybne jeho najznámejším dielom. Námet čerpal zo svojho 

pôsobenia v obci Vyšná Slaná a zo života prostého ľudu 30-tých rokov. Do obrazu románovej 

,, Radzimky“ premietol typické javy celej vtedajšej spoločnosti, hospodársku krízu, biedu a 

hlad, sociálne choroby a vysťahovalectvo. 

 

Kultúrny program pravidelne sa opakujúcich podujatí a iné voľnočasové 

aktivity 

 

Výstup na Radzim 

 

Vyšnoslanský pohár 

 

Memoriál E. Vysokého a Mgr. J. Lukáča 

Jedná sa o tradičný futbalový turnaj. 

http://www.julius.sk/
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3 OKRES REVÚCA 

 

Okres Revúca leží v južnej časti Slovenskej republiky, v najvýchodnejšej časti 

Banskobystrického kraja v historickom území Gemera – Malohontu. Rozprestiera sa na 

ploche asi 730,26 km2. Na severe hraničí s okresom Brezno, na západe s okresom Rimavská 

Sobota a na východe s okresom Rožňava. Južná hranica okresu je zároveň štátnou hranicou 

s Maďarskom. Okres Revúca tvorí 42 obcí s 52 katastrálnymi územiami.  

 

Do okresu Revúca zasahuje niekoľko geomorfologických celkov. Na juhu sú to 

Rimavská kotlina a Bodvianska pahorkatina, severnejšie od nich je Revúcka vrchovina, 

Slovenský kras, Stolické vrchy a Muránska planina. Najvyšším bodom územia (1 476 m n. 

m.) je Stolica, najvyšší vrch Slovenského rudohoria. Najnižší bod územia (169 m n. m.) je pri 

výtoku Slanej z okresu v katastri Tornale. Geologická stavba územia je pestrá. Kotlinu 

a pahorkatinu tvoria neogénne íly, piesky, štrky a sliene, ktoré sú miestami pokryté sprašami, 

sprašovými hlinami a riečnymi usadeninami. Pre Slovenský kras a Muránsku planinu sú 

typické druhohorné vápence a dolomity. V Stolických a Revúckych vrchoch sa vyskytujú 

granodiority, diority, kryštalické bridlice a tiež prvohorné a druhohorné zlepence, pieskovce, 

bridlice, vápence, kremence. V južnej časti okresu prevláda pahorkatinový reliéf, ktorý 

prechádza do vrchovín a hornatín s najvýraznejším členením v Stolických vrchoch. Slovenský 

kras a Muránska planina majú reliéf krasových planín.  

Južná časť okresu leží v teplej klimatickej oblasti, ktorá vybieha dolinou Muráňa až po 

Revúcu. Vyššie časti okresu patria do mierne teplej a najvyššie do chladnej klimatickej 

oblasti. Najvýznamnejším tokom v okrese je rieka Slaná. Zo severu do nej priteká Muráň 

a Turiec. Nachádza sa tu vodná nádrž Miková s objemom 1 mil. m3. V kotline a dolinách 

okresu sú z lesnej pokrývky iba zvyšky. V nižších polohách rastú prevažne duby, miestami 

agáty. Vo vyšších polohách nastupujú bučiny, na niektorých miestach rastie jedľa. 

V najvyšších polohách sa darí smreku.  

Okres Revúca je jeden z mála okresov, ktoré sú po hospodárskej stránke veľmi 

nevyvážené. Jeho severná a južná časť nemajú vybudované prakticky žiadne väzby. 

Priemyselne výrazne významnejší je sever. V Lubeníku a Jelšave sú dôležité podniky, ktoré 

sa zaoberajú ťažbou a spracovaním magnezitu. V okresnom meste je najväčším podnikom 

podnik na výrobu priadzí, ľanových a bavlnených kobercov. Na juhu okresu je Tornaľa, 
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ktorej priemyselnú základňu tvorí šitie pánskej konfekcie, a menšia strojárska výroby. 

Poľnohospodárska výroba na severe má menej priaznivé podmienky ako na juhu. V okolí 

Revúcej sa darí najmä zemiakom, jačmeňu, ale i pšenici. Rozľahlé plochy pokrývajú lúky 

a pasienky. Smerom na juh, v okolí Jelšavy sa zmenšuje rozloha lúk a pasienkov a dopestuje 

sa viac jačmeňa a pšenice. Najlepšie podmienky sú v okolí Tornale, kde sa darí aj cukrovej 

repe, kukurici, ďateline, zelenine, tabaku i ovocným stromom.  

Dopravne je okres nesúrodý. Severná a južná časť okresu sú slabo prepojené. 

Najlepšie je na tom okolie Tornale, ktorým vedú dôležité komunikácie spájajúce 

Juhoslovenskú kotlinu s Košicami.  

Napriek tomu, že okres Revúca má jedinečný prírodný potenciál, v okrese Revúca je 

slabo rozvinutá infraštruktúra cestovného ruchu. Počet ubytovacích zariadení je značne 

poddimenzovaný. Počet ubytovacích zariadení predstavuje iba 3,3 % z celkového počtu 

ubytovacích zariadení v BBSK. Veľký problém v regióne je vo vyhľadávaní atrakcií, ich 

animácii a reanimácii s cieľom tvorby dostatočne príťažlivých produktov v rámci 

produktového balíka služieb, najmä voľno časových aktivít. Neexistujú takmer žiadne 

zariadenia rozširujúce škálu ponuky prírodných a historických atraktivít za účelom 

pritiahnutia návštevníkov ako sú napr. zábavné parky, vodné parky a pod. Aj keď počet 

návštevníkov okresu za posledných 5 rokov narástol o viac ako 100 %, v návštevnosti je okres 

Revúca na periférií záujmu napriek obrovskému prírodnému bohatstvu, ako je napr. Muránska 

planina, 146 jaskýň a jám (z ktorých zatiaľ nie je žiadna sprístupnená verejnosti) a veľké 

množstvo ciest prechádzajúcich cez Muránsku planinu, Revúcu až po Tornaľu využiteľných 

pre cykloturistiku. Návštevnosť okresu Revúca bola v roku 2015 iba 3 % z celkovej 

návštevnosti kraja a najžalostnejší je tento údaj v počte zahraničných návštevníkov, ktorých 

počet predstavuje len 1 % z celkového počtu zahraničných návštevníkov, ktorí zavítajú do 

BBSK. Na území sa nachádza 166 registrovaných národných registrovaných národných 

kultúrnych pamiatok v rôznom stavebno-technickom stave, ktoré tiež majú turisticky 

potenciál. Najvýznamnejšie turistické atraktivity sú Národný park Muránska planina, 

Muránsky hrad, prvé slovenské gymnázium v Revúcej, Oltár Majstra Pavla v Chyžnom, 

Gotická cesta – sakrálne pamiatky, Morské oko v Tornali, Gemerské spojky. Okres Revúca 

má potenciál rozvíjať cestovný ruch nadregionálneho významu v oblastiach: Muránska 

planina – revízia stavu turistických chodníkov a cyklotrás, ich postupné dobudovanie, 

vytvorenie vyhliadkových miest, naučných chodníkov pre rodiny s deťmi, tematických 

turistických trás, Muránsky hrad – dobudovanie návštevníckeho servisu a zážitkových 

programov, sprístupnenie aspoň dvoch krasových útvarov verejnosti, pobyt na bio farme 

spojený so zážitkovým spoznávaním farmárskeho života (pre rodiny s deťmi) – certifikácia 

takto vybudovaných zariadení.  

V okrese Revúca žije 40 237 obyvateľov (2013). Okres Revúca zaraďujeme medzi 

menej rozvinuté okresy, z dôvodu dlhodobo evidovanej vysokej miery nezamestnanosti. Jej 

výška sa k 31.12. v období rokov 2012 – 2015 pohybovala medzi 32,55 % a 19,97 %, kým za 

rovnaké obdobie bola miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v rozpätí 14,44- 10,63 
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% (UPSVaR, 2016). Z dlhodobého hľadiska patrí okres k okresom s najvyššou mierou 

nezamestnanosti, dlhodobo bol na druhej priečke, v súčasnosti je v priemere na pitej priečke 

v poradí s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike.  

 

 

3.01 MESTO REVÚCA 

 

 Mesto Revúca sa rozprestiera v srdci historického Gemera, na rozhraní malebnej 

prírody Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny. Cez územie preteká rieka Muráň s 

ľavostranným prítokom Zdychava. Revúca je okresné mesto, nachádzajúce sa v 

juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja. Sídelný útvar Revúca sa skladá z dvoch 

katastrálnych území, k. ú. Revúca a k. ú. Revúčka. Revúca s rozlohou 38,87 km² a počtom 

obyvateľov 12 258 (k 31.12. 2015) patrí medzi malé mestské sídla. Podľa geomorfologického 

členenia Slovenska územie mesta zasahuje do dvoch geomorfologických celkov v rámci 

oblasti Slovenského rudohoria: Stolické vrchy (podcelky Stolica a Tŕstie) a Revúcka 

vrchovina (podcelok Železnícke predhorie 

Mesto Revúca ponúka svojim obyvateľom veľa možnosti kultúrneho a spoločenského 

vyžitia, vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne 

stredisko v Revúcej. Minulosť okresného sídla obyvateľom a návštevníkom pripomínajú 

historické budovy, pamätníky, pamätné tabule a hroby významných osobností. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

Apartmán Revúca*** je novozriadený priestranný slnečný apartmán s 1 až 3 izbami, 

zaručuje 100 % súkromie počas pobytu pre návštevníkov mesta a regiónu Gemer.  

Kategória ubytovania: apartmán   Poloha: 2 min chôdzou od centra mesta 

Parkovanie: áno     Možnosti stravovania: nie 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: kapacita osôb je určená výlučne pre uzavretú skupinu od 1 do 8 osôb, 100 % súkromie počas 

pobytu 

Cenník: http://www.apartman-v-revucej.ubytovanie-online.net/cenik.htm 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Apartman***Revúca     48°41ˈ1.463ˈˈN 

T. Vansovej 12      20°7ˈ7.892ˈˈE 

050 01  Revúca 

 

Telefón:       E-mail: 

(+420) 222 532 534     - 

 

Web: 
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www.apartman-v-revucej.ubytovanie-online.net 

 

 Penzión Kráľov Dom sa nachádza priamo v centre mesta Revúca. Ponúka ubytovanie 

v priestranných a nadštandardne zariadených jednolôžkových, dvojlôžkových izbách 

a apartmánoch spolu s hotelovými službami uspokojí potreby a očakávania náročnej klientely 

a obchodných cestujúcich.  

Kategória ubytovania: penzión     Poloha: centrum mesta Revúca 

Parkovanie: áno, strážené kamerovým systémom  Možnosti stravovania: raňajky 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: penzión Kráľov Dom je jednou z historických a kultúrnych dominánt námestia, história 

budovy siaha až do konca 18. storočia, kedy bola postavená v barokovom slohu, v roku 1987 bola 

budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku 

Cenník: http://www.kralovdom.sk/?page=cennik 

Adresa:         GPS súradnice: 

penzión Kráľov Dom       48°41ˈ12.843ˈˈN 

Muránska 380        20°6ˈ36.431ˈˈE 

050 01  Revúca 

 

Telefón:         E-mail: 

(+421) 911 962 770        email. info@kralovdom.sk 

 

Web: 

www.kralovdom.sk  

 

Penzión Harmónia Revúca ponúka ubytovanie v štýlových dvojlôžkových izbách 

vybavených priestranným hygienickým zariadením/WC, hydromasážny sprchový kút, tv, sat, 

mini bar, bezplatné WiFi pripojenie na internet a možnosť prístelky.  

Kategória ubytovania: penzión     Poloha: centrum mesta Revúca 

Parkovanie: áno  

Možnosti stravovania: reštaurácia s terasou s možnosťou celodenného stravovania 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: penzión vhodný aj na rôzne školenia, semináre, oslavy, turistov, rodiny s deťmi,... 

Cenník: http://www.harmonia-revuca.sk/ubyt.html 

 

Adresa:          GPS súradnice: 

Penzión Harmónia       48°41ˈ6.911ˈˈN 

Muránska 14        20°6ˈ40.801ˈˈE 

050 01  Revúca 

 

Telefón:         E-mail: 

(+421) 905 853 715, (+421) 905 618 801     harmonia.revuca@gmail.com 

Web: 

www.harmonia-revuca.sk 

http://www.apartman-v-revucej.ubytovanie-online.net/
http://www.kralovdom.sk/
mailto:harmonia.revuca@gmail.com
http://www.harmonia-revuca.sk/
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 Hotel Hunter*** sa nachádza v Slovenskom Rudohorí v blízkosti NP Muránska 

Planina. Je ideálnym miestom pre obchodných cestujúcich na rôzne školenia, semináre, 

oslavy, prezentácie ako i pre turistov.  

Kategória ubytovania: hotel    Poloha: 6 km od centra mesta Revúca 

Parkovanie: hotelové parkovisko, monitorované kamerovým systémom 

Možnosti stravovania: reštaurácia s terasou s možnosťou celodenného stravovania 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné:Hotel ponúka športovo - relaxačné slúžby, wellness, solárium, fitnes, biliard ako aj malebné 

okolie sú predurčené na aktívny oddych a relax. Súčasťou hotela je aj denný a nočný bar. 

Cenník: http://www.hotelhunter.sk/index.php?ids=31 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Hotel Hunter***     48°43ˈ16.3ˈˈN 

Revúčka-Pstružné     20°08ˈ29.9ˈˈE 

050 01  Revúca 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 58 732 53 74, (+421) 911 571 782   info@hotelhunter.sk 

 

Web: 

www.hotelhunter.sk  

 

 Revúčka Outdoor Lounge súkromný luxusný rezort v nádhernej prírode v mestskej 

časti Revúčka. Okolie ponúka fantastické možnosti na výlety. Muránska planina a hrad, 

jaskyne, hrady, Vysoké Tatry, aquaparky a mnoho iných. 

Kategória ubytovania: súkromný rezort    Poloha: 4 km od centra mesta Revúca 

Parkovanie: súkromné parkovisko    Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: Jedná sa o súkromný mini rezort s vonkajšou jedálňou a lounge, vyhrievaným bazénom, 

vírívkou, infrasaunou 2 vnútornými kozubmi, vonkajšími plynovými ohrievačmi, vonkajším plynovým 

aj klasickým grilom, multifunkčným ihriskom s vybavením, skútrom a video security. 

Cenník: http://www.revuckalounge.sk/rs/1/cennik/  

 

Adresa:         GPS súradnice: 

Revúčka Lounge       48°42ˈ38.9ˈˈN 

Revúčka 20        20°07ˈ52.8ˈˈE 

050 01  Revúca 

 

Telefón:         E-mail: 

(+421) 910 799 292        info@revuckalounge.sk 

 

Web: 

http://www.hotelhunter.sk/
http://www.revuckalounge.sk/rs/1/cennik/
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www.revuckalounge.sk  

 

 Hotel Pyramída sa nachádza v malebnom centre historického gemerského mestečka 

Revúca. Má kapacitu 72 lôžok, s prístelkami 100 lôžok. Návštevníci majú k dispozícií 

ubytovanie a stravovacie služby, posedenie v kaviarni a v pivárni otvorenej nonstop.  

Kategória ubytovania: hotel     Poloha: centrum mesta Revúca 

Parkovanie: strážené hotelové parkovisko 

Možnosti stravovania: reštaurácia s možnosťou celodenného stravovania 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: ponuku hotela rozširuje požičiavanie osobných automobilov, hracie automaty, biliard a 

kadernicky salón 

Cenník: http://www.nocowanie.sk/slovensko/ubytovanie/revuca_2/hotely/127483/  

 

Adresa:         GPS súradnice: 

Hotel Pyramída       48°40ˈ56.056ˈˈN 

Železničná 257/19      20°6ˈ48.126ˈˈE 

050 01  Revúca 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 58 442 22 44, (+421) 58 442 11 22    neuvedené 

 

Web: 

http://www.nocowanie.sk/slovensko/ubytovanie/revuca_2/hotely/127483/  

 

 

Historické pamiatky 

 

Minulosť okresného sídla obyvateľom a návštevníkom pripomínajú historické budovy, 

pamätníky, pamätné tabule a hroby významných osobností: 

 

Prvé slovenské gymnázium (národná kultúrna pamiatka, NKP) 

Brány Slovenského evanjelického a. v. gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, 

sa otvorili 16.9.1862. Na gymnáziu sa vo všetkých vyučovacích predmetoch vyučovalo a od 

roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Počas dvanástich rokov existencie gymnázia 

na ňom študovalo 566 študentov takmer zo všetkých kútov Slovenska, z ktorých sa mnohí 

stali dôležitou súčasťou národných dejín (Martin Kukučín, Miloslav Hodža, Vladimír Hurban, 

Samuel Daxner, Jozef Škultéty, Jur Janoška, a iní). Škola bola založená a udržiavaná len zo 

zbierok a milodarov slovenského ľudu. Úlohou gymnázia bolo zabrániť odnárodňovaniu 

slovenskej mládeže a pripravovať národne uvedomelú inteligenciu. Na gymnáziu pôsobilo 

mnoho významných predstaviteľov slovenského národa, ktorí vyvíjali bohatú osvetovú 

činnosť. Historický prínos tejto vzácnej vzdelávacej inštitúcie v dejinách slovenského národa 

dnes pripomína stála muzeálna expozícia sprístupnená v pôvodnom dome Prvého slovenského 

http://www.revuckalounge.sk/
http://www.nocowanie.sk/slovensko/ubytovanie/revuca_2/hotely/127483/
http://www.nocowanie.sk/slovensko/ubytovanie/revuca_2/hotely/127483/
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gymnázia. V tejto rokokovej kúrií sú okrem originálnych dokumentov a obrazov umiestnené 

aj predmety kultúrnej hodnoty mesta a regiónu. V súčasnosti tu sídli aj Turistické informačné 

centrum. Súčasťou areálu Prvého slovenského gymnázia je Park slovenských národovcov, 

v ktorom sa nachádzajú dve bronzové busty profesorov gymnázia – I. B. Zocha a Samuela 

Ormisa. Otváracie hodiny múzea: otvorené od 1. apríla 2016 pondelok až piatok 8.00 – 12.00, 

12.30 – 16.00, v období júl až august pondelok až nedeľa od 8.00 do 12.00, 13.00 – 18.00. 

Prehliadky počas víkendov sú poskytované len pre vopred nahlásené skupiny. Cenník 

vstupného je uverejnený na web stránke múzea.  

 
Adresa:  Múzeum Prvého slov. gymnázia   GPS: 48°41ˈ8.055ˈˈN 

  Muránska 18      20°6ˈ40.572ˈˈE 

  050 01  Revúca 

Telefón: (+421) 918 977 645    E-mail: muzeum@revuca.sk 

  (+421) 58 28 51 562 

Web:  www.muzeum.revuca.sk  

 

Nová budova Prvého slovenského gymnázia (NKP) 

V období silnejúceho národného útlaku v rokoch 1871 – 1873 bola postavená nová budova 

Prvého slovenského gymnázia, v ktorej sa začalo vyučovať v piatich dokončených triedach 

hneď po tom, ako ju 4. februára 1873 vysvätil popredný slovenský národovec, evanjelický 

kňaz Samuel Tomášik. Na priečelí budovy sú umiestnené tri pamätné tabule, ktoré sú 

venované Samuelovi Ormisovi, Martinovi Kukučínovi (obe NKP) a 200. výročiu založenia 

Muránskej únie – prvej účastinnej spoločnosti v Uhorsku podnikajúcej v železiarstve. 

Posledná spomínaná tabuľa je zároveň venovaná aj Gustávovi Frákovi. V súčasnosti je 

budova sídlom Prvého slovenského literárneho gymnázia.  

 

Adresa:  Prvé slovenské literárne gymnázium  GPS: 48°40ˈ52.213ˈˈN 

  Železničná ul. 27     20°6ˈ42.355ˈˈE 

  050 01  Revúca 
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Rímskokatolícky neskorogotický kostol sv. Vavrinca diakona (NKP) 

Gotický kostol bol postavený už začiatkom 14. storočia a je najstaršou stavbou v meste. 

Kostol s renesančne upravenou loďou mal pôvodne dve veže, nižšia bola v roku 1892 

rozobraná. Uprostred hlavného pseudogotického oltára z dielne majstra rezbára Júliusa 

Fuhrmanna sú umiestnené tabuľové obrazy z čias okolo rokov 1470 – 1475, ktoré predstavujú 

výjavy zo života sv. Quirina z Tegernsee. Je to jediný kostol na Slovensku, ktorý bol 

zasvätený tomuto svätcovi.  

 

Adresa:  Rímskokatolícky kostol    GPS: 48°41ˈ2.766ˈˈN 

  Nám. Slobody 12     20°6ˈ48.918ˈˈE 

  050 01  Revúca 

 

Evanjelický a. v. kostol (NKP) 

Druhou najstaršou stavbou v meste je klasicistický tolerančný evanjelický kostol, ktorého 

stavba bola dokončená v roku 1785, jeho vežu pristavali o tri roky neskôr. Interiérovou 

dominantou kostola je rokokový oltár s kazateľnicou z roku 1784, ktorý spolu s emporou 

pochádza z dielne jelšavského rezbára Jána Reisigera. Pri vstupe do kostola je umiestnená 

bronzová pamätná tabuľa venovaná otvoreniu Slovenského evanjelického a. v. gymnázia – 

Prvého slovenského gymnázia, ktoré bolo v kostole slávnostne otvorené 16. septembra 1862.  

 

Adresa:  Evanjelický kostol    GPS: 48°41ˈ4.878ˈˈN 

  Muránska 9      20°6ˈ42.48ˈˈE 

  050 01  Revúca 
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Evanjelická a. v. fara (NKP) 

Bola postavená v rokoch 1785 – 1786. Na jej priečelí sú umiestnené dve pamätné tabule. 

Prvá, ktorá je národná kultúrna pamiatka, je venovaná evanjelickému kňazovi Samuelovi 

Reussovi, zakladateľovi slovenského národopisu a jeho synom, národným dejateľom, 

zberateľom a upravovateľom ľudových rozprávok Adolfovi, Gustávovi, Júliusovi 

a Ľudovítovi. Druhá pamätná tabuľa je venovaná Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému. 

 

Adresa:  Evanjelická fara    GPS: 48°41ˈ5.897ˈˈN 

  Muránska ul. 9      20°6ˈ41.561ˈˈE 

  050 01  Revúca      

 

Mestský dom (NKP) 

Klasicistická dvojpodlažná budova mestského domu s manzardovou strechou bola postavená 

v roku 1819. Jej výstavbou sa začalo tvoriť revúcke námestie. V strede priečelia budovy sa 

nachádza obraz bohyne zákonného poriadku Themidy a po stranách priečelia sú v 

poloblúkoch dva latinské nápisy. Nápis v ľavom poloblúku bol poodhalený a dotvorený v 

roku 1992 a znamená: „Tam hore svätá Themida a tu dole Bacchus (boh vína) hovoria 

pravdu“. V roku 1996 bol odhalený nápis na pravom poloblúku: „Senát a ľud veľkorevúcky 

postavil pre spravodlivosť, podnikanie a zábavu“. V prízemnej časti mestského domu bola 

kedysi strážna miestnosť, krčma, sklady, žalár a kancelárie. Na poschodí bola najväčšou 

miestnosťou mestská dvorana, v ktorej sa odvíjal kultúrny a spoločenský život obyvateľov 

mesta. Od roku 1997 je budova sídlom Mestského úradu Revúca. Na budove je umiestnená 

pamätná tabuľa venovaná MUDr. Gustávovi Mauríciovi Reussovi, ktorý sa stal priekopníkom 

vedecko-fantastického žánru na Slovensku. 

.ň 

Adresa:  Nám. Slobody 17    GPS: 48°41ˈ2.766ˈˈN 

  050 01  Revúca      20°6ˈ48.918ˈˈE 

 

Mestský hostinec (NKP)  

Dvojpodlažná neoklasicistická budova mestského hostinca, známeho pod názvom Kohút, bola 

postavená v rokoch 1875 – 1876. Budova bola po kostoloch treťou najväčšou stavbou 

v meste. Impozantná dvorana, postavená pre spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľov mesta 

a okolia, patrila medzi najväčšie sály v Gemeri – Malohonte. Mestský hostinec bol kultúrnym 

a spoločenským centrom až do roku 1964. V súčasnosti je budova vo vlastníctve akciovej 

spoločnosti Slovmag Lubeník.  

 

Adresa:  Nám. Slobody 1    GPS: 48°41ˈ0.795ˈˈN 

  050 01  Revúca      20°6ˈ47.807ˈˈE 

 

Rodný dom armádneho generála Rudolfa Michala Viesta (NKP) 

V prízemnom dome z prvej polovice 19. storočia sa narodil armádny generál Rudolf Michal 
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Viest, vlastenec, účastník protifašistického odboja. Na dome, ktorý dnes slúži obchodnej 

činnosti je umiestnená jemu venovaná bronzová pamätná tabuľa.  

 

Adresa:  Muránska ul. 3    GPS: 48°41ˈ2.503ˈˈN 

  050 01  Revúca     20°6ˈ44.21ˈˈE 

   

Králov dom (NKP) 

Meštiansky nárožný dom, pôvodne barokový jednoposchodový dom je dôležitým 

mestotvorným urbanistickým prvkom. Po roku 1880 sa dom stal sídlom slovenského 

čitateľského spolku. V tom období si v dome na poschodí prenajala niekoľko miestností na 

bývanie a pre svoju krajčírsku dielňu vyhľadávaná krajčírka a učiteľka krajčírstva, osvetová 

pracovníčka a publicistka Mária Amália Maliaková, dcéra Samuela Ormisa. V 90. rokoch 

prešiel dom rozsiahlou rekonštrukciou, dnes je v súkromnom vlastníctve a slúži na 

podnikateľské účely.  

 

Adresa:  Penzión Kráľov Dom    GPS: 48°41ˈ12.843ˈˈN 

  Muránska 380      20°6ˈ36.431ˈˈE 

  050 01  Revúca 

 

Telefón: (+421) 911 962 770    E-mail:email.info@kralovdom.sk 

 

Web:  www.kralovdom.sk   

 

Dom rodoľuba Mateja Nandrássyho  

Dom sa 40. až 80. rokoch 19. storočia stal jedným z centier slovenského národného života 

nielen v Revúcej, ale aj v celom Gemeri-Malohonte. Neskôr mala v dome sídlo Tatra banka 

a po druhej svetovej vojne sa sem nasťahovala Slovenská sporiteľňa, ktorej pobočka tu sídli 

dodnes. Na priečelí domu je umiestnená bronzová pamätná tabuľa venovaná Matejovi 

Nandrássymu, Štefanovi Markovi Daxnerovi, Jánovi Franciscimu a ďalším slovenským 

národovcom.  

 

Adresa:  Slovenská sporiteľňa    GPS: 48°41ˈ1.016ˈˈN 

  Tomášikova 2      20°6ˈ49.418ˈˈE 

  050 01  Revúca 

 

Mestský cintorín 

Na mestskom cintoríne sú pochované významné osobnosti cirkevného, národného, 

duchovného a spoločenského života v meste. Mnohé z nich sa natrvalo zapísali nielene do 

dejín mesta Revúca a regiónu Gemer-Malohont, ale stali sa aj súčasťou histórie celej krajiny. 

Hroby slovenských národovcov Samuela Reussa, Samuela Ormisa a Júliusa Bottu boli 

vyhlásené za NKP.  

 

http://www.kralovdom.sk/
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Prírodné podmienky 

Podľa geomorfologického členenia je územie súčasťou oblasti Slovenské rudohorie, ktoré sa 

ďalej na území mesta rozčleňuje na dva geomorfologické celky – Stolické vrchy s podcelkami 

Stolica a Tŕstie v JZ až SV časti územia a Revúcka vrchovina s podcelkom Železnícke 

predhorie v JV časti.  

Stolické vrchy na juhu a juhovýchode hraničia s Revúckou vrchovinou, na 

severozápade s Veporskými vrchmi a Spišsko-gemerským krasom, na severovýchode sa na 

malom úseku stýkajú s Volovskými vrchmi. Najvyšším vrchom Stolických vrchov aj celého 

Slovenského rudohoria je Stolica s nadmorskou výškou 1 476 m n. m.. Masív Stolica sa 

nachádza mimo hlavného hrebeňa v rázsoche, ktorá sa tiahne z centrálneho chrbta od vrchu 

Kyprov (1 391 m n. m.) južným smerom, je tvorený širokým plochým ústredným chrbtom 

s vybiehajúcimi (na JV a na JZ) dlhými rázsochami a hlbokými dolinami. Ďalšími 

dominantami Stolických vrchov sú Kohút (1 409 m n. m.), Malý kohút (1 192 m n. m), Tŕstie 

(1 121 m n. m.) a Sinec (917 m n. m.). Geologická stavba Stolických vrchov je veľmi zložitá. 

Podieľajú sa nej rozličné horniny – granitoidy (najmä žuly) a iné. Súčasný vzhľad dali 

pohoriu diferencované tektonické pohyby a exogénne pochody – erózia a denudácia. 

Pôsobením týchto pochodov bolo územie rozčlenené na štyri podcelky: Stolica, Tŕstie, 

Klenovské vrchy a Málinské vrchy. Vrcholový masív Stolice tvorí mohutná žulová 

klenbohrásť vyzdvihnutá na tektonických zlomoch a vystupujúca z kryštalických bridlíc. 

Tŕstie tvorí rozložitý, silne rozčlenený masív, vysunutý na okraj širokého chrbta 

s vybiehajúcim rázsochami a hlbokými dolinami. Je budovaný kryštalickými bridlicami. Časť 

Muránska brázda je tektonicko-eróznou zníženinou. V oblasti prevláda hladko modelovaný 

reliéf. Pôvodný prírodný charakter územia bol hlavne v nižších polohách významne 

pozmenený ľudskou činnosťou. Súvislejšie zalesnené plochy sa nachádzajú len na strmších 

chrbtoch. Samotný masív Stolice je zo všetkých strán zalesnený, jej vrchol je hôľny, ale aj ten 

zarastá mladým lesom. Stolické vrchy odvodňujú rieky Rimava, Slaná (pramení  v masíve 

Stolice) a na severe sčasti aj Hron. Osídlenie vo forme menších dediniek a osád bolo 

sústredené do dolín. V stredoveku tu vznikali početné rozptýlené banícke osady.  

Revúcka vrchovina horský celok na JZ okraji Slovenského rudohoria. Tvoria ju 

pomerne dlhé chrbty, ktoré oddeľujú doliny riek Ipeľ, Rimava, Blh, Muráň, Štítnik a Slaná, 

okrem toho podcelky Železnícke predhorie a Hrádok. V strednej a severovýchodnej časti je 

súvisle pokrytá listnatými lesmi, zvyšok bol odlesnený. Krajina bola poznačená v minulosti 

pastierstvom, ťažbou dreva a baníctvom (Železník, Mútnik, Ploské). Aj dnes je krajina 

negatívne postihnutá vplyvom ťažby magnezitu na ložiskách Jelšava – Dúbravský masív 

a Lubeník. Železnícke predhorie je budované karbónskymi horninami (zlepence, bridlice, 

miestami aj vápence), najvyšší vrch Železník (814 m n. m.) je budovaný karbónskymi 

zlepencami, kremencami a kryštalickými bridlicami s výskytom magnezitu a sideritu. 

V minulosti sa tu ťažil železný klobúk (gossan) sideritového ložiska, neskôr samotný siderit. 

Hrádok sa skladá z dvoch rozdielnych častí: západnú tvorí rázsocha, vybiehajúca z Kohúta 

s hlbokými dolinami (Hladomorná, Štítnická a i.), východná časť má miernejšie svahy. 
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Najvyššími vrchmi vo východnej časti sú Biela skala (882 m n. m), Ostrý vrch (870 m n. m.), 

Magura (883 m n. m.) a Hrádok (810 m n. m.). Na samotnom vrchu Hrádok neďaleko Jelšavy 

sa v minulosti ťažil pyrit, neskôr siderit a magnezit. V roku 1954 bola pri razení prieskumnej 

štôlne Kapusta objavená unikátna Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá sa nachádza v masíve 

karbónskych mramorov. Na rozdiel od „bežných“ kvapľových jaskýň je v nej výzdoba 

tvorená kryštálmi, trsmi až kríčkami aragonitových kryštálov, v menšej miere sa tu vyskytujú 

aj kvaple a sintrové jazierka.  

 

Chránené územia 

 

Približne 5 km severozápadne od Revúcej sa nachádza Národný park Muránska planina. 

Správa tohto parku sídli priamo v meste. Z maloplošných chránených území sa na území 

mesta nachádza prírodná rezervácia Hodošov les, chránený areál Lúka pod cintorínom 

a chránený areál Lúky pod Úkorovou a Alúvium Muráňa. Do územia mesta v jeho 

severovýchodnej časti čiastočne zasahuje aj Chránené vtáčie územie Muránska planina – 

Stolica. Stolica, ktorého časť je zároveň územím európskeho významu. Z hľadiska ochrany 

stromov sa na území mesta nachádza 25 chránených stromov pagaštana konského (Aesculus 

hippocastanum) a 13 chránených stromov smreka obyčajného (Picea abies) lokalizovaných na 

území starého cintorína. Dva stromy lipy malolistej (Tilia cordata Mill) sa nachádzajú pri 

štátnej ceste medzi Revúcou a Muránskou Dlhou lúkou. Tieto stromy náučného i vedeckého 

významu sa vyznačujú 2. stupňom ochrany. 

  

Prírodná rezervácia Hodošov les 

Prírodná rezervácia Hodošov les (evidenčné číslo 1044) bola vyhlásená v roku 1998 na 

výmere 219 800 m2. Územie je zaradené do 5. stupňa ochrany. Predstavuje posledný 

zachovalý fragment starého bukového lesa v širšom okolí. Lesné porasty tvoria enklávu 

vyznačujúcu sa vysokým stupňom zachovania, pôvodnosťou, ako aj pestrým drevinovým 

zložením v okolí intenzívne obhospodarovaných lesov.  

 

Chránený areál Lúka pod cintorínom  

Chránený areál Lúka pod cintorínom (evidenčné číslo 1201) bol vyhlásený v roku 2011 na 

výmere 49 700 m2. Územie je zaradené do 3. a 4. stupňa ochrany. Účelom vyhlásenia je 

ochrana biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky, biotopov národného 

významu: Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Psiarkové aluviálne lúky 

a Vegetácia vysokých ostríc a druhu európskeho významu kunka žltobruchá (Bombina 

variegata). 

 

Chránený areál Lúky pod Úkorovou  

Chránený areál Lúky pod Úkorovou (evidenčné číslo 1200) bol vyhlásený v roku 2011 na 

výmere 121 300 m2. Územie je zaradené do 4. stupňa ochrany. Účelom vyhlásenia je ochrana 
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biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky, Vysokobylinné spoločenstvá 

na vlhkých lúkach a Prechodné rašeliniská a trasoviská, biotopu národného významu: 

Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a druhov európskeho významu: mlok 

hrebenatý (Triturus cristatus) a kunka žltobruchá (Bombina variegata). 

 

Teplické stráne  

Teplické stráne (evidenčné číslo SKUEV0284) na výmere 135,18 ha, v správe NP Muránska 

planina. Nachádzajú a vyskytujú sa tu mnohé biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany.  

 

Trešková 

Trešková (evidenčné číslo SKUEV0202) na výmere 25,21 ha, v správe NP Muránska planina. 

Predmetom ochrany sú kyslomilné bukové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy a tiež druhy 

ako roháč obyčajný a slezinník nepravý. 

 

Stolica  

Stolica (evidenčné číslo SKUEV0203) na výmere 2 798 ha, v správe NP Muránska planina. 

Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na 

silikátovom substráte, prechodné rašeliniská a trasoviská,...) a druhy ako kunka žltobruchá, 

rys ostrovid a ďalšie. 

 

Alúvium Muráňa  

Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

Medzi najviac rozvinuté formy cestovného ruchu v Revúcej a okolí patrí športovo-

rekreačný cestovný ruch, kde sú rozvinuté najmä aktivity ako pešia turistika, cykloturistika, 

hipoturistika, pobyt v prírode, poznávanie a pozorovanie fauny a flóry. Ďalšou rozvinutou 

formou CR je kultúrno-poznávací cestovný ruch, kde patrí poznávanie kultúrno-historických 

pamiatok, ale aj návšteva múzeí a ďalších kultúrnych inštitúcií.  

 

Gotická cesta je prvou turistickou poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom 

okruhu predstavuje najzaujímavejšie skvosty Spiša a Gemera, ktoré svojím významom ďaleko 

presahujú rámec regiónu i Slovenska a sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho 

dedičstva. Pôvodný 276 km dlhý okruh vyznačený v roku 1998 bol nedávno rozšírený 

o okruhy Gemersko-rimavský, Spišsko-tatranský, Spišsko-pieninský okruh, ktoré prechádzajú 

ďalšími zaujímavými zákutiami Spiša a Gemera. Súčasťou gotickej cesty je Rímskokatolícky 
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kostol sv. Vavrinca diakona. 

Pamätná izba Ľudovíta Greinera 

Ľudovít Greiner (1796-1882) bol jedným z našich najvýznamnejších lesných hospodárov. Na 

koháryovsko-coburgovských majetkoch v Uhorsku presadzoval moderné princípy 

obhospodarovania lesov v úsilí udržať a zveľadiť lesné bohatstvo. Koháryovsko-coburgovské 

latifundium – najväčší šľachtický majetok na území Slovenska – sa rozprestieralo v 

Gemerskej, Malohontskej, Novohradskej a Hontianskej stolici a tvorili ho panstvá Muráň, 

Veľký Blh, Fiľakovo, Čabraď, Sitno a od. r. 1842 aj Habušice na Spiši. 

Pamätníky Ľ. Greinera: 

- Náhrobný kameň na cintoríne v Jelšave, 

- Pamätná tabuľa na budove radnice v Jelšave, 

- Kaštieľ Coburgovcov – sídlo riaditeľstva koháryovsko-coburgovského veľkostatku, 

- Pamätná izba Ľ. Greinera v sídle odštepného závodu Revúca, LESY SR, štátny 

podnik. 

 

Náučná ekotrasa Gemerská zelená cesta 

Prvotným krokom v rámci rozvoja cykloturistiky v našom regióne bolo spracovanie štúdie 

Gemerské zelené cesty, ktorej cieľom bolo vytvoriť nosný cyklistický koridor prepojením 

obcí a miest Revúca – Muráň – Tisovec ako najdôležitejších zdrojových bodov našej oblasti a 

priľahlých regiónov.  

V roku 2016 bol realizovaný projekt „Náučná ekotrasa Gemerská zelená cesta“ ako pilotná 4 

km dlhá etapa k využitiu pozostatkov nedobudovanej gemerskej železnice ako špecifického 

turistického produktu. Trasa začína na námestí, odkiaľ pokračuje cez železničnú stanicu 

smerom k bývalým revúckym kúpeľom a je vedená po násypoch a technických objektoch 

nedobudovanej železničnej trate. Ekotrasa je určená pre peších, cyklistov, rodiny s deťmi a 

chodcov s paličkami (Nordic Walking). Táto unikátna trasa, ako jediná na Slovensku, nesie 

označenie Europe Railtrail Slovakia. 
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 Mestské kúpalisko  

V areáli kúpaliska sú návštevníkom k dispozícii dva bazény (veľký bazén a detský bazén), 

šatne, sprchy, bufet a parkovisko. 

Otváracie hodiny:     Vstupné: 

denne 10.00-18.00     deti do 15 rokov 2 €, dospelí 2,50 € na celý deň 

 

Adresa:       GPS: 

Mestské kúpalisko Revúca   48°40ˈ1.167ˈˈN 

Ul. Priemyselná    20°6ˈ32.129ˈˈE 

050 01  Revúca 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 58 44 21 484, (+421) 58 44 21 258  revuca@brantner.com 

 

Web: 

www.revuca.sk  

 

Kultúrny program 

 

Mesto Revúca ponúka svojim obyvateľom veľa možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. 

V spolupráci s Mestským kultúrnym stredisko v Revúcej, ktoré je príspevkovou organizáciou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca, pravidelne pripravuje akcie a podujatia. 

 Dni mesta Revúca a revúcky jarmok - konajú sa každoročne už 18 rokov. V rámci 

programu vystupujú organizácie pôsobiace v Revúcej a prebiehajú koncerty pozvaných 

hudobných skupín. Okrem toho prebieha množstvo sprievodných podujatí, napr. festival jedál 

a cukrárenských výrobkov,... 

 Zochova divadelná Revúca - každoročne sa v apríli koná podujatie Zochova 

divadelná Revúca. Jedná sa o 42. ročník krajskej súťažnej prehliadky ochotníckych 

divadelných súborov a divadla mladých. 

 Kukučínova Revúca – jedná sa o celoštátnu literárnu súťaž Kukučínova literárna 

Revúca, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl.  

 Revúce lesnícke dni - Tento rok sa konal 10. ročník Revúckych lesníckych dní, ktoré 

zahŕňajú lesnú pedagogiku, tvorivé dielne, ukážky lesníckych činnosti, lukostreľbu, konlógov, 

sokoliarov, prírodné laboratória a ďalšie... 

Jazda sv. Huberta a jesenné slávnosti poľovníkov, rybárov a včelárov. 

 Revúcke vianočné trhy, Zimný prechod Stolickými vrchmi, Detská divadelná 

Revúca, Súťaž vo varení kapustnice, Stavanie mája, Predvianočný jermok Veselý 

Krašún, Fašiangy. 

Osobitým trendom súčasnosti je návrat k tradíciám aj v oblasti gastronómie. Tradičná miestna 

a regionálna gastronómia vystupuje ako jedna z atraktivít územia a vedie k rozvoju 

cestovného ruchu. Miestnymi gurmánskymi špecialitami v území sú: 

http://www.revuca.sk/
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• revúcke guľky, 

• kapustnica, 

• gágoríky,  

• jedlá z húb,  

• dobošová torta. 

 

 

3.02 MESTO JELŠAVA 

 

 Jelšava je mesto na Slovensku ležiace v Banskobystrickom kraji, v okrese Revúca. 

Rozprestiera sa na rozhraní Slovenského rudohoria a Slovenského krasu. Mesto je polohovo 

situované do severo-južnej lineárnej sústavy osídlenia v údolí rieky Muráň. Kataster mesta 

Jelšava má veľkosť 4 680 ha. Počet obyvateľov je približne 3 287.  

Mesto Jelšava sa nachádza sa na medzinárodnej turistickej trase Gotická cesta. Je 

mestom s bohatou železiarskou a baníckou tradíciou i remeselnou výrobou. Najstaršia 

písomná zmienka  je z roku 1243. V 17. až 19. storočí boli Jelšava spolu s Rožňavou a 

Rimavskou Sobotou hospodárskymi centrami Gemera. 

Od polovice 14. storočia mala obec mestské výsady vďaka rozvoju baníctva. V roku 

1556 bola Jelšava vyplienená Turkami a začiatkom 17. storočia kurucmi. V meste prepukla v 

rokoch 1709 – 1710 morová epidémia a v roku 1829 obec vyhorela. Medzi rokmi 1938 – 

1945 bola Jelšava pripojená k Maďarsku. Po roku 1950 nastáva rozvoj ťažby magnezitu.  

Mesto je bohaté na kultúrne pamiatky. Medzi najvýznamnejšie patria budovy: 

Coburgovský kaštieľ, monumentálny Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla, evanjelický a. 

v. kostol a bývalé evanjelické lýceum, mestská radnica - terajší mestský úrad, reduta - 

mestský hostinec Skalka, meštianske domy na námestí s budovou prvej lekárne v Gemeri.  

Na vzácnej histórii starobylej Jelšavy sa podieľali predovšetkým ľudia, ktorí sa tu 

narodili, žili a tvorili. Niektorí z nich našli posledné mesto svojho odpočinku v mestskom 

cintoríne. Mnohé osobnosti dosiahnutými výsledkami prekročili hranice chotára, Muránskej 

doliny, dokonca našej krajiny. Na trvalo sa tak stali súčasťou cirkevných, hospodárskych, 

kultúrnych, či športových dejín nielen Jelšavy, ale i Slovenskej republiky. 

Významnými osobnosťami mesta boli ev. kňazi a vzdelanci: Samuel Ferjenčík, 

Samuel Hruškovic, Pavol Valaský, Ján Samoslav Hoznek, Daniel Sinapius Horčička, Eliáš 

Láni, Ján Glosius, Ladislav Remete. Mária Basilides - operná diva pôsobiaca na európskych 

operných scénach, Ľudovít Greine r- lesnícky odborník, správca coburgovských majetkov, 

Ľudovít Kubáni - spisovateľ, Adam Brezanoci - právnik, autor vysokoškolských učebníc 

práva, Rudolf Fabini - priekopník výskumu organickej chémie, Andrej Boleslav Ďurček - 

rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ, Ján Majer - náboženský spisovateľ, Gedeon 

Mindszenthy - spisovateľ, Ondrej Laco – učiteľ, pomológ, Ľudovít Kenyeres - majster 

zvonkár. 
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Ubytovacie zariadenia 

 

 Hotel Hrádok*** horský hotel sa nachádza v pokojnom horskom prostredí, a preto je 

vhodný pre rodiny s deťmi, romantické pobyty mladomanželov či pre zaľúbené páry. Hotel 

pre návštevníkov poskytuje okrem ubytovania a stavovania aj wellness, športové aktivity 

a poskytuje priestory pre firemné akcie či kongresové služby CR. Hotel je k dispozícií aj pre 

organizovanie svadieb, rodinných osláv a rôznych spoločenských udalostí za výhodné ceny.  

Kategória ubytovania: hotel    Poloha: 2 km od centra mesta Jelšava 

Parkovanie: parkovisko v areáli hotela 

Možnosti stravovania: reštaurácia, bar, koliba, posiedka 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: welness hotel, bazén, sauny, tenisové kurty, minigolf, možnosť usporiadania rodinných a 

spoločenských podujatí, konferencií a školení,... 

Cenník: https://hotelhradok.info/cennik-sluzieb/ 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Hotel Hrádok      48°38ˈ38.916ˈˈN 

SMZ - Služby, a. s. Jelšava    20°13ˈ1.032ˈˈE 

094 16  Jelšava 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 58 48 60 110      hradok@smzjelsava.sk 

info@hotelhradok.info 

Web: 

https://hotelhradok.info/ 

 

 Penzión Poľovný dom svojou jedinečnou atmosférou ponúka vysoký štandard 

ubytovania a služieb. Interiér dýcha teplom farieb padajúceho lístia, s ktorým harmonizuje 

osobitný štýlový nábytok. Minigaléria exkluzívnych fotografií Vám umožní nahliadnuť do 

kráľovstva poľovačiek, tradičných poľovných zvykov a obyčají.  

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: 1 km od centra mesta Jelšava 

Parkovanie: parkovisko v areáli penziónu  Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: - 

Cenník: http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/penzion-polovny-dom_53550_0_1.html  

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Poľovný dom     48°37ˈ19.915ˈˈN 

Kúpeľná      20°14ˈ23.465ˈˈE 

094 16  Jelšava 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 58 73 25 791     - 

Web: 

http://www.ubytovatsa.sk/banskobystricky-kraj/Ubytovanie_1930_Po%C4%BEovn%C3%BD_dom  

https://hotelhradok.info/
http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/penzion-polovny-dom_53550_0_1.html
http://www.ubytovatsa.sk/banskobystricky-kraj/Ubytovanie_1930_Po%C4%BEovn%C3%BD_dom
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Historické pamiatky 

 

 Mesto  Jelšava má svoje historické jadre uznesením Okresného úradu v Rožňave 

vyhlásené za pamiatkovú zónu. Na území pamiatkovej zóny sa nachádzajú objekty zapísané 

v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.  

 Hrad Jelšava sa nezachoval, je viditeľný iba pôdorys v podobe kamenného podložia.  

 

Coburgovský kaštieľ so záhradou sa nachádza na námestí v tesnej blízkosti hlavnej cesty na 

trase Košice – Brezno a je výraznou dominantou mesta. Kaštieľ je rozsiahly dvoj-

trojpodlažný štvorkrídlový objekt, na západnom a severnom nároží s dvojpodlažnými baštami 

obdĺžnikového pôdorysu. Jednotlivé krídla uzatvárajú vnútorné nádvorie s rozmermi 50 x 20 

m. Pôvodne renesančný opevnený kaštieľ prešiel v 60. rokoch 18. storočia honosnou 

barokovo-klasicistickou prestavbou. Čelnú fasádu zdobí tympanón s reliéfnym motívom 

vojnových trofejí. Kaštieľ je svojim architektonickým výrazom jedinečná stavba v Gemeri. 

 

Zaujímavosti z histórie:  

 Počiatky renesančného kaštieľa sa spájajú s majiteľom panstva Muráň, do ktorého 

patrila Jelšava, gemerským županom a rytierom Zlatej ostrohy Jurajom Széchym 

(†1625).  

 Po smrti vdovy po Jurajovi, postupne celé panstvo prevzal manžel ich dcéry Márie 

Széchyovej (1610 †1679), známej ako Muránska Venuša, hlavný fiľakovský kapitán, 

kráľovský komorník a radca gróf František Wesselényi (1605 †1667), neskôr 

uhorský palatín.  

 Šľachtická svadba Márie Széchy s Františkom Wesselényim sa konala začiatkom 

augusta 1644 a pravdepodobne sa odohrávala v kaštieli.  

 Po smrti palatína Wesselényiho a následnom odhalení ním zorganizovaného 

sprisahania sa do podozrenia dostala aj pozostalá vdova Mária Széchy. Postupne sa 

začala konfiškácia jej majetkov. 

 Zemepanské mesto Jelšavu s miestnym kaštieľom stihla Mária pred konfiškáciou 

ochrániť – tento  majetok   založila   košickým jezuitom  14. decembra 1669 za 

33 333 uhorských zlatých a 33 denárov. Od 80. rokov 17. storočia začal o komplex 

bývalých gemerských wesselényiovských statkov prejavovať záujem hlavný kapitán 

preddunajských vojsk gróf Štefan Koháry (1649 †1731), ktorý 2. augusta 1694 

dostal súhlas od cisára Leopolda I. s odkúpením mesta Jelšava a kaštieľa od košických 

jezuitov.  

 Predpokladá sa, že okolo kaštieľa bola priekopa, na zač. 18. stor. sa spomína zdvíhací 

most. 

 Kaštieľ poškodený a vyrabovaný prechodmi vojsk, v čase povstaní Imricha Thökölyho 

a Františka II. Rákócziho, začal Štefan Koháry po roku 1711 opravovať. 

 Veľkolepú neskorobarokovú prestavbu kaštieľa začal hontiansky hlavný župan gróf 
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Mikuláš Koháry (1721 †1769), ktorú nikdy nedokončil a už súčasníkmi bola 

označovaná ako málo stabilná. 

 Mikuláš sa významne angažoval v armáde, v roku 1759 bol vymenovaný za 

brigádneho generála, o čom svedčí výzdoba v trojuholníkovom štíte – reliéfna 

kompozícia vojnových trofejí s iniciálami v strede štítu (tympanónu). 

 V júni 1795 v Jelšave vypukol požiar, ktorý zasiahol aj samotný kaštieľ. Následne 

vykonané opravy viedli len k zachovaniu predošlého stavu nedokončenej barokovej 

prestavby. 

 Pokračovatelia rodu prestavbu nikdy nedokončili a kaštieľ slúžil hlavne ako sídlo 

správy majetkov a obydlie koháryovských úradníkov a zamestnancov. 

 Knieža František Koháry (1760 †1826), posledný mužský člen rodu, si v svojej 

poslednej vôli želal, aby boli všetky dedičské práva prenesené na jeho dcéru kňažnú 

Antóniu Koháryovú (1797 †1862) a jej manžela princa Ferdinanda Sachsen-

Coburg-Gotha (1785 †1851). Princ Ferdinand za právo zdediť koháryovské panstvá 

Muráň, Sitno a Čabraď zaplatil rakúskemu cisárovi Františkovi I. 225 000 zlatých 

konvenčnej meny. 

 Posledným majiteľom kaštieľa z rodu Coburgovcov bol Ferdinand von Sachsen 

Coburg-Gotha (*1861 - †1948). Po štúdiách pôsobil v armáde, kde získal hodnosť 

nadporučíka. Jeho záľubami bola botanika, poľovníctvo, cestovanie. Po obnovení 

bulharského štátu sa v roku 1887 stal bulharským panovníkom, v roku 1908 

bulharským cárom. Po 1. svetovej vojne musel abdikovať a opustiť Bulharsko, žil 

striedavo v Coburgu, Viedni, Sv. Antone a na Prednej Hore.  

 Kaštieľ po celý ten čas slúžil ako sídlo správy coburgovských majetkov. 

 Po konfiškácii majetkov v polovici 20. stor. kaštieľ naďalej poskytoval zázemie 

lesnému hospodárstvu, napr. filiálke Semenárskeho závodu Štátnych lesov, Štátnej 

horárskej škole, neskôr poľnohospodárskemu učilišťu.  

 V zadnej časti kaštieľa užívali byty rodiny aj s deťmi, tie sa však v priebehu 70-tich 

rokov priebežne vysťahovali a kaštieľ už v zlom technickom stave začal chátrať. 

 V 80-tich rokoch došlo k rekonštrukcii krovu a osadila sa medená strešná krytina, 

v tom čase stále štátny majetok. Ostal však bez účelu využitia a stal sa terčom 

vandalov. 

 V 90-tich rokoch sa zmenili vlastnícke vzťahy a kaštieľ prešiel do vlastníctva Mesta 

Jelšava. 
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Zaujímavosti zo súčasnosti:  

 

 Kaštieľ bol tri desaťročia opustený bez účelu využitia a postupne chátral. 

 Mestu Jelšava však jeho osud nie je ľahostajný. Keď sa nenašiel vhodný kupca pre 

tento rozsiahly objekt, začali sa podnikať kroky na jeho postupnú záchranu. 

 V roku 2015 sa vlastník zapojil do Národného projektu „Zapojenie nezamestnaných 

do obnovy kultúrneho dedičstva.“ Finančne podporený Ministerstvom kultúry SR 

a z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Začali sa záchranné práce a kaštieľ sa 

podarilo v krátkom čase dostať do stavu, kedy je ako pamiatka prezentovateľný 

verejnosti už počas pamiatkovej obnovy. 

 Prvé kultúrne podujatie „Kováčske umenie pre jelšavký kaštieľ“ sa na nádvorí 

a v priestoroch kaštieľa uskutočnilo v jeden augustový víkend roku 2015  a vzbudilo 

veľký záujem širokej verejnosti (viac ako tisíc návštevníkov v priebehu víkendu). 

 Druhé kultúrno-spoločenské podujatie na seba nenechalo dlho čakať a akcia „Vianoce 

v jelšavkom kaštieli“ opäť ponúkla miestnym i návštevníkom z okolia nevšedný 

zážitok a spríjemnenie sviatočných chvíľ. 

 Na postupnej záchrane a obnove kaštieľa za finančnej podpory zo štátneho rozpočtu sa 

pokračuje aj v roku 2016 a vlastník sa bude o dotácie a granty uchádzať aj v ďalších 

rokoch. 

 Prezentácia objektu počas pamiatkovej obnovy tiež dostáva zelenú a Mesto Jelšava 

v priestoroch kaštieľa priebežne pripravuje rôzne kultúrne podujatia. 

 Fotografie z podujatí na stránke www.jelsava.sk 

 V prípade záujmu o priebežné informácie o pripravovaných podujatiach i priebehu 

http://www.jelsava.sk/
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pamiatkovej obnovy sa môžete zaradiť do databázy na e-mailovej adrese 

kastiel@jelsava.sk V prípade registrácie do databázy uveďte prosím o aký druh 

informácií máte záujem. 

 Najbližšie pripravujeme: „Vianoce v jelšavskom kaštieli“ dňa 16. decembra 2016. 

 

Adresa:         GPS: 

Koburgovský kaštieľ       48°37ˈ48.674ˈˈN 

Nám. Republiky 1       20°14ˈ7.294ˈˈE 

094 16  Jelšava  

 

Katolícky kostol sv. Petra a Pavla v Jelšave  

 Počas veľkého požiaru v roku 1829 bol starý kostol sv. Kataríny zničený natoľko, že 

ho cirkev dala zbúrať a rozhodla sa postaviť nový. Hlavným mecénom stavby sa stal nový 

zemepán mesta Ferdinand Juraj Coburg.  Vypracovaním projektu bol poverený viedenský 

architekt Alois Pichl, stavbu viedol staviteľ Fridrich Wünsch.  

 Kostol postavili v rokoch 1838 – 1840 na pôdoryse kríža, centrálnu loď zaklenuli 

kopulou a rozšírili dvomi bočnými kaplnkami. 

 Interiér kostola pôsobí majestátne. Svätyňa je zaklenutá polkopulou zdobenou 

farebnou zlátenou mozaikou, pod ňou je hlavný murovaný stĺpový oltár s obrazom patrónov 

kostola sv. Petra a sv. Pavla. Oltáre v bočných kaplnkách sú doplnené dvomi 

monumentálnymi obrazmi: Narodenie Krista a Sv. Klementína s deťmi. Klasicistická 

krstiteľnica pochádza zo staršieho kostola, nad ňou v luiséznom ráme je obraz Krst Krista 

v Jordáne z 18. stor. 

 Klenba lode a steny kostola sú husto vyzdobené ornamentálnymi figurálnymi 

nástennými maľbami od viedenských maliarov a rožňavského maliara kostolov Júliusa 

Ádáma. Autorom figuratívnej mozaiky na klenbe svätyne je pravdepodobne rožňavský 

umelec talianskeho pôvodu Alexander Linassi, ktorý realizoval aj mozaikovú výzdobu  

mauzólea v Krásnohorskom Podhradí.  

 Mimoriadne zaujímavá je sakristia kostola, v ktorej sa zachoval drevený poschodový 

barokový paramentár (skriňa na bohoslužobný riad a rúcha) zdobený maľbou imitujúcou 

farebný mramor, neskorobaroková spovednica a dva barokové olejomaľby.  

 Zaujímavosťou kostola je dlažba z veľkých plochých čiernych čadičových platní, 

ktorou je vydláždený celý interiér kostola aj vstupné schodisko. 

 Dvojvežový monumentálny kostol je najreprezentatívnejšou klasicistickou stavbou v 

Gemeri, hlavnou dominantou mesta a patrí medzi najvýznamnejšie klasicistické stavby na 

Slovensku.  

mailto:kastiel@jelsava.sk
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Adresa:        GPS súradnice: 

Katolícky kostol sv. Petra a Pavla v Jelšave  48°37ˈ57.834ˈˈN 

Nám. Republiky 16     20°14ˈ5.352ˈˈE 

094 16  Jelšava 

 

Evanjelický kostol  

 V roku 1781 uhorský panovník Jozef II. vydal tolerančný patent, ktorý evanjelikom 

umožňoval s istými obmedzeniami výstavbu vlastného kostola.  

 Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1784 až 1785 v súlade s obmedzením – bez 

veže. V roku 1834 pristavili k nemu empírovú, tektonicky členenú mohutnú hranolovitú vežu, 

v strednej časti s pilastrami a štítmi.   

 Interiér kostola: oltár a kazateľnica boli vyhotovené v roku 1785 v rokokovom slohu 

s bohatou ornamentálnou rezbou v dielni jelšavského rezbára Johannesa Reisigera. Oltár má 

tri obrazy umiestnené podľa textu  evanjelií nad sebou: v predele je to Posledná večera, nad 

ňou ako hlavný oltárny obraz je Kristus na kríži a v nadstavci Nanebevstúpenie Krista. 

Pozoruhodnou pamiatkou je  kovaná polychrómovaná krstiteľnica – majstrovské dielo 

jelšavských umeleckých kováčov. 

 Pamätné tabule na priečelí kostola vzdávajú hold evanjelickým kňazom: Pavlovi 

Valaskému: vzdelancovi, polyhistorovi, polyglotovi, pomológovi a Ladislavovi Remetemu – 

protifašistickému bojovníkovi, popravenému počas SNP. 

 

Evanjelickí  vzdelanci pôsobiaci v Jelšave:  

Samuel Ferjenčík, v rokoch 1827-1853 farár v Jelšave; vynikal v prírodných vedách a v rámci 
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Uhorska aj v meteorológii, Samuel Hruškovic, autor viacerých náboženských piesní, v 

rokoch1709-1710 študoval v Jelšave.  

 

 

 

Evanjelická škola 

 Za kostolom vo farskom dvore stojí dvojpodlažná klasicistická arkádová budova z 

roku 1784, sídlo evanjelickej školy, ktorá bola postavená spolu s kostolom a farou. 

Evanjelická škola a vyššie evanjelické gymnázium sa v Jelšave spomínajú už v 16. storočí. V 

škole pôsobili ako správcovia (riaditelia) Eliáš Láni a Daniel Sinapius-Horčička, ktorých 

význam presiahol hranice Slovenska. 
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Adresa:                                                                                                   GPS súradnice 

Evanjelický kostol, Jelšava                                                                     48°37'47.2"N  

Námestie SNP 488                                                                                  20°14'09.5"E 

049 16  Jelšava 

 

 Rokoková radnica (NKP) mesta Jelšava je umiestnená v dvojpodlažnej budove, 

ktorej priečelie zdobí erb mesta. Budova radnice bola postavená v roku 1781 na mieste 

pôvodnej drevenej radnice, ktorú zničil požiar. Z architektonických prvkov možno spomenúť 

prízemnú arkádovú chodbu a klenby v miestnostiach. Na stene arkádovej chodby je 

umiestnený náhrobný kameň s pečaťou mesta Jelšavy z roku 1505, pochádzajúci z pôvodného 

gotického Rímskokatolíckeho kostola sv. Kataríny. 

Adresa:        GPS súradnice: 

Radnica      48°37ˈ46.972ˈˈN 

Nám. Republiky 2     20°14ˈ4.328ˈˈE 

094 16  Jelšava 

 

 Mestské múzeum a Osvetové centrum Vyšehradskej kultúry vzniklo ako 

rozpočtová organizácia mesta Jelšava. Obe organizácie sídlia v meštianskom dome z 18. 

storočia, ktorý vznikol ako mestská škola. Dom je v povedomí ľudí známy ako "katolícka 

charita", pretože budova v minulosti patrila rímskokatolíckej cirkvi. Zbierku múzea tvorí 

historický, etnografický a numizmatický fond. Výnimočnou je zbierka jelšavských 

plechových zvoncov. Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava organizuje kultúrno-

spoločenské podujatia v meste, vytvára podmienky pre vznik kultúrnych tradícií, svojimi 

podujatiami sa zapája do kultúrnych tradícií regiónu. K tradičným podujatiam inštitúcií patria: 

Čerešňový deň, Levanduľový deň, výstavy výtvarných diel, filmové festivaly, vedecké 

konferencie, Advent v múzeu. 

 

Vstupné:       Otváracie hodiny: 

dospelí - 0,50 €/osoba      Pondelok: zatvorené 

deti, študenti, dôchodcovia - 0,20 €/osoba   Utorok: 10.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 

rodinné vstupné (3 osoby) - 0,30 €/osoba   Streda: 10.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 

držitelia preukazu ZŤP - bezplatný vstup  Štvrtok: 10.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 

       Piatok: 10.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 

       Sobota: 08.00 - 11.00 

       Nedeľa: zatvorené  

 

Adresa:       GPS: 

Mestské múzeum Jelšava    48°37ˈ59.353ˈˈN 

Námestie republiky 52     20°14ˈ12.435ˈˈE 

049 16  Jelšava 

 

Telefón:       E-mail: 
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(+421) 58 73 25 796, (+421) 917 12 63 86   info@muzeumjelsava.sk 

       ocvk@muzeumjeslava.sk 

Web: 

http://www.muzeumjelsava.sk/sekcia/aktuality/12 

 

 Hostinec Skalka je bývalý mestský hostinec z polovice 19. storočia je dominantou 

radovej zástavby mesta. Dvojpodlažnú budovu spomína aj János Baltazár vo zväzku 

"Magyarország vármegyéí és városai - Gomor - Kishont vármegye" zo začiatku 20. storočia, 

kde hlavnú sálu vyzdvihuje ako jednu z najkrajších v Gemeri. Hostinec bol postavený v 

klasicistickom štýle s átriovým pôdorysom a klenbovými stropmi. Dom dodnes slúži 

reštauračným účelom.  

 Po skončení plánovanej rekonštrukcie pamiatky vzniknú nové multikultúrne priestory, 

ktorých využitie obohatí kultúrno-spoločenské dianie v meste. V súčasnosti sa čaká na 

schválenie grantu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko. 

 

Adresa:         GPS: 

Hostinec Skalka      48°37ˈ49.69ˈˈN 

Námestie republiky 5      20°14ˈ7.703ˈˈE 

049 16  Jelšava 

 

Starý jelšavský hrad  

 Starý jelšavský hrad sa nachádza asi 2,5 km na západ od Jelšavy za riekou Jelšavkou 

medzi horami na úzkom  vyčnievajúcom vŕšku. 

 Bol vybudovaný v 30. rokoch 14. storočia, kedy sa stal centrom Jelšavského panstva 

a sídlom pánov z Jelšavy z rodu Ratoldovcov. 

Hrad mal 2 stavebné etapy: 

1.etapa:  Nádvorie bolo ohraničené kamennou hradbou dlhou 42 metrov, z východu dve 

hlboké priekopy vytesané do skaly, opevnenie zosilnené polkruhovitou baštou na 

juhovýchode, štvorcovou vežou s hrúbkou múru 3 metre, v ktorej sa aj bývalo. 

2.etapa: Leustach - premenil hrad na ukážkovú rezidenciu vtedajšie šľachty. Rozšíril hrad 

severovýchodným smerom, celková dĺžka komplexu sa rozširuje o 15,5 metra. Do nádvoria 

dal pristavať obytný palác – k štvorcovej veži, ktorá bola do neho priamo zabudovaná. Stavba 

mala veľkosť 13x13 metrov. 

 Hrad bol vo vlastníctve najvýznamnejšieho zemepána Leustacha de Ilswa, ktorý bol 

jeden z najmocnejších a najbohatších mužov Uhorska v druhej polovici 14. s toročia. Toto 

územie prežívalo za Leustacha prosperujúce obdobie spojené so železohutníctvom. Obľúbený 

prívrženec uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského, pochádzal z rodu Ratoldovcov. Jeho 

predkovia si vybrali za centrum svojho panstva územie Jelšavy, ktoré získali v roku 

1327.  V roku 1392 sa stal Leustach uhorským palatínom. V roku 1396 v bitke pri Nikopole 

Osmanská ríša porazila uhorské vojsko, medzi zajatcami bol aj uhorský palatín 

Leustach  z Jelšavy (de Ilswa). Smrťou jeho syna Juraja v roku 1427 rod vymrel, panstvo 

http://www.muzeumjelsava.sk/sekcia/aktuality/12
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pripadlo kráľovi a od 15. storočia sa centrom tohto územia- Muránskej doliny - stáva hrad 

Muráň. 

 Dnes už človek musí byť veľkým romantikom, aby si na mieste zrúcanín jelšavského 

hradu vedel predstaviť jeho niekdajšiu slávu.  

 Mestské múzeum organizuje každoročne Turistické vychádzky na Starý jelšavský 

hrad. Mesto Jelšava priebežne organizuje dobrovoľnícke brigády za účelom úpravy hradného 

areálu a jeho okolia. V prípade záujmu získate viac informácií na adrese hrad@jelsava.sk. 

 

 

Chránené územia 

 

 Na južnej a JV časti k. ú. hraničí mesto s ochranným pásmom NP Slovenský kras. Na 

k. ú. mesta sa nachádzajú chránené časti prírody: 

Stolica (evidenčné číslo SKUEV0203) na výmere 2 798 ha, v správe NP Muránska 

planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (kvetnaté vysokohorské a horské psicové 

porasty na silikátovom substráte, prechodné rašeliniská a trasoviská,...) a druhy ako kunka 

žltobruchá, rys ostrovid a ďalšie. 

Tri peniažky (evidenčné číslo SKUEV0001) na výmere 140,51 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (kabonátové skalné steny a svahy so 

štrbinovou vegetáciou, bukové a jedľové lesy, xerotermné kroviny) a druhy ako roháč 

obyčajný, podkovár malý, netopier obyčajný a iné.  

 Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

 

mailto:hrad@jelsava.sk
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Športové atraktivity a turistické zaujímavosti 

 

 Územie regiónu má všetky predpoklady na budovanie lukratívnych doplnkových 

služieb spojených s pohybom v prírode, športom a relaxom, s poznávacou turistikou. 

Výhodou je, že priestorovo rozvoj cestovného ruchu v území nie je limitovaný podmienkami 

ochrany prírody. Okrem prírodných a geografických daností je veľmi významným prvkom 

a východiskom história mesta, historické a kultúrne pamiatky, miestny ľudský potenciál 

v oblasti remesiel a tradičných zvykov.  

 Športové podujatia sú neoddeliteľnou súčasťou života v meste. Výrazné úspechy 

dosiahol jelšavský futbal, mestskí kolkári, záujem je aj o súťaže hasičov.    

 Cezpoľný beh pod záštitou primátora mesta – tento rok sa konal 7. ročník, 

predstavuje sprievodné podujatie k príležitosti Dni mesta. 

Gotická cesta je prvou turistickou poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom 

okruhu predstavuje najzaujímavejšie skvosty Spiša a Gemera, ktoré svojím významom ďaleko 

presahujú rámec regiónu i Slovenska a sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho 

dedičstva. Pôvodný 276 km dlhý okruh vyznačený v roku 1998 bol nedávno rozšírený 

o okruhy Gemersko-rimavský, Spišsko-tatranský, Spišsko-pieninský okruh, ktoré prechádzajú 

ďalšími zaujímavými zákutiami Spiša a Gemera.  

 Gemerský pohár  

 

Kultúrny program 

 

Veľkú obľubu  si získali  podujatia: Jelšavský mestský bál,  Dni mesta s tradičnými 

súťažami - varenie gemerských guliek a súťaž o najlepšiu domácu pálenku, Deň úcty - 

podujatie pre seniorov, Kaštieľne dni, slávnostné programy pri príležitosti MDŽ a Dňa 

matiek,  Vianoce v jelšavskom kaštieli, Fašiangový ples, Čerešňový deň, Levanduľové 

dni, Kultúrne leto.  

 

 

3.03 MESTO TORNAĽA 

 

 Kataster mesta Tornaľa je súčasťou BBSK. Mesto sa nachádza v okrese Revúca, na 

juhu bývalého Stredoslovenského kraja, v blízkosti hraníc s Maďarskom. Rozloha katastra 

mesta je 57,6 km2. Mesto sa skladá zo štyroch mestských častí: Tornaľa, Behynce, Starňa 

a Králik. Počet obyvateľov mesta Tornaľa bol ku koncu roka 2014 7 364 osôb. V meste 

najdôležitejšiu skupinu tvoria podnikateľské subjekty SELYZ – NÁBYTOK s. r. o., ktorá 

pôsobí vo výrobe poťahového materiálu k výrobe nábytku, ďalej firmy Aries2, s. r. o., Metal 

s. r. o., LVD S2 s. r. o., LVD S3 s. r. o. a Unicorn-ESK s. r. o., ktoré pôsobia vo výrobe 

kovových konštrukcií a výrobe strojov a zariadení a zamestnávajú najviac ľudí.  
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Ubytovacie zariadenia 

 

 Penzión Zelený dom Tornaľa celoročne obývateľný sa nachádza v centre mesta 

Tornaľa smerom k známemu letnému plážovému kúpalisku. V objekte je sídlo cestovnej 

agentúry Gemertours, kde dostanete bližšie informácie pri plánovaní celodenného programu.  

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: centrum mesta Tornaľa 

Parkovanie: parkovisko v areáli penziónu 

Možnosti stravovania: vlastné stravovanie, v penzióne je plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: -    Ostatné: - 

Cenník: http://www.penzion-zelenydom.sk/-cennik  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Zelený Dom Tornaľa    48°25ˈ9.61ˈˈN 

Mierová 85      20°19ˈ16.943ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 47 552 39 46, (+421) 905 574 445  gemertour@stonline.sk 

 

Web: 

www.penzion-zelenydom.sk 

 

 Turistická ubytovňa BUCK je novootvorené zariadenie nachádzajúce sa blízko 

centra mesta Tornaľa oproti železničnej stanici. Ubytovňa prešla v roku 2012 komplexnou 

rekonštrukciou interiéru a v súčasnosti sa dokončujú exteriérové úpravy. Ubytovňa poskytuje 

ubytovanie v 10 izbách s celkovou kapacitou 22 lôžok. 

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa  Poloha: v blízkosti centra mesta Tornaľa 

Parkovanie: parkovisko v areáli ubytovne  Možnosti stravovania: bez stravovania 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojnie na internet 

Ostatné: -      Cenník: http://www.penzionbuck.sk/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Turistická ubytovňa BUCK    48°25ˈ21.484ˈˈN 

Štúrova 1017/32     20°19ˈ48.38ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 200 207      buck@penzionbuck.sk 

 

Web: 

www.penzionbuck.sk 

 

 

http://www.penzion-zelenydom.sk/-cennik
http://www.penzion-zelenydom.sk/
http://www.penzionbuck.sk/
http://www.penzionbuck.sk/
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Chatky v areáli plážového kúpaliska 

Kategória ubytovania: chatky    Poloha: v blízkosti centra mesta Tornaľa 

Parkovanie: v rámci areálu    Možnosti stravovania: bez stravovania 

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: vrt s minerálnou vodou,ktorú dostať kúpiť pod názvom Gemerka, reštaurácie, stánky 

rýchleho občerstvenia, počas turistickej sezóny - lunapark, Morské oko - štátna prírodná rezervácia 

Cenník: http://www.mestotornala.sk/plazove-kupalisko.phtml?id5=2327  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Plážové kúpalisko Tornaľa    48°25ˈ25.527ˈˈN 

Cintorínska 15      20°20ˈ1.558ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

Telefón:       E-mail: 

správa kúpaliska a kempingu (+421) 918 436 671  mestske.sluzby@mestotornala.sk 

recepcia kempingu (+421) 915 105 010 

 

Web: 

http://www.mestotornala.sk/plazove-kupalisko.phtml?id5=2327 

 

Historické pamiatky 

 

 Medzi hlavné historické pamiatky v meste Tornaľa patria: 

 Kostol s areálom (NKP) renomovaný barokový kostol z 15. storočia upravovaný 

v 17. – 18. storočí, v interiéri kostola je maľovaný drevený strop z roku 1768.  

Adresa:        GPS: 

Tornaľa 8       48°25ˈ22.044ˈˈN 

982 01  Tornaľa      20°19ˈ20.071ˈˈE 

 

 Kaštieľ a park (Starňa) (NKP) hlavná časť kaštieľa s vysunutou letnou terasou a 

fontánou, bočnými krídlami so samostatnými vchodmi tvoria kvalitnú a architektonicky 

zaujímavú stavbu, ktorá i dnes vzbudzuje obdiv. Pamiatka je v štátnom vlastníctve, čiastočne 

konzervovaná, verejnosti neprístupná. 

http://www.mestotornala.sk/plazove-kupalisko.phtml?id5=2327
http://www.mestotornala.sk/plazove-kupalisko.phtml?id5=2327
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Adresa:        GPS: 

Kaštieľ a park       48°26ˈ20.846ˈˈN 

Starňa 191       20°20ˈ6.07ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

 Kaštieľ a park (Behynce) (NKP) barokovo-klasicistický kaštieľ grófa Szentiványiho 

v časti Behynce z 50. rokov 18. storočia s rozľahlým parkom. 

Adresa:        GPS: 

Kaštieľ a park       48°25ˈ37.074ˈˈN 

Behynce 163       20°17ˈ50.322ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

 Kaštieľ a park (NKP) klasicistický kaštieľ rodu Tornalyiovcov s parkom Zoltánka 

s vápencovou skalou a tristoročnými platanmi z 1. polovice 19. storočia.  

Adresa:        GPS: 

Kaštieľ a park       48°25ˈ22.044ˈˈN 

Tornaľa 385       20°19ˈ20.071ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

 Kúria Z. Tornallyayho (NKP) klasicistická kúria v časti Šafárikovo postavená v roku 

1834. V súčasnosti je sídlom detského domova.  
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Adresa:        GPS: 

Kúria        48°24ˈ57.19ˈˈN 

Mierová ul. 145       20°19ˈ15.234ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

Prírodné pamiatky 

 

 V katastrálnom území mesta Tornaľa sa nachádza Chránené vtáčie územie Cerová 

vrchovina – Porimavie.  Chránené vtáčie územie patrí do sústavy chránených území 

NATURA 2000, kde sa má zabezpečiť priaznivý stav populácie vybraných druhov živočíchov 

a rastlín a priaznivý stav biotopov. Cerová vrchovina (evidenčné číslo SKUEV0357) na 

výmere 2 628 ha, v správe CHKO Cerova vrchovina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy 

(lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, subpanónske travinnobylinné porasty, nížinné 

a podhorské kosné lúky,...) a druhy ako plocháč červený, vydra riečna, fúzač alpský a iné.  

 

Chránené územia 

 

 V katastrálnom území mesta Tornaľa sa nachádzajú významnejšie časti územia, ktoré 

sú v pozornosti štátnej ochrany prírody a je potrebné ich zvlášť chrániť.  

 Jazero Morské oko v chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty leží v nadmorskej 

výške 618 m a je štátnou prírodnou rezerváciou s chránenou flórou a faunou. Je to najväčšie 

záhradné sopečné jazero na Slovensku s rozlohou 13 ha. Vzniklo zahradením doliny Okna 
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mohutným zosuvom so šírkou 800 m a s dĺžkou 1 900 m. Jeho maximálne šírka je 312 m, 

dĺžka 775 m, hĺbka 26 m. Nad jeho hladinou sa vypína jedna z dominánt vihorlatských vrchov 

– Sninský kameň, známy nádherným výhľadom na okolité vrchy a doliny.  

 Lapša – Činča je väčší lesný komplex tiahnuci sa popri hranici s Maďarskom. 

Najhodnotnejšie sú údolia pozdĺž potokov Lapša a Činča. Majú ráz prekrásnej parkovej 

krajiny s bohatstvom zverí. V doline Činča je jaskyňa so vzácnymi nálezmi kostí zvierat. 

 Šafárikovo bralo  je dolomitové bralo v parku bývalého kaštieľa. Monolit má výšku 5 

- 8 m. Okrem estetického významu má geomorfologickú a geologickú hodnotu. V blízkosti je 

minerálny prameň, ktorý sa voľne využíva a predáva s názvom Gemerka. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

 Územie mesta okrem parkov poskytuje optimálne podmienky aj pre vidiecku 

a poznávaciu turistiku. 

 Plážové kúpalisko Tornaľa je v mestskej časti Králik a rozprestiera sa na ploche 

takmer dvoch hektárov. Umelo vytvorená vodná plocha je napúšťaná vodou z dvoch zdrojov, 

z morského oka, ktoré sa nachádza v hĺbke približne 40 m a z vrtu minerálnej vody v hĺbke 

155 m. Vodná plocha má rozlohu cca 15 000 m2. Súčasťou areálu kúpaliska je 50 m bazén, 

ihriská na tenis, volejbal, stravovacie zariadenia, autokemping, parkoviská a pitné pramene 

minerálneho vody ľudovo nazývanej Štavica. Počas letnej turistickej sezóny je atrakciou 

areálu lunapark. Kúpalisko ponúka návštevníkom vodu s obsahom minerálov. V prevádzke je 

už od roku 1969. Potápači poznajú jaskyňu Morské oko najmä z minulosti. Po zmene zákona 

o ochrane prírody sa však všetky jaskyne stali prírodnými pamiatkami (vodná zatopená 

jaskyňa). Samospráve sa podarilo zaradiť lokalitu do zoznamu sprístupnených jaskýň. Morské 

oko je osemnástou oficiálne sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Vodná priepasť nie je 

sprístupnená pre bežných turistov, prístup do nej majú len potápači.  

 
Otváracie hodiny:       Vstupné: 

pondelok - štvrtok: 08.00 - 20.30     http://www.tornala.info/?p=4855 
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piatok - sobota: 08.00 - 24.00 

nedeľa: 08.00-20.30 

 

Adresa:         GPS: 

Plážové kúpalisko Tornaľa     48°25ˈ25.527ˈˈN 

Cintorínska 15       20°20ˈ1.558ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 918 436 671      - 

 

Web: 

http://www.mestotornala.sk/plazove-kupalisko.phtml?id5=2327 

 

 Anglický park Zoltánka je súčasťou kaštieľa, zaujímavosťou je, že sa v ňom 

nachádzajú takmer tristoročné platany.  Uskutočňujú sa tu rôzne športové a kultúrne 

podujatia. 

Adresa:         GPS: 

Park        48°25ˈ22.044ˈˈN 

Tornaľa 385       20°19ˈ20.071ˈˈE 

982 01  Tornaľa 

 

Gotická cesta je prvou turistickou poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom 

okruhu predstavuje najzaujímavejšie skvosty Spiša a Gemera, ktoré svojím významom ďaleko 

presahujú rámec regiónu i Slovenska a sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho 

dedičstva. Pôvodný 276 km dlhý okruh vyznačený v roku 1998 bol nedávno rozšírený 

o okruhy Gemersko-rimavský, Spišsko-tatranský, Spišsko-pieninský okruh, ktoré prechádzajú 

ďalšími zaujímavými zákutiami Spiša a Gemera. 

 

Kultúrny program 

 

 Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko 

(príspevková organizácia). Spoločenské a kultúrne aktivity, ktoré sú v meste pravidelne 

organizované: 

Dni mesta Tornaľa, Mestské trhy, Deň Králika – otvorenie letnej sezóny pri plážovom 

kúpalisku, Vatra v mestskej časti Starňa, Dni maďarskej kultúry, Tornaľské kultúrne 

leto, Deň matiek, Medzinárodný zraz motorkárov, Deň tradícií – medzinárodný 

folklórny festival.  

 

 

 

http://www.mestotornala.sk/plazove-kupalisko.phtml?id5=2327
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3.04 OBEC DRŽKOVCE 

 

 Obec patrí do okresu mesta Revúca, do regiónu Turca v Gemeri. Leží v západnej časti 

Slovenského krasu, na nive a terasovej plošine v doline východného Turca. Nadmorská výška 

v strede obce je 212 m n. m., nadmorská výška v chotári s rozlohou 2069 ha je v rozpätí 210-

278 m n. m. Pahorkatinný chotár je odlesnený, len na severe rastie dubový les. Obec je 

doložená od roku 1243 ako kráľovský majetok, ale je staršieho pôvodu. V roku 1318 patrila 

plešivským Bebeckovcom, v 18. storočí Csákyovcom, v 19. storočí Cobrugovcom. V roku 

1551 žilo v obci 23 rodín. Držkovce boli poplatné Turkom. Pre vykorisťovanie zemepánmi 

mnoho sedliakov ušlo. V roku 1828 žilo v obci 981 obyvateľov. Zaoberali sa 

poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom. Obec bola v rokoch 1938 – 1945 pripojená k Maďarsku. 

Držkovce boli známym hrnčiarskym strediskom s nepretržitou výrbou. V minulosti rozvážali 

riad až na Zakarpatskú Ukrajinu, kde výrobky vymieňali za vlnené odevné časti. Ešte 

v polovici 20. storočia tkali vzorované handričkové pokrovce.  

 

Historické pamiatky 

 

 Rímsko – katolícky gotický kostol z konca 13. storočia, prestavaný v 17. a 18. 

storočí v barokovom slohu. Nachádza sa v ňom maľované drevené zariadenie a oltárny obraz 

od Klimkoviča z roku 1853. 

Adresa:         GPS: 

Rímsko – katolícky gotický kostol    48°32ˈ33.444ˈˈN 

Držkovce 14       20°14ˈ13.487ˈˈE 

982 62  Držkovce 

 

 

3.05 OBEC GEMER 

 

 Obec sa nachádza na juhu Revúckeho okresu, 4 km od mesta Tornaľa. Prvá písomná 

zmienka o sídle pochádza z roku 1198, avšak obec pod hradom, z ktorého sa zachovali už len 

nepatrné zvyšky existovala už v 12. storočí. V 14. storočí sa Gemer stal sídlom župy a jej 

druhým najväčším mestečkom. Obec viackrát za sebou získala práva usporadúvať trhy, na 

ktorých sa ponúkalo najmä ovocie, hrozno, tabak a dobytok. Už v roku 1616 tu bola latínská 

škola, v 18. storočí pribudla maďarská vyššia škola a v 19. storočí evanjelické gymnázium. 

Obec preslávila i huslistka Czinka Panna. 

 

Historické pamiatky 

 Kaštieľ v Gemeri (NKP) jedná sa neskorobarokový kaštieľ z 18. storočia, ktorého 

obnova skončila v leto roku 2005. Využívajú ho zariadenia orgánov samosprávy.  
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Adresa:         GPS: 

Kaštieľ so záhradou      48°26ˈ57.971ˈˈN 

Gemer 307       20°18ˈ56.284ˈˈE 

982 01  Gemer 

 

 Pomník Czinka Panna (NKP) ako jediná Rómka na Slovensku má Czinka Panna na 

počesť postavený pomník vo svojej rodnej obci Gemer, kde ju pochovali 5. februára 1772.  

 

 Pomník Mateja Korvína (NKP). 

 

Prírodné pamiatky 

 

 V katastrálnom území obce Gemer sa nachádza Chránené vtáčie územie Cerová 

vrchovina – Porimavie.  Chránené vtáčie územie patrí do sústavy chránených území 

NATURA 2000, kde sa má zabezpečiť priaznivý stav populácie vybraných druhov živočíchov 

a rastlín a priaznivý stav biotopov. Cerová vrchovina (evidenčné číslo SKUEV0357) na 

výmere 2 628 ha, v správe CHKO Cerova vrchovina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy 

(lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, subpanónske travinnobylinné porasty, nížinné 

a podhorské kosné lúky,...) a druhy ako plocháč červený, vydra riečna, fúzač alpský a iné.  

 

Chránené územia 

 

Teplické stráne (evidenčné číslo SKUEV0284) na výmere 135,18 ha, v správe NP 

Muránska planina. Nachádzajú a vyskytujú sa tu mnohé biotopy a druhy, ktoré sú predmetom 

ochrany.  

 

Kultúrny program 

 

 Dni obce, Dni – Szittya Napok Kisgiór, Oberačková slávnosť – Szureti Na.  
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3.06 OBEC GEMERSKÁ VES 

 

 Nachádza sa v okrese Revúca. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Hrkáča 

a Šankoviec. Podľa administratívneho členenia patrí do BBSK. Obec leží v JV časti 

Slovenského rudohoria, na nive sútoku Východného a Západného Turca. Chotár po oboch 

stranách Turca prechádza z nivy na východe a na JZ do úzkych pásov pahorkatiny. Čiastočne 

je zalesnený dubovým lesom. V chotári miestnej časti Šankovce sú ložiská železnej rudy 

a ortuti. V súčasnosti má obec 957 obyvateľov. V obci je málo príležitosti zamestnať sa, preto 

sú ľudia často krát nútení odchádzať za prácou do vzdialenejších miest, ba aj do zahraničia.  

 

Historické pamiatky 

 

 Kaštieľ (NKP) – v súčasnosti bez využitia 

Adresa:         GPS: 

Kaštieľ        48°28ˈ39.23ˈˈN 

Gemerská Ves 187      20°16ˈ22.057ˈˈE 

982 62  Gemerská Ves 

 

 Sedliacky dom bol zriadený v roku 2010, je v ňom zriadená expozícií starožitností 

v počte okolo 700 kusov, ktoré darovali obyvatelia obce a okolitých obcí.  

 

Chránené územia 

 

 Kamenná diera je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody SSJ. 

Predmetom ochrany je: Jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej 

prírodných a historických hodnôt. Územie bolo vyhlásené v roku 1994 a naposledy 

novelizované v roku 2012. Ochranné pásmo nebolo určené.  

 

 

3.07 OBEC GEMERSKÉ TEPLICE 

 

 Obec na Slovensku v okrese Revúca. Skladá sa z dvoch častí: Gemerský Milhosť 

a Jelšavská Teplica. Spadá do regiónu Pod Mutnom, prvá písomná zmienka o obci je z roku 

1964. Počet obyvateľov 392.  

 

Historické pamiatky 

 

 Evanjelická fara nachádza sa v časti Jelšavská Teplica, predstavuje rodisko Samuela 

Tomášika, evanjelického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa, narodeného v roku 1813. 
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Adresa:         GPS: 

Evanjelická fara      48°36ˈ4.483ˈˈN 

Jelšavská Teplica 55      20°16ˈ29.09ˈˈE 

049 16  Gemerské Teplice 

 

 

3.08 OBEC GEMERSKÝ SAD 

 

 Obec vznikla 1.1.1964 zlúčením obce Mikolčany a obce Nováčany. Gemerský Sad 

leží v JV časti Slov. rudohoria. Z krasovej vrchoviny vyviera potok Rybník. V chotári osady 

Mikolčany sú ložiská železnej rudy, ktorá sa nedoluje. Osada Mikolčany vzniklad asi v 13. 

storočí. V rokokch 1984 – 1987 v nováčanskom chotári, neďaleko samoty Šomkút 

(Drienková studňa), bol prevedený archeologický výskym, ktorým bola objavená pec na 

pálenie železnej rudy z 11. storočia, dobová keramika a nástroje. Prvá písomná zmienka 

o osade Šomkút je z roku 1243. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, v 18. a 19. 

storočí aj hrnčiarstvom. V roku 1896 bola postavená škola, v roku 1900 kultúrny dom, 

a v období 2. svetovej vojny bola obec pripojená k Maďarsku. V oboch častiach obce sú 

kultúrne domy.  

 

 

3.09 OBEC HRLICA 

 

 Obec leží v JV časti Slovenského rudohoria. Vznikla v 14. stor. a vyvinula sa na 

pastiersku obec. Od polovice 17. stor. sa stala súčasťou muránskeho panstva. Obyvateľstvo sa 

zaoberalo najmä pálením uhlia, furmanstvom a prácou v hámroch a susedných baniach. V 

prvej pol. 19. stor. bola v chotári obce v prevádzke železiareň, ktorá zanikla v r. 1872. Po 2. 

svet. vojne bola obec úplne prebudovaná. Stavebná pamiatka - novoklas. ev. kostol z r. 1899. 

V roku 1904 pobudol v Hrlici hudobný skladateľ Béla Bartók. 

 

 

3.10 OBEC HUCÍN 

 

 Chotár obce Hucín leží vo východnej časti Slovenského krasu na terasovej plošine 

v doline potokov Muráň a Rybník. Jeho povrch je sčasti zalesnený, na juhu ho tvorí 

vápencová pahorkatina.  

 

Historické pamiatky 
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 Kaštieľ (NKP) rodinný kaštieľ je umiestnený na úpätí Slovenského krasu na kamennej 

terase, pod ktorou sa nachádza cca 2 ha lesopark s jazerom a s ostrovčekom uprostred. Kaštieľ 

bol postavený v roku 1805 a dodnes ho vlastní pôvodná rodina. Nachádza sa na okraji obce, 

na vyvýšenine pod lesom. V súčasnosti je na predaj. 

Adresa:         GPS: 

Kaštieľ        48°33ˈ45.032ˈˈN 

Hucín 148       20°18ˈ2.966ˈˈE 

049 13 Hucín 

 

 

3.11 OBEC CHVALOVÁ  

 

 Nachádza sa uprostred vrchov Revúckej vrchoviny v doline rieky Západný Turiec. Jej 

územie bolo osídlené už v neolite, z ktorého pochádzajú nálezy jaskynného sídliska ľudu 

bukovohorskej kultúry. Prvýkrát sa spomína v roku 1343 ako Felsewfalu. Znamená to „horná 

obec“, čo súvisí s tým, že bola vyčlenená z katastra susedného Skerešova. Najväčšmi sú 

z históriou Chvalovej spätí Hanvayovci. V obci žije 165 obyvateľov, ktorích hlavnou obživou 

je tak ako aj v minulosti poľnohospodárstvo. Okolitá príroda a lesy sú zaujímavé najmä pre 

poľovníkov a hubárov.  

 

Historické pamiatky 

 

 Kúria neskorobaroková zo začiatku 19. storočia, dnes slúži ako rímskokatolícky 

kostol.  

 

Prírodné pamiatky 

 

Revúcka vrchovina horský celok na JZ okraji Slovenského Rudohoria. Tvoria ju 

pomerne dlhé chrbty, ktoré oddeľujú doliny riek Ipeľ, Rimava, Blh, Muráň, Štítnik a Slaná, 

okrem toho podcelky Železnícke predhorie a Hrádok. V strednej a severovýchodnej časti je 

súvisle pokrytá listnatými lesmi, zvyšok bol odlesnený. Krajina bola poznačená v minulosti 

pastierstvom, ťažbou dreva a baníctvom (Železník, Mútnik, Ploské). Aj dnes je krajina 

negatívne postihnutá vplyvom ťažby magnezitu na ložiskách Jelšava – Dúbravský masív 

a Lubeník. Železnícke predhorie je budované karbónskymi horninami (zlepence, bridlice, 

miestami aj vápence), najvyšší vrch Železník (814 m n. m.) je budovaný karbónskymi 

zlepencami, kremencami a kryštalickými bridlicami s výskytom magnezitu a sideritu. 

V minulosti sa tu ťažil železný klobúk (gossan) sideritového ložiska, neskôr samotný siderit. 

Hrádok sa skladá z dvoch rozdielnych častí: západnú tvorí rázsocha, vybiehajúca z Kohúta 

s Hlbokými dolinami (Hladomorná, Štítnická a i.), východná časť má miernejšie svahy. 
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Najvyššími vrchmi vo východnej časti sú Biele skala (882 m n. m), Ostrý vrch (870 m n. m.), 

Magura (883 m n. m.) a Hrádok (810 m n. m.). Na samotnom vrchu Hrádok neďaleko Jelšavy 

sa v minulosti ťažil pyrit, neskôr siderit a magnezit. V roku 1954 bola pri razení prieskumnej 

štôlne Kapusta objavená unikátne Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá sa nachádza v masíve 

karbónskych mramorov. Na rozdiel od „bežných“ kvapľových jaskýň je v nej výzdoba 

tvorená kryštálmi, trsmi až kríčkami aragonitových kryštálov, v menšej miere sa tu vyskytujú 

aj kvaple a sintrové jazierka.  

 

Chránené územia 

 

 Chvalovská jaskyňa je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody SSJ. 

Nachádza sa v katastrálnom území obce Chvalová v okrese Revúca. Územie bolo vyhlásené 

v roku 1994 a naposledy novelizované v roku 2009 na 10,8553 ha. Premedtom ochrany je: 

V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy.  

GPS: 

48°31ˈ9.998ˈˈN 

20°9ˈ25.999ˈˈE 

 

 

3.12 OBEC CHYŽNÉ 

 

 Obec leží v JZ časti Slovenského rudohoria (Stolické vrchy), 5 km na SZ od Jelšavy 

a 9 km na JV od Revúcej. Dedina je vystavaná na terasovitej plošine Muránskej doliny. 

Chotár o rozlohe 1952 ha sa rozkladá po ľavej strane riečky Muránky a tvoria ho polia, lúky, 

pastviny a lesy, jeho prevažná časť je na sever od obce. Okolie obce je odlesnené a táto časť 

chotára sa využívala a stále využíva na poľnohospodárske účely. Chyžné je pozoruhodné 

i prvým náleziskom nerastu zvaného hubnerit na Slovensku. Významné je aj lesné bohatstvo. 

Bohatá je aj fauna a flóra. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1427 v súpise daní, 

ale obec je určite staršia nakoľko sa v obci nachádza ranogotický kostol z druhej polovice 13. 

storočia.  

 

Historické pamiatky 

 

 Pamätná izba Sama Tomášika (NKP) túto pamätnú izbu otvoril Obecný úrad 

v Chyžnom pri slávnostnom podujatí organizovanom z príležitosti 110. výročia úmrtia Sama 

Tomášika dňa 5.9.1997. Pamätná izba formou stálej expozície fotokópií historických 

archívnych dokumentov a predmetov poskytuje poznatky z histórie obce a plastický obraz 

o živote a diele Sama Tomášika. Má predovšetkým výchovné funkcie. Súčasťou pamätnej 

izby sú aj ďalšie písomné materiály o Samovi Tomášikovi a publikácie regionálneho 

charakteru, ktoré sú uložené v obecnej knižnici.  
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Adresa:         GPS: 

Chyžné 51        48°39ˈ49.523ˈˈN 

049 18  Chyžné        20°12ˈ5.882ˈˈE 

 

 Rímskokatolícky ranogotický kostol - kostol zvestovania Panne Márií. Prestavuje 

jednu z najkrajších a najkomplexnejších ukážok gotického umenia, keďže v sebe spája 

architektúru 13. storočia s nástennými maľbami 14. storočia a vyrezávaným krídlovým 

oltárom zo začiatku 16. storočia. Navyše je táto ukážka koncentrovaná do malého priestoru 

svätyne. Ide o drobnú stavbu, takmer zanikajúcu v okolitej zástavbe rodinných domov 

porovnateľnej veľkosti.  Z gotických prvkov sa v exteriéri zachoval pôvodný južný portál a 

úzke ranogotické okno na východnej strane presbytéria. Gotický portál aj svätyňu a sakristiu. 

Steny a klenba presbytéria sú pokryté gotickými freskami, zobrazujúcimi v poliach klenby 

Zvestovanie Panne Márií, Narodenie Ježiša Krista a Kľaňanie sa troch kráľov. Na stenách sú 

namaľované okrem iného postavy apoštolov, sv. Heleny, sv. Kataríny a sv. Barbory, Krista 

Trpiteľa i Krista v mandorle. Maľby sú na Slovensku unikátne dekoratívnymi kruhovými 

medailónmi s mužskými hlavami, ktoré nájdeme na území Uhorska už len v pôvodne 

františkánskom kostole v meste Keszthely. Fresky aj napriek nešetrným domaľbám v 19. 

storočí predstavujú cenný doklad pôsobenia osobitej maliarskej dielne na Gemeri koncom 14. 

a na začiatku 15. storočia, ovplyvnenej "furlandským" smerom. Osobitosťou freskovej 

výzdoby v tomto kostolíku je široké využívanie ornamentálnej výzdoby (mozaikový a viacero 

typov rastlinných motívov). Vzácnym je aj neskorogitický drevený krídlový oltár z roku 1508 

z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktorému sú priamo pripisované plastiky Márie a anjela. 

Vedľa kostolíka stojí drevená zrubová zvonica z 18. storočia. 

Adresa:         GPS: 

Rímskokatolický kostol       48°39ˈ50.877ˈˈN 

Chyžné 115        20°12ˈ0.029ˈˈE 

049 18  Chyžné  

 

 Drevená zvonica (NKP) stojí pri kostole a pochádza z 18. storočia.   

Adresa:         GPS: 

Rímskokatolický kostol       48°39ˈ50.877ˈˈN 

Chyžné 115        20°12ˈ0.029ˈˈE 

049 18  Chyžné  
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Prírodné pamiatky 

 

Stolické vrchy na juhu a juhovýchode hraničia s Revúckou vrchovinou, na 

severozápade s Veporskými vrchmi a Spišsko-gemerským krasom, na severovýchode sa na 

malom úseku stýkajú s Volovskými vrchmi. Najvyšším vrchom Stolických vrchov aj celého 

Slovenského rudohoria je Stolica s nadmorskou výškou 1 476 m n. m.. Masív Stolica sa 

nachádza mimo hlavného hrebeňa v rázsoche, ktorá sa tiahne z centrálneho chrbta od vrchu 

Kyprov (1 391 m n. m.) južným smerom, je tvorený širokým plochým ústredným chrbtom 

s vybiehajúcimi (na JV a na JZ) dlhými rázsochami a hlbokými dolinami. Ďalšími 

dominantami Stolických vrchov sú Kohút (1 409 m n. m.), Malý kohút (1 192 m n. m), Tŕstie 

(1 121 m n. m.) a Sinec (917 m n. m.). Geologická stavba Stolických vrchov je veľmi zložitá. 

Podieľajú sa nej rozličné horniny – granitoidy (najmä žuly) a iné. Súčasný vzhľad dali 

pohoriu diferencované tektonické pohyby a exogénne pochody – erózia a denutácia. 

Pôsobením týchto pochodov bolo územie rozčlenené na štyri podcelky: Stolica, Tŕstie, 

Klenovské vrchy a Málinské vrchy. Vrcholový masív Stolice tvorí mohutná žulová 

klenbohrásť vyzdvihnutá na tektonických zlomoch a vystupujúca z kryštalických bridlíc. 

Tŕstie tvorí rozložitý, silne rozčlenený masív, vysunutý na okraj širokého chrbta 

s vybiehajúcim rázsochami a hlbokými dolinami. Je budovaný kryštalickými bridlicami. Časť 

Muránska brázda je tektonicko- eróznou zníženinou. V oblasti prevláda hladko modelovaný 

reliéf. Pôvodný prírodný charakter územia bol hlavne v nižších polohách významne 

pozmenený ľudskou činnosťou. Súvislejšie zalesnené polohy sa nachádzajú len na strmších 



 234 

chrbtoch. Samotný masív Stolice je zo všetkých strán zalesnený, jej vrchol je hôľny, ale aj ten 

zarastá mladým lesom. Stolické vrchy odvodňujú rieky Slaná (pramení  v masíve Stolice) 

a  Rimava, na severe sčasti aj Hron. Osídlenie vo forme menších dediniek a osád bolo 

sústredené do dolín. V stredoveku tu vznikali početné rozptýlené banícke osady.  

 

Chránené územia 

 

Stolica (evidenčné číslo SKUEV0203) na výmere 2 798 ha, v správe NP Muránska 

planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (kvetnaté vysokohorské a horské psicové 

porasty na silikátovom substráte, prechodné rašeliniská a trasoviská,...) a druhy ako kunka 

žltobruchá, rys ostrovid a ďalšie. 

 

 

3.13 OBEC KAMEŇANY 

 

 Obec vznikla v 12. storočí na území Gemerského kráľovského hradného panstva, leží 

na južnom svahu Slovenského rudohoria v terasovitej plošine v doline potoka Východný 

Turiec, na sútoku potôčikov južne od vrchu Železník. V obci žije v súčasnosti 725 

obyvateľov.  

 

Historické pamiatky 

 

 Kostol so zvonicou (NKP) kostol Evanjelickej cirkvi a. v., vznikol cca v prvej 

polovici 13. storočia. Tvar apsidy nevylučuje možnosť, že pôvodne išlo o staršiu rotundu, 

ktorú na dnešný kostol rozšírili v 13./14. storočí. Viac svetla môže priniesť len podrobnejší 

výskum. Románske rotundy nájdeme v susedných obciach Šivetice a Prihradzany. Spolu s 

románskym kostolíkom v neďalekom Rákoši tak všetky tieto štyri stavby tvoria neoficiálnu 

hornogemerskú "Románsku cestu". Zo stredovekých prvkov sa v kostole zachovalo románske 

okno vo východnej stene apsidy (zvonka zamurované), otvor pastofória s osekanou 

trojuholníkovou nadstavbou, horné časti ranogotických okien v podkrovnom priestore a južný 

gotický portál. V dolnej časti tohto portálu sú na oboch stranách malé otvory neznámeho 

účelu a pôvodu. 

Na severnej strane lode je v exteriéri v omietke viditeľný obrys neveľkého zamurovaného 

portálu. Fresky sa zachovali v podkrovnom priestore nad nižšou barokovou klenbou lode a 

odkryli ich aj apside a na severnej stene lode. Ide o veľmi kvalitné dielo skúseného (zrejme 

talianskeho) majstra/majstrov, ktoré v regióne nemá obdobu a aj v celoslovenskom meradle sú 

unikátne. V apside boli odkryté monumentálne maľby zobrazujúce v nadživotnej veľkosti 

pravdepodobne uhorských kráľov sv. Štefana a sv. Ladislava. V sedílii na južnej strane apsidy 

bola v roku 2013 odkrytá stredoveká maľba trojice biskupov. Hodnotné fresky boli v rokoch 

http://www.apsida.sk/c/18/sivetice
http://www.apsida.sk/c/1894/prihradzany
http://www.apsida.sk/c/1198/rakos
http://www.apsida.sk/slovnicek/pastoforium
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2013 a 2014 objavené na severnej stene lode nad úrovňou podlahy novšej tribúny. Ide 

napríklad o časť maľby Panny Márie v mandorle. Plastické stvárnenie svätožiar v podobe 

viacerých sústredných kružníc, vpichov a vtláčaných ornamentov v tvare krúžkov či kvietkov 

je vôbec najprepracovanejšie spomedzi dosiaľ známych stredovekých fresiek na Slovensku. 

Adresa:         GPS: 

Kostol so zvonicou       48°34ˈ39.453ˈˈN 

Kameňany 2        20°11ˈ34.038ˈˈE 

049 62  Kameňany  

 

 

3.14 OBEC LEVÁRE 

 

 Obec sa nachádza vo východnej časti okresu mesta Revúca. Medzi miestne časti patria 

Kúpele a Pustatina. Obec leží v nadmorskej výške 210 m, kataster je v rozpätí nadmorských 

výšok 205-301 m n. m. Leváre ležia vo východnej časti Slovenského krasu, na nive 

v doline Východného Turca. Zväčša pahorkatinný povrch chotára po oboch stranách toku 

tvoria druhohorné a treťohorné uloženiny. Chotár je čiastočne zalesnený dubovým lesom len 

v naj východnejšej časti. Leváre patria do regiónu Turiec. Historické názvy obce sú: Lewrth, 

Leward (1427), Gemerské Leváre (1920), Lévárt (1927), Strelnice (1948), Leváre (1992). 

Obec založili Bebekovci asi v 13. storočí v chotári Liciniec. V roku 1427 mala 10 port. Počas 

tureckých vojen sa zmenila na samotu. Až za F. Wesselényiho a Csákyovcov v 18. storočí sa 

obec začala vzmáhať. V roku 1773 tu žilo 17 sedliakov a 18 želiarov, v roku 1828 zas 491 

obyvateľov v 68 domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom. Obec si 

ponecháva svoj poľnohospodársky ráz až dodnes. V polovici 19.storočia tu P.Csernyus 

vybudoval kúpele, na báze prírodnej pramenitej vody. Prevádzka bola po roku 1970 

zrušená. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1956, 

v roku 1967 bolo zlúčené s JRD v Gemerskej Vsi. Ku koncu roka 2012 tu žilo len 100 

obyvateľov. Nachádza sa tu rímskokatolícky kostol  z roku 1873, bol postavený na mieste 

dreveného kostola z roku 1732.  Ďalšou sakrálnou pamiatkou je Kaplnka sv. Jána 

Nepomuckého.  V obci sa nachádza novozriadené dedinské múzeum. 

 

 

3.15 OBEC LEVKUŠKA 

 

 Levkuška sa nachádza v okrese mesta Revúca. Leží v juhovýchodnej časti 

Slovenského Rudohoria v doline Turca. Nadmorská výška stredu obce je 194 m n. m., 

kataster s rozlohou 364 ha je v rozpätí 187-307 m n. m. Odlesnený chotár prevažne na nive 

prechádza na východ. Západ chotára prechádza do pahorkatiny. Historické názvy sú: fenetum, 

domus Leukes, quod Rev dicitur vulgariter (1294), Leukes (1294) Lewkushaza (1427), 

Lekeshaza (1478), Lekeška (1920), Levkeška (1927), Levkuška (1948). Obec vznikla okolo 

http://www.apsida.sk/slovnicek/mandorla
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domu, ktorý sa spomína z roku 1294. Jej názov sa odvíjal od mena jej zakladateľa Lőkösa V 

roku 1427 mala 10 port. V 15.storočí sa zemianska obec vymieraním šľachty zmenila na 

urbársku. Roku 1773 tu bolo 26 sedliakov a 2 želiari, roku 1828 tu žilo 321 obyvateľov v 42 

domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj 

po roku 1918. Obec bola v rokoch 1938-44 pripojená k Maďarsku. Ku koncu roka 2011 tu 

žilo 246 obyvateľov. 

 

Historické pamiatky 

 

 Evanjelický klasicistický kostol z roku 1804, postavený je na mieste staršieho 

kostola z roku 1739. Zvláštnym vonkajším znakom kostola je predstavaná veža. V interiéri sa 

vyniká klasicistický oltár zo začiatku 19.storočia. 

Adresa:         GPS: 

Evanjelický klasicistický kostol      48°27ˈ27.272ˈˈN 

Levkuška 23        20°15ˈ50.771ˈˈE 

982 62  Levkuška  

 

 

3.16 OBEC LICINCE 

 

 Licince sa nachádzajú vo juhovýchodne od okresného mesta Revúca. Ležia v 

juhozápadnej časti Slovenského krasu na nive v doline rieky Muráň. Stred obce je v 

nadmorskej výške 211 m, kataster s rozlohou 1828 ha leží v rozpätí výšok 209-322 m n. m. 

Čiastočne zalesnený pahorkatinný povrch chotára na oboch stranách doliny tvoria vápence. 

Prevládajú dubové lesy. Sú tu ložiská železnej rudy. Historické názvy pre obec: Lincha 

(1243), Lynce (1318), Lyuche (1320), Luce (1320), Lyche (1427), Licince (1572), Linzinche 

(1590), Licynec (1808), Licince (1920). Prvý krát sa Licince spomínajú v roku 1243. Pôvodne 

patrili Gemerskému hradu, neskôr ich vlastníkmi boli Akosovci, po nich Bebekovci (tí tu 

vlastnili 39 port). Obyvateľstvo sa živilo najmä poľnohospodárstvom a remeselníctvom 

(hrnčiarstvo, kováčstvo, uhliarstvo). V 16-17. storočí, počas vojen a tureckých vpádov, došlo 

k úteku obyvateľstva. Za F.Wesselényiho došlo k zlepšeniu stavu, v roku 1773 tu žilo 44 

sedliakov a 11 želiarov. V roku 1828 tu žilo 833 obyvateľov v 120 domoch. Okrem 

poľnohospodárstva obyvatelia pracovali aj v baniach, v železiarskom hámri, pálili uhlie, 

furmančili a zaoberali sa hrnčiarstvom. Počas prvej Československej republiky prevládalo 

poľnohospodárstvo, zanikalo hrnčiarstvo. V medzivojnovom období a počas druhej svetovej 

vojne boli v prevádzke železorudné bane V rokoch 1938-45 bola obec pripojená k Maďarsku.  
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Historické pamiatky 

 

 Dolný kaštieľ so záhradou v Licinciach – jedná sa o klasicistický kaštieľ z konca 18. 

storočia. Ide o jednopodlažnú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom a so stredným rizalitom, 

zakončeným štítom. Deväťosová fasáda je členená lizénovým rámom, nad oknami sú festóny. 

Strecha je manzardová. Vstupný portikus je podklenutý českou plackou, v štítovom výklenku 

je socha sv. Floriána. V miestnostiach sú pruské klenby. Hospodárske budovy pochádzajú 

z 19. storočia.  

Adresa:         GPS: 

Dolný kaštieľ v Licinciach      48°32ˈ17.06ˈˈN 

Licince 181        20°17ˈ53.42ˈˈE 

049 14  Licince 

 

 Kostol sv. Mikuláša - klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša Biskupa, z 

roku 1830, je postavený na mieste stredovekého gotického kostolíka zo 14.storočia. 

Adresa:         GPS: 

Kostol sv. Mikuláša       48°32ˈ17.06ˈˈN 

Licince 38        20°17ˈ53.42ˈˈE 

049 14  Licince 

 

Chránené územia  

 

 Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

 

3.17 OBEC LUBENÍK 

 

Lubeník sa nachádza v Revúckom okrese, v Slovenskom rudohorí, v Muránskej 

doline. Písomne je obec doložená roku 1427. Obec od svojho vzniku patrila Muránskemu 

panstvu, historicky do Gemerskej župy. Tradícia výroby a spracovania železa tu siaha až do 

stredoveku. V 19.-20.storočí bol v miestnej časti Chyžnianska Voda v prevádzke 3 vysoké 

pece a zlievareň, začiatkom 20.storočia sa začala ťažba a spracovanie magnezitu. Roku 1923 

bola zastavená práca v magnezitke, roku 1929 v železiarni, obec trpela veľkou 

nezamestnanosťou. Po oslobodení, resp. po 2.svetovej vojne nastal v obci rozvoj výroby v 

Slovenských magnezitových závodoch. Roku 1950 bolo v obci založené JRD. 
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Chránené územia  

 

 Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

Kultúrny program 

 

 Rally Lubeník - obec Lubeník z poverenia Slovenskej asociácie motoristického 

športu  Nitra je organizátorom medzinárodnej automobilovej súťaže Rally Lubeník, ktorá sa 

uskutočňuje v okrese Revúca. 

 

 

3.18 OBEC MAGNEZITOVCE 

 

 Magnezitovce sa nachádzajú v okrese Revúca. Ležia v juhovýchodnej časti 

Slovenského rudohoria, na ľavobrežných prítokoch Muráňa. Južná časť chotára na nive a 

terasovej plošine vystupuje na severovýchode do vrchoviny a úzkeho pásu nižšej hornatiny, 

ktorú tvoria svory, horniny mladších prvohôr a fylity. Bukový les s prímesou hrabu je len vo 

východnej časti. V južnej časti sú ložiská magnezitu. Stred obce sa nachádza v nadmorskej 

výške 353 m, chotár 310-741 m. Obec vznikla roku 1960 zlúčením Mníšan a Kopráša. 

Historické názvy pre Mníšany sú Monorethe (1427), Mnissany (1773) a Mníšany (1920). Pre 

Kopráš: Kopras (1551), Kopráš (1808). Najstarší názov Mníšan z roku 1427 nasvedčuje, že 

obec sa vyvinula pri kláštore, roku 1427 mala 20 port. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom 

(striebro, meď), ale v 15.storočí nastal aj príliv valachov. Od 2.polovice 16.storočia obec 

patrila Muránskemu panstvu. Žili tu privilegovaní valasi. Roku 1773 mala obec 33 sedliakov, 

4 želiarov a 9 pastierov, roku 1828 tu bolo 43 domov a 402 obyvateľov. V 19.storočí sa 

obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v blízkych priemyselných závodoch a 

baniach (ťažba magnezitu na Dúbrave). Počas 1.ČSR boli Mníšany poľnohospodárskou 

obcou, časť obyvateľstva pracovala v baniach, v rokoch 1941-44 pri stavbe trate Lubeník-

Slavošovce. Obec sa zapojila do SNP. Oslobodená bola 23.1.1945. Kopráš vznikol na 

valaskom práve začiatkom 16.storočia, spomína sa roku 1551. Patril Muránskemu panstvu. 

Obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, uhliarstvom a drevorubačstvom. Roku 1828 mal Kopráš 

26 domov a 186 obyvateľov. V 19.storočí pracovali aj v okolitých priemyselných závodoch 

(Lubeník, Jelšava) a v baniach. Počas 1.ČSR obyvateľstvo ostalo pri tradičných 

zamestnaniach. Obec Monoros sa spomína roku 1427, keď tam Juraj Ilsvai vlastnil 10 port, 

vznikol v 14.storočí a v 16.storočí splynul s Koprášom. 

http://www.najkrajsikraj.sk/priroda-ostatne/slovenske-rudohorie/
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Z 19.storočia sú v Magnezitovciach prevažne murované domy so sedlovovu alebou valbovou 

strechou pod tvrdou krytinou, novšie domy majú pozdĺž obývacieho traktu pavlač s 

drevenými alebo murovanými stĺpmi. Hospodárske stavby sú radené vo dvore (murované 

sýpky stoja naproti domu cez cestu). Obyvatelia ešte začiatkom 20.storočia pálili drevené 

uhlie, furmančili a odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce. V roku 1933 bol 

vystavaný nový evanjelický kostol. 

 

Historické pamiatky 

 

 Zvonica (NKP) je súčasťou rímskokatolíckeho románskeho kostola z polovice 13. 

storočia, zvonica pochádza z roku 1750.  

Adresa:         GPS: 

Zvonica        48°40ˈ10.062ˈˈN 

Mníšany        20°13ˈ34.285ˈˈE 

049 16  Magnezitovce 

 

 

3.19 OBEC MOKRÁ LÚKA 

 

 Obec Mokrá Lúka sa nachádza v okrese mesta Revúca. Leží v Muránskej doline, v 

juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, po oboch stranách rieky Muráň. Obec leží v 

nadmorskej výške 297 m.n.m., chotár s rozlohou 1 521 ha je v rozpätí nadmorských výšok 

290 až 1409 m.n.m. Severná časť chotára je tvorená nižšou hornatinou s bukovými lesmi, 

ktorá klesá k terasovej plošine a do nivy potoka, v južnej časti vystupuje z nivy do vrchoviny. 

Chotár je z geologického hľadiska tvorený granitmi, svormi, horninami mladších prvohôr a 

fylitmi. Historické názvy obce: Kerekreth (1427), Mokra Lehota (1430), Mokra Lucca (1468), 

Nase Wiese, Wizes Reth (1502), Mocra Lwka (1557), Mokra Luka alias Vizesret (1582), 

Mokra Luka (1773). 

Vznik obce sa odhaduje na polovicu 14.storočia. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 

roku 1427, kedy bola vo vlastníctve palatína Ilšvaiho, v tej dobe mala 25 port. Od polovice 

15.storočia patrila panstvu Muránskemu. Pálením uhlia, hutníctvom, kováčstvom a 

garbiarstvom sa obyvatelia zaoberali už v stredoveku. Prvý krát sa železné hámre spomínajú v 

roku 1557 (dva hámre a tri taviace pece). V roku 1556 napadli obce Turci, celá obec bola 

zničená, obyvatelia vyvraždení alebo zajatí. Po odchode Turkov sa vrátilo len 7 ľudí, ktorí sa 

zachránili útekom do hôr. Od 18.storočia tu pracovali výrobne železa, v 1.polovici 19.storočia 

tu boli dve slovenské pece a dva hámre. Začiatkom 19.storočia v obci žilo 731 obyvateľov, v 

roku 1828 zas 827 obyvateľov v 85 domoch. V roku 1829 postihol obec požiar, vyhorela celá 

obec, kostol, fara aj škola. V roku 1831 sa obyvatelia obrátili na Muránske panstvo s prosbou 

o pôžičku na vybudovanie domov – tú splácali až do zrušenia poddanstva. Začiatkom 

20.storočia pracovali ľudia na Chyžnian Vode (dnes časť Lubeníka). Po zastavení prác v 

http://www.najkrajsikraj.sk/priroda-ostatne/slovenske-rudohorie/
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Chyžnian Vode (1929) obyvateľstvo pracovalo v poľnohospodárstve. Počas SNP sa k 

partizánom pridali niektorí obyvatelia z Mokrej Lúky, bola tu zorganizovaná cestná a 

telefónna stráž, v hornej a dolnej časti dediny boli zátarasy (tvorené kamennými prekážkami, 

betónových a železných stĺpov). Po druhej svetovej vojne obyvateľstvo pracovalo v 

poľnohospodárstve – JRD, ktoré bolo založené v roku 1958 a v priemyselných závodoch na 

okolí. V rokoch 1976 až 1992 bola Mokrá Lúka mestskou časťou Revúcej. V roku 1998 žilo v 

obci 467 obyvateľov, ku koncu roka 2013 zas 518 obyvateľov. 

 

Historické pamiatky 

 

 Kostol Navštívenia Panny Márie - Rímsko-katolícky kostol v obci pochádza z prvej 

štvrtiny 18.storočia. Kostol bol pôvodne barokový, zasvätený Navštíveniu Panny Márie. 

Okolo roku 1735 pribudovali ku kostolu vežu, pričom na jej stavbu prispeli všetci občania bez 

rozdielu náboženstva. Bohatá baroková výzdoba, stropné kazety s ornamentami a kvetmi, 

organ, oltár kazateľnica patria k najkrajším a najvzácnejším pamiatkam. 

Adresa:         GPS: 

Kostol Navštívenia Panny Márie     48°40ˈ29.422ˈˈN 

Mokrá Lúka 1        20°8ˈ56.907ˈˈE 

050 01  Mokrá Lúka 

 

 Tolerančný evanjelický kostol pochádza z konca 18. storočia. Evanjelický kostol bol 

viac ako 200 rokov strediskom cirkevného a spoločenského života obce. 

Adresa:         GPS: 

Kostol Navštívenia Panny Márie     48°40ˈ21.38ˈˈN 

Mokrá Lúka 58        20°9ˈ4.947ˈˈE 

050 01  Mokrá Lúka 

 

Chránené územia 

 

 Trešková (evidenčné číslo SKUEV0202) na výmere 25,21 ha, v správe NP Muránska 

planina. Predmetom ochrany sú kyslomilné bukové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy a tiež 

druhy ako roháč obyčajný a slezinník nepravý. 

 

 Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

Stolica (evidenčné číslo SKUEV0203) na výmere 2 798 ha, v správe NP Muránska 

planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (kvetnaté vysokohorské a horské psicové 
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porasty na silikátovom substráte, prechodné rašeliniská a trasoviská,...) a druhy ako kunka 

žltobruchá, rys ostrovid a ďalšie. 

 

 

3.20 OBEC MURÁŇ 

 

Muráň je obcou nachádzajúcou sa v Revúckom okrese. Leží vo východnej 

časti Slovenského rudohoria. Obec vznikla po roku 1321 pod hradom Muráň. V 16.17.storočí 

patrilo panstvo k najväčším producentom železa na Slovensku. V obci boli huty a hámre, roku 

1823 tu založili manufaktúru na kameninu. Roku 1849 v bitke pri Muráni sa stretli maďarské 

revolučné vojská so slovenskými dobrovoľníkmi. Za kapitalizmu obyvateľstvo pracovalo 

prevažne v poľnohospodárstve a v lesoch, trpelo nezamestnanosťou. Masovo sa obyvatelia 

zúčastnili SNP v partizánskych oddieloch, pomáhali pri výstavbe partizánskeho letiska na 

Muránskej planine. Fašisti popravili v obci 12 partizánov. Muráň bol vyznamenaný Radom 

červenej hviezdy a Dukelskou pamätnou medailou. Roku 1949 bolo v obci založené Jednotné 

roľnícke družstvo, známym sa stal chovom plemenných koní (norik muránsky). 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Penzión Muráň sa nachádza v národnom parku Muránska planina. V penzióne/areáli 

sa nachádza kuchynka (elektrický sporák, chladnička), spoločenská miestnosť (pre 40 osôb), 

bar a TV, kryté záhradné posedenie, ohnisko. Možnosť raňajok, pre skupiny možnosť 

polpenzie. Parkovisko. Kapacita ubytovania: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba, v každej izbe 

kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. Bunka: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba, kúpeľňa so 

sprchovacím kútom a WC. Dva krát 2-lôžková izba, v každej izbe kúpeľňa s vaňou a WC. 

Štyri krát 2-lôžková izba, spoločné sociálne zariadenie.  

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: v obci Muráň 

Parkovanie: v areáli penziónu 

Možnosti stravovania: možnosť raňajok, pre skupiny polpenzia, tiež sa v areáli nachádza vybavená 

kuchynka 

WiFi pripojenie na internet: -    Ostatné: kryté záhradné posedenie, ohnisko 

Cenník: http://www.ubytovanienaslovensku.eu/penzion-muran 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Muráň      48°44ˈ17ˈˈN 

Muráň 178      20°2ˈ45ˈˈE 

049 01  Muráň 

 

Telefón: 

(+421) 903 605 773, (+421) 907 162 210, (+421) 58 44 944 40 

 

http://www.najkrajsikraj.sk/priroda-ostatne/slovenske-rudohorie/
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E-mail:        Web: 

dusanlabos@gmail.com    - 

 

 Penzión Lykovec nachádza sa priamo obci Muráň, v Národnom parku Muránska 

planina. Ponúka ubytovanie počas celého roka, v 1-3 posteľových izbách s možnosťou 

prístelku a vlastným sociálnym zariadením. Celková kapacita je 19 miest. Súčasťou penziónu 

je reštaurácia, bar a terasa na ktorej sa môžete občerstviť pestrou ponukou jedál a nápojov. 

Reštaurácia je vybavená bezbariérovým prístupom, TV a wifi pripojením. Pre váš oddych a 

relaxáciu je k dispozícii mini wellness s jacuzzi, suchou a parnou saunou a oddychovými 

ležadlami. Parkovisko sa nachádza priamo pred penziónom. Okolie ponúka množstvo 

nádherných zážitkov, športové vyžitie, či príjemný oddych v nedotknutej prírode Muránskej 

planiny.  

Kategória ubytovania: penzión     Poloha: v obci Muráň 

Parkovanie: v areáli penziónu 

Možnosti stravovania: reštaurácia s bezbariérovým prístupom a terasou 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: reštaurácia s bezbariérovým prístupom, mini wellnes s jacuzzi, suchou a parnou saunou a 

oddychovými ležadlami,... 

Cenník: http://www.ubytovanienaslovensku.eu/penzion-lykovec  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Lykovec      48°44ˈ26.29ˈˈN 

Muráň 177       20°02ˈ28.97ˈˈE 

049 01  Muráň 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 584 494 191       penzionlykovec@gmail.com 

 

Web: 

- 

 

 Chata Predná Hora Ponúkame Vám ubytovanie v dvoch súkromných 

chatách počas celého roka v prekrásnom prostredí rekreačnej oblasti Predná hora, ktorá sa 

nachádza na hranici národného parku Muránska planina v západnej časti Slovenského 

rudohoria neďaleko obcí Muráň, Červená Skala a mesta Revúca. Muránska planina patrí k 

jedným z najkrajších a najzachovalejších prírodných oblastí na Slovensku. Obe chaty sú 

situované na okraji lesa s prístupovou cestou až priamo k nim, okolie je ideálne 

pre turistiku a cykloturistiku. Vo vzdialenosti asi 7 km sa nachádzajú zrúcaniny 

Muránskeho hradu z 13. storočia - je to jeden z najväčších hradov v SR. 

Kategória ubytovania: chata     Poloha: v obci Muráň 

Parkovanie: v areáli chaty 

Možnosti stravovania: bez stravovania, vybavená kuchynka 

mailto:dusanlabos@gmail.com
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/penzion-lykovec
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WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: úplne súkromie, krytá terasa, možnosť opekania, grilovania 

Cenník: http://www.chataprednahora.sk/cennik.html 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

http://www.chataprednahora.sk/kontakty.html   48°45ˈ42.56ˈˈN 

20°06ˈ12.01ˈˈE 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 905 215 511, (+421) 907 831 825    ubytovanie@chataprednahora.sk 

 

Web: 

http://www.chataprednahora.sk/index.html 

 

 Rekreačný areál Predná Hora je penzión s wellness zariadením situovaný 

v prekrásnom, ešte stále málo objavenom NP Muránska Planina. Toto územie je 

charakteristické malebnou, miestami ešte nedotknutou prírodou. Základným predmetom 

a zameraním zariadenia je poskytovanie ubytovacích a reštauračných služieb, služieb v oblasti 

rekreácie, wellness služby, rekondičné pobyty, relaxačno – rehabilitačné programy, firemné 

školenia a ostatné.  

Kategória ubytovania: rekreačný areál  Poloha: vzdialený 2 km od obce Muránska Huta 

Parkovanie: v rámci areálu    Možnosti stravovania: reštaurácia s terasou 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie na internet 

Ostatné: wellnes, vodný svet, masáže a procedúry, oxygenoterapia, koliba, hvezdáreň, herňa, športové 

a detské ihriská a ostatné... 

Cenník: http://www.prednahora.sk/sk/cennik/ubytovanie/ 

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Rekreačný areál Predná Hora   48°45ˈ52.095ˈˈN 

Predná Hora      20°6ˈ22.273ˈˈE 

049 01  Muráň 

 

Telefón: 

(+421) 58 44 94 158, (+421) 910 923 535, (+421) 915 956 173 

 

E-mail:      Web: 

ra@prednahora.sk     http://www.prednahora.sk/ 

 

 Chata Zámok je otvorená celoročne pre širokú verejnosť. Jej ubytovacie kapacity sú 

vhodné pre tých nadšencov, ktorí majú chuť stráviť dovolenku v pokojnom prírodnom 

prostredí, odpútaní od starosti a vymoženosti modernej doby.  

Kategória ubytovania: chata    Poloha: v obci Muráň 

Parkovanie: v areáli chaty 

http://www.chataprednahora.sk/kontakty.html
http://www.chataprednahora.sk/index.html
mailto:ra@prednahora.sk
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Možnosti stravovania: bez stravovania, vybavená kuchynka 

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: úplne súkromie, krytá terasa, možnosť opekania, grilovania 

Cenník: http://www.chatamuran.eu/index.php?target=rezervacia 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Zámok      - 

Reštaurácia Koruna 

049 01  Muráň 

 

Telefón: 

(+421) 58 449 42 54, (+421) 905 359 869, (+421) 905 323 716 

 

E-mail:      Web: 

info@chatamuran.eu     http://www.chatamuran.eu/index.php?target=kontakt 

 

Historické pamiatky 

 

 Hrad Muráň (NKP) - zrúcaniny gotického hradu (na vrchu Cigánka) postaveného v 

13. storočí, v 16.-17. storočí bol upravený, v 18. storočí spustol a dnes je zrúcaninou so 

zachovaným areálom vstupnou vežou. 

 
Adresa:      GPS súradnice: 

Hrad Muráň     48°44ˈ25.505ˈˈN 

Muráň 601     20°2ˈ49.804ˈˈE 

049 01  Muráň 

 

 Radnica, obecný dom (NKP) postavený v klasicistickom slohu, približne v roku 

1800. V súčasnosti je sídlom zriadenia orgánov samosprávy. 

Adresa:      GPS súradnice: 

Obecný úrad Muráň    48°44ˈ26.335ˈˈN 

Muráň 329     20°2ˈ47.764ˈˈE 

mailto:info@chatamuran.eu
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049 01  Muráň 

 

 Opevnený kostol sv. Juraja (NKP) - najstaršie správy o kostole ho popisujú ako 

bezvežovú stavbu so samostatne stojacou drevenou zvonicou (podobne je riešený najstarší 

kostolík v regióne - v obci Chyžné). V roku 1758 došlo k predĺženiu kostola na dvojnásobok a 

pristavaniu predstavanej veže zakončenej drevenou nadstavbou a typickou cibuľovitou 

strechou. Túto podobu zachytáva maľba obce na váze z roku 1874. Nový chrám postavili v 

neogotickom štýle v rokoch 1879 - 1894 ako pomerne veľké jednolodie s polygonálnym 

presbytériom a západnom vežou. Už v roku 1895 však kostol vyhorel, ale rýchlo bol zasa 

opravený. 

Adresa:      GPS súradnice: 

Kostol sv. Juraja    48°44ˈ25.467ˈˈN 

Muráň 3     20°2ˈ53.365ˈˈE 

049 01  Muráň 

 

Prírodné pamiatky 

 

 Muránska Planina sa nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria. Orograficky 

patrí do subprovincie Vnútorné Západné Karpaty. Na jeho území sa stretávajú štyri 

geomorfologické celky Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy, Horehronské 

podolie. Dôsledkom toho je veľmi pestrý reliéf. Na území národného parku sa strieda krasový 

reliéf na triasových vápencoch, ktorý tvorí centrálnu časť národného parku a nekrasový reliéf, 

čiže normálny riečny reliéf na prevažne paleozoických kryštalických brydliciach 

a granitoidoch a na neogénnych sedimentoch Breznianskej kotliny. 

Vyhlásenie: 23.9.1997 prekategorizovaním CHKO Muránska planina na Národný park 

Muránska planina (nariadením vlády č. 259/1997 Z.z., ktoré nadobudlo účinnosť 1.10.1997. 

Výmera: vlastné územie: 20 318 ha; ochranné pásmo: 21 698 ha 

Stupeň ochrany: vlastné územie: 3; ochranné pásmo: 2 

Najvyšší vrch v NP: Fabova hoľa – 1439 m n.m. 

Najvyšší vrch ochranného pásma: Stolica – 1476 m n.m. 

Najhlbšia priepasť: Michňová – 105 m 

Najrozsiahlejší jaskynný systém: Bobačka – 3000 m 

Lesnatosť: cca 86% 

Krasové javy: viac ako 250 jaskýň, 15 priepastí, vyše 50 ponorov a vyvieračiek, ako aj 

množstvo povrchových krasových javov – škrapy, krasové jamy, tiesňavy, skalné veže a ihly, 

skalné brány. 

Flóra: Je pestrá a druhovo bohatá, vyskytuje sa tu okolo 1150 druhov vyšších rastlín. Mnohé 

z nich sa radia medzi endemity a subendemity. Na území Muránskej planiny sú hojne 

zastúpené alpínske aj subalpínske druhy, ale aj náročnejšie teplomilné druhy.Najtypickejšiou 

rastlinou NP je lykovec muránsky – endemit a treťohorný relikt, ktorý tu pretrval milióny 

rokov a prežil aj zaľadnenie. 

http://www.apsida.sk/c/2414/chyzne
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Fauna: Dosiaľ tu bolo zistených asi 1500 druhov bezstavovcov – najpočetnejšie skupiny sú 

chrobáky, motýle, pavúkovce, dvojkrídlovce, mäkkýše a ďalšie. Stavovce zahŕňajú zástupcov 

piatich známych tried: cicavcov (dosiaľ bolo zistených okolo 68 druhov), vtákov (dosiaľ 

zistených okolo 127 druhov), plazov (dosiaľ zistených 9 druhov), obojživelníkov (dosiaľ 

zistených 9 druhov) a rýb, i málopočetných predstaviteľov bezčeľustných stavovcov – mihúľ. 

 

Chránené územia 

 

 Cigánka je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska 

planina. Predmetom ochrany je: Národná prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu 

geomorfologicky významného a krajinársky dominantného skalného masívu Cigánky, ktorý 

je biotopom pôvodnej flóry a fauny a súčasne predstavuje významnú kultúrnohistorickú 

lokalitu. Rastie tu paleoendemit Muránskej planiny - lykovec muránsky. 

 

 Hrdzavá je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska 

planina. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu prirodzených skalných a 

lesných spoločenstiev so zriedkavými druhmi flóry a fauny krasových foriem, ako sú skalné 

oká, skalný most a jaskyne. Výskyt kosodreviny. 

 

 Javorníková je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Muránska planina. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochrany prírodzených 

skalných a lesných spoločenstiev so zriedkavými druhmi flóry a fauny a rôznymi krasovými 

formami v Spišsko-gemerskom krase, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúr.-

vých. hľadiska. 

 

 Malá Stožka je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Muránska planina. Predmetom ochrany je: NPR predstavuje veniec dolomit, bral, útesov s 

náhor. Plošinou so zachovalými lokalitami vápnomil. skal. rastlin. a živočís. druhov a 

spoločenstiev od trávnatých vápenc. bučín, jedľových bučín cez buk, javoriny až po najvlhšie 

spoločenstvá jaseň, javor. 

 

 Poludnica je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska 

planina. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu prirodzených biotopov vzácnej 

fauny a flóry, pozoruhodného krasového reliéfu Muránskej planiny na vedeckovýskumné, 

náučné a kultúrno - výchovné ciele. Výskyt miestneho paleoendemitu svetového významu 

lykovca muránskeho. 

 

 Šarkanica je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska 

planina. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu geologicky a geomorfologicky 

významnej časti Muránskej planiny so zachovalými prirodzenými skalnými a lesnými 
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biocenózami s bohatým zastúpením chránených a iných zriedkavých i ohrozených druhov 

rastlín a živočíchov. 

 

 Šiance je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska 

planina. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s 

členitou a výraznou geomorfologickou stavbou, na ktorú sú naviazané prirodzené lesné 

spoločenstvá druhého až piateho lesného vegetačného stupňa s výskytom mnohých 

chránených a ohrozených druhov fauny a flóry. 

 

 Veľká Stožka je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Muránska planina. Predmetom ochrany je: NPR predstavuje mimoriadne zachovalé pralesné 

porasty. Lesné fytocenózy vytvárajú pestrú mozaiku od bučín po reliktné dealpínske a 

smrekovcové boriny. Výskyt relikt. a endem. druhov. NPR je významnou lokaitou dravého 

vtáctva. Výrazná krasová geomorfológia. 

 

 Vešeléniho jaskyňa je Prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody SSJ. 

Predmetom ochrany je: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania 

jej prírodných a historických hodnôt. 

 

 Ľadová jama - na okraji horskej lúky v Národnom parku Muránska planina, neďaleko 

studničky, pri ktorej sa križuje niekoľko značených turistických chodníkov, sa nachádza 

chránený prírodný výtvor Ľadová jama na Muráni. Ide o mohutný 30-metrový krasový závrt, 

ktorý pokračuje úzkou jaskynnou chodbou ďalej do podzemia. Na dne závrtu sa v dôsledku 

chladnej klímy udrží ľad až do leta, vďaka čomu ho v minulosti lesáci využívali ako prírodnú 

chladničku. Na stenách Ľadovej jamy možno miestami badať sintrové záclony. Nad 

priepasťou je postavená vyhliadková plošina s informačným panelom. K Ľadovej jame na 

Muráni sa možno dostať po viacerých značených turistických chodníkoch vedúcich 

Muránskou planinou. Východiskom túr môže byť napríklad obec Muráň. 

 

 Alúvium Muráňa je (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe 

NP Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

Športové atraktivity a turistické zaujímavosti 

 

 Lyžiarske stredisko Muráň-Hájske 

 

 Chov koní 
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 Gotická cesta je prvou turistickou poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom 

okruhu predstavuje najzaujímavejšie skvosty Spiša a Gemera, ktoré svojím významom ďaleko 

presahujú rámec regiónu i Slovenska a sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho 

dedičstva. Pôvodný 276 km dlhý okruh vyznačený v roku 1998 bol nedávno rozšírený 

o okruhy Gemersko-rimavský, Spišsko-tatranský, Spišsko-pieninský okruh, ktoré prechádzajú 

ďalšími zaujímavými zákutiami Spiša a Gemera.  

 

Kultúrny program 

 

 Muránske ródeo 

 

 Zimný prechod Muránskou planinou - tento rok sa uskutočnil 38. ročník. Zimný 

prechod je určený ako pre lyžiarov, tak aj pre peších turistov. Podujatie zahŕňa občerstvenie 

na Maretkinej, Studni a Kľaku, po ukončení akcie guláš v jedálni ZŠ a MŠ v Muráni. Info na 

www.muran.sk. 

 

 

3.21 OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA 

 

 Obec vznikla začiatkom 14. storočia, ale územie už bolo pravdepodobne osídlené. 

Názov obce je doložený z roku 1357 ako Hoszszu Reth, z roku 1435 ako Huzywreth, z roku 

1551 ako Dluha Luka, z roku 1567 alp Muranhozzureth, z roku 1605 ako Dluha Luka alias 

Hozu Reth, z roku 1773 ako Muranska Dluha Luka, maďarsky Murányhosszúrét, nemecky 

Lange-Wiese, Langewiesen. Obec patrila Jelšavskému panstvu, od 16. storočia Muránskemu. 

Roku 1427 tu bolo 29 port. Obyvatelia sa venovali pastierstvu a pracovali na pílach a v 

hámroch. Ušli pred Turkami, 40 rokov bola obec pustá. Mor v rokoch 1709 - 1710 si vyžiadal 

440 obetí. Roku 1828 mala obec 138 domov a 1184 obyvateľov. V 19. storočí a 20. storočí 

obyvatelia pracovali v priemyselných podnikoch, v poľnohospodárstve, v lesoch a chodili na 

sezónne práce na Dolnú zem. 

 

Historické pamiatky 

 

 Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela (NKP) bol postavený v 14. storočí 

v gotickom štýle. V 18. storočí ho barokovo upravili, jeho interiér pochádza z 19. a 20. 

storočia. 

Adresa:      GPS súradnice: 

Kostol sv. Michala archanjela   48°41ˈ29.412ˈˈN 

Muránska Dlhá Lúka 117   20°6ˈ23.347ˈˈE 

050 01  Muránska Dlhá Lúka 

  

http://www.muran.sk/
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Chránené územia 

 

 Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

 

3.22 OBEC MURÁNSKA HUTA 

 

 Obec Muránska Huta sa rozprestiera na 680 ha v nadmorskej výške 760 m n. m. Počet 

obyvateľov k 1.1.2015 je 189. Obec sa nachádza na hranici Národného parku Muránska 

Planina a je najsevernejšie položenou obcou okresu Revúca. Z našej obce je možné 

vykonávať krásne turistické resp. cyklotrasy do už spomínaného NP, v ktorom sa mimo iných 

prírodných krás nachádzajú zrúcaniny Muránského hradu. Súčasťou obce je aj m. č. Predná 

Hora, kde sa nachádza kaštieľ a lovecký zámoček bulharského kráľa Coburga, kde je 

nainštalovaná aj stála expozícia múzejných exponátov kráľa. V tejto časti sa nachádza aj 

rekreačné stredisko, kde je možnosť celoročného ubytovania a stravovania. V tomto stredisku 

je možnosť športového vyžitia a relaxácie - vodný svet. V zimnom období v blízkosti obce sú 

zimné strediska, kde sú výborné lyžiarske terény. Obec Muránska Huta je najvyššie 

položenou obcou Revúckeho okresu, nachádza sa v nadmorskej výške 760 m n. m. Obec 

vznikla spoločne so sklárskou hutou v roku 1652. Z obce je možné po značkovaných trasách 

podnikať pekné výlety do národného parku Muránska planina.  V obci môžete využiť aj jazdu 

na koňoch.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Chata Ľubeva sa nachádza v krásnom prostredí NP Muránska planina. Chata je 

situovaná v Muránskej Hute, najvyššie položenej obci v okrese Revúca, v Banskobystrickom 

kraji. Chalupa bola postavená v roku 1904 ako drevenica a od roku 2006 prechádza pod 

dohľadom súčasných majiteľov postupnou rekonštrukciou so snahou zachovať „ducha“ 

pôvodnej drevenice. Momentálne chalupa ponúka ubytovanie v troch štýlovo zariadených 

hosťovských izbách s celkovou kapacitou 10 osôb.  

Kategória ubytovania: chata   Poloha: v obci Muránska Huta 

Parkovanie: v rámci areálu 

Možnosti stravovania: kompletne zariadená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie na internet 

Ostatné: možnosť využitia 4 terás, vonkajší gril, možnosť zapožičania športových potrieb (horské 

bicykle, stany, spacáky,...), knižnica 

Cenník: http://lubeva.sk/ubytovanie      Adresa: 

http://lubeva.sk/ubytovanie
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Chalupa Ľubeva 

Muránska Huta 37 

049 01  Muráň 

 

GPS súradnice:       Telefón: 

48°44ˈ21.604ˈˈN      (+421) 905 757 487 

20°3ˈ12.716ˈˈE 

 

 E-mail:     Web: 

lubeva@lubeva.sk    http://lubeva.sk/?run=content&id=8024&lang=sk 

 

Historické pamiatky 

 

 Kaštieľ Predná Hora (NKP), impozantný kaštieľ, ktorý dal postaviť bulharský cár 

Ferdinand Coburg, prekvapí svojou polohou uprostred lesov. Spolu s okolím je ideálnym 

miestom na relax. Kaštieľ na Prednej Hore dal postaviť Ferdinad Coburg, v tom čase 

bulharský cár. Jeho stavba začala v roku 1912 a za dva roky bola dokončená hrubá stavba. V 

dôsledku svetovej vojny sa plného dokončenia dočkal až neskôr. Po druhej svetovej vojne sa 

kaštieľ dostal do vlastníctva štátu. Od roku 1952 slúžil ako tuberkulózne sanatórium. Od roku 

1973 sa zmenil na protialkoholickú liečebňu. Neskôr k protialkoholickej liečbe pribudla 

liečba drogových závislostí. Kaštieľ obklopuje rozsiahly park. Veľmi pekné prostredie je 

vhodné na nenáročné prechádzky. Neďaleko sa nachádza poľovnícky zámoček bulharského 

cára. Od zámočku sa dá pešo lesnou cestou prejsť k miestnemu rekreačnému stredisku. 

 

Vstupné: 

http://www.olup-prednahora.sk/index.php?caid=6&t_id=104 

 

Adresa:       GPS: 

mailto:lubeva@lubeva.sk
http://lubeva.sk/?run=content&id=8024&lang=sk
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Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126  48°44ˈ25.505ˈˈN 

049 01  Muráň      20°2ˈ49.804ˈˈE 

 

Telefón: 

Mgr. Petra Glűcknerová /referent marketingu a vzdelávania/ (+421) 58 486 61 45 

 

E-mail:       Web:  

petra.glucknerova@olup-prednahora.sk   www.olup-prednahora.sk  

 

Prírodné pamiatky 

 

 Národný Park Muránska Planina sa nachádza v západnej časti Slovenského 

rudohoria. Orograficky patrí do subprovincie Vnútorné Západné Karpaty. Na jeho území sa 

stretávajú štyri geomorfologické celky Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras, Stolické 

vrchy, Horehronské podolie. Dôsledkom toho je veľmi pestrý reliéf. Na území národného 

parku sa strieda krasový reliéf na triasových vápencoch, ktorý tvorí centrálnu časť národného 

parku a nekrasový reliéf, čiže normálny riečny reliéf na prevažne paleozoických kryštalických 

brydliciach a granitoidoch a na neogénnych sedimentoch Breznianskej kotliny. 

Vyhlásenie: 23.9.1997 prekategorizovaním CHKO Muránska planina na Národný park 

Muránska planina (nariadením vlády č. 259/1997 Z.z., ktoré nadobudlo účinnosť 1.10.1997. 

Výmera: vlastné územie: 20 318 ha; ochranné pásmo: 21 698 ha 

Stupeň ochrany: vlastné územie: 3; ochranné pásmo: 2 

Najvyšší vrch v NP: Fabova hoľa – 1439 m n.m. 

Najvyšší vrch ochranného pásma: Stolica – 1476 m n.m. 

Najhlbšia priepasť: Michňová – 105 m 

Najrozsiahlejší jaskynný systém: Bobačka – 3000 m 

Lesnatosť: cca 86% 

Krasové javy: viac ako 250 jaskýň, 15 priepastí, vyše 50 ponorov a vyvieračiek, ako aj 

množstvo povrchových krasových javov – škrapy, krasové jamy, tiesňavy, skalné veže a ihly, 

skalné brány. 

Flóra: Je pestrá a druhovo bohatá, vyskytuje sa tu okolo 1150 druhov vyšších rastlín. Mnohé 

z nich sa radia medzi endemity a subendemity. Na území Muránskej planiny sú hojne 

zastúpené alpínske aj subalpínske druhy, ale aj náročnejšie teplomilné druhy.Najtypickejšiou 

rastlinou NP je lykovec muránsky – endemit a treťohorný relikt, ktorý tu pretrval milióny 

rokov a prežil aj zaľadnenie. 

Fauna: Dosiaľ tu bolo zistených asi 1500 druhov bezstavovcov – najpočetnejšie skupiny sú 

chrobáky, motýle, pavúkovce, dvojkrídlovce, mäkkýše a ďalšie. Stavovce zahŕňajú zástupcov 

piatich známych tried: cicavcov (dosiaľ bolo zistených okolo 68 druhov), vtákov (dosiaľ 

zistených okolo 127 druhov), plazov (dosiaľ zistených 9 druhov), obojživelníkov (dosiaľ 

zistených 9 druhov) a rýb, i málopočetných predstaviteľov bezčeľustných stavovcov – mihúľ. 

 

mailto:petra.glucknerova@olup-prednahora.sk
http://www.olup-prednahora.sk/
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Chránené územia 

 

 Bobačka - jaskyňa vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku v NP Muránska planina. 

V jaskyni sa nachádza rozmanitá a neporušená kvapľová výzdoba a aj jedinečné erózne 

formy. Hniezdi tu 13 druhov netopierov najmä podkovár malý a netopier obyčajný. Nie je 

verejnosti prístupná. 

 

 Šiance je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska 

planina. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s 

členitou a výraznou geomorfologickou stavbou, na ktorú sú naviazané prirodzené lesné 

spoločenstvá druhého až piateho lesného vegetačného stupňa s výskytom mnohých 

chránených a ohrozených druhov fauny a flóry. 

 

 

3.23 OBEC MURÁNSKA LEHOTA 

 

 Obec Muránska Lehota leží na južnom okraji mikroregiónu Muránska planina v 

nadmorskej výške 388 m n. m. Rozloha obce je 786 ha. V súčasnosti má 203 obyvateľov. 

Ulice v obci nie sú pomenované, no v minulosti bola obec rozdelená na časti Hlinisko, Pažiť a 

Príslop podľa toho, čo sa v ktorej časti robilo alebo stalo a používajú sa dodnes. Obcou 

prechádza turistická značka Cesta Márie Széchy (klikni 0914), spájajúca hrady Fiľakovo a 

Muráň, ku ktorej sa viaže jedna z najznámejších romantických povestí Slovenského 

stredoveku o Muránskej Venuši. Na území obce sa nachádzajú dva rybníky, ktoré sú v správe 

Slovenského rybárskeho zväzu. Využívajú sa na chov rýb a raz ročne sa tu usporadúvajú 

rybárske preteky. Okrem toho sú v lete krásnym miestom na oddych a v zime poskytujú 

prírodné klzisko pre zimné korčuľovanie. Rybníky sú napájané vodou z miestneho toku 

"Jalšavica", ktorý sa v obci napája na Lehotský potok. Cez obec preteká aj Kamenný potok - 

"potošok", ktorý sa v rokoch 2012-2013 podarilo čiastočne opraviť vďaka podpore z 

Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Takisto boli opravené aj dve z troch 

obecných studní, ktoré slúžia ako zdroje úžitkovej vody, najmä pre chovateľov. Obec 

Muránska Lehota  vznikla v roku 1453. 

Obec sa nachádza na úseku cesty z Muráňa do Tisovca. Leží na juhovýchodnej strane 

Slovenského Rudohoria, na nive, v doline Lehotského potoka. Nadmorská výška v strede 

obce je 388 m n. m., v chotári 360 - 955 m n. m. Chotár je prevažne nižšia hornatina, ktorá 

klesá na juhu a juhozápade do vrchoviny zalesnenej bukovým lesom. Celý kataster obce je v 

ochrannom pásme NP Muránska planina. Obec vznikla počas valaskej kolonizácie 

Jelšavského panstva, pravdepodobne v polovici 15. storočia. Od 16. storočia sa stala súčasťou 

majetku pánov Muránskeho hradu. Názov obce je doložený z roku 1453 ako Lehota, z roku 

1551 ako Lehota Maior, z roku 1573 ako Lehotka, Lehotta Maior et Minor, z roku 1672 ako 

Murany Lehota, z roku 1773 ako Muránska Lehota. Roku 1553 mala 6 usadlostí. Obyvatelia 
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sa zaoberali chovom oviec pričom niektorí z nich vlastnili 300 - 400 kusov. V roku 1713 žilo 

v obci len 6 rodín. V priebehu šiestich desaťročí (1773) žilo už v obci 16 sedliakov a 15 

želiarov. V roku 1828 mala obec 43 domov a 481 obyvateľov. Hlavným zamestnaním 

obyvateľov v 18. a 19. storočí bolo uhliarstvo, výroba šindľov a práca v blízkych hámroch. 

Časť obyvateľstva počas žatvy odchádzala  za prácou na Dolnú zem. Za prvej 

Československej republiky sa počet obyvateľov ustálil a pohyboval v rozpätí 350-470 osôb. 

Hlavným zdrojom obživy bola práca v lesoch, košikárstvo, tkáčstvo a kováčstvo. Obec bola 

rozdelená na časti Hlinisko, Pažiť, Príslop. Tieto pomenovania majú podľa toho, čo sa v 

ktorej časti robilo alebo stalo a používajú sa dodnes. 

 

Chránené územia 

 

 Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

 

3.24 OBEC MURÁNSKA ZDYCHAVA 

 

 Obec vznikla na mieste, kde pôvodne stála stredoveká osada označená v listine z roku 

1427 menom Lehowtha, roku 1435 Sarlo a roku 1454 Oláhfalu (Olachfaw). Počnúc 16. 

storočím sa v listinách stretávame s názvami Zdykawa (1551), Ztichowa, Ztichawa (1573), 

Zdychawa (1596). Názov Muránska Zdychava sa vyskytuje v písomných prameňoch po prvý 

raz roku 1611. Vznik obce súvisel s kolonizáciou na valašskom práve. Zdrojom obživy bola 

práca v lesoch, chov dobytka, pastierstvo, uhliarstvo a hlavne poľnohospodárstvo a 

povozníctvo. Typickým znakom obce je kopaničiarske osídlenie. Jadro obce tvorí zoskupenie 

domov v dvoch častiach s miestnymi názvami Vyšná Zdychava a Nižná Zdychava. Tieto 

domy obyvatelia v minulosti využívali najmä v zime, od jari do jesene žili na lazoch - 

kopaniciach. V obci sa zachovalo niekoľko pôvodných dreveníc, najmä v lokalite s názvom 

Kokavka. Okolité lazy a miestna časť Karafová vytvárajú možnosť ich transformácie na 

rekreačnú oblasť. Na území obce sa nachádza prírodná rezervácia Zdychavské skalky na 

ploche 2,54 ha so skalným reliéfom a výskytom vzácnej rastliny – rozchodník ročný. 

V súčasnosti poľnohospodársku pôdu obrábajú samostatne hospodáriaci roľníci, v obci 

pracuje DHZ, miestna knižnica, ochotnícky divadelný krúžok, ženská spevácka skupina 

a Pozemkové spoločenstvo zdychavských pasienkárov a urbaristov s právnou subjektivitou.  
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Chránené územia 

 

 Zdychavské skalky sú prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska 

planina. Predmetom ochrany je: PR je vyhlásené na ochranu rastlinného spoločenstva s 

rozchodníkom ročným. 

Stolica (evidenčné číslo SKUEV0203) na výmere 2 798 ha, v správe NP Muránska 

planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (kvetnaté vysokohorské a horské psicové 

porasty na silikátovom substráte, prechodné rašeliniská a trasoviská,...) a druhy ako kunka 

žltobruchá, rys ostrovid a ďalšie. 

Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

 

3.25 OBEC NANDRÁŽ 

 

 Obec leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na terasovej plošine v doline 

Nandražského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 280 m n. m., najvyšším bodom je 

Bradlo 567 m n. m.. Rovinný až vrchovinný terén tvoria vápence a fylity. Chotár vo 

vrchovinovej časti je zalesnený dubovým lesom, nachádzajú sa tu ložiská medi a železnej 

rudy. Obec prijala názov od rovnomenného potoka, ktorý sa spomína už v listine z r. 1243. 

Prvá písomná správa o obci je až z r. 1318. V tom  čase patrila Bebekovcom, neskôr 

Štítnickým, Akošovcom, po ich smrti v 15. storočí Plešiveckým,  v 17. storočí 

Vesseléniovcom, v 18. storočí Csákiovcom a v 19. storočí Koháryovcom a Corbugovcom. 

Pôvodná obec sa nachádzala asi 1 km smerom na  Jelšavu v údolí dodnes pomenovanom  ako 

Malá  Vieska. Názov obce je doložený z roku 1318 ako Nandras, z roku 1346 ako Nandraz, z 

roku 1920 ako Nandraž, maďarsky Nandrás. Železná ruda a lesy umožňovali rozmach obce, 

ktorý zastavili v r. 1555 Turci. Turecká pohroma obec úplne spustošila, väčšina obyvateľov ju 

opustila. V roku 1610 obec bola dosídlená a začína sa znovu zmáhať zásluhou okolitých baní, 

rozširuje sa dobytkárstvo, ovčiarstvo a furmanstvo. Podľa pečatidla obce z r. 1744 sa miestni 

obyvatelia zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. V strede pečatného poľa je totiž 

vyryté kolmo postavené čerieslo s lemešom. Tieto dve hlavné časti pluhu obklopuje baroková 

výzdoba, akú nepoužíva žiadna iná obec na Slovensku. Kruhopis pečatidla, ktoré sa dodnes 

zachoval v Okresnom múzeu  v Rimavskej Sobote, znie: PECET NANDRASKA 1744. Jeho 

päť odtlačkov je aj na dokumentoch z r. 1865 a 1867. V r. 1773 žilo v obci 19 sedliakov a 34 

želiarov. V roku 1828 mala obec 97 domov a bývalo v nej 751 obyvateľov. Ďalší prelomový 

rok v histórii obce je r. 1874, kedy skoro celú obec zničil požiar. Zhorel aj drevený kostol na 

Prošišču ( dnes cintorín ), ktorí postavili veriaci obce za pomoci horlivého kameňanského 
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farára Martina Klaniczu, po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II., ktorý zaručoval 

slobodu všetkým náboženským vyznaniam. Od pána farára Klaniczu sa dodnes nachádza v 

kostole spovedný kalich s jeho menom a venovaním pre nandražskú cirkev. Základný kameň 

pre nový murovaný chrám v strede obce položili 9.4.1787. Jednoloďová stavba je postavená v 

klasickom slohu s barokovými prvkami. Budovateľské nadšenie bolo tak veľké, že už 

21.09.1788 bol kostol posvätený. Kostol, oltár, kazateľnica a krstiteľňa  sú zapísané v 

zozname kultúrnych pamiatok. Od 18. storočia v obci prekvitalo ovocinárstvo.  V 19. storočí 

bola obnovená ťažba železnej a medenej rudy, ktorá sa ukončila v polovici 20 - tého storočia 

pre problémy spodnej vody. Obyvateľstvo aj napriek tomu sa väčšinou 

zaoberalo  poľnohospodárstvom a ovocinárstvom.   Od novembra 1938 do marca 

1939  obec  bola súčasťou   Maďarska. 

 

Historické pamiatky 

 

 Tolerančný evanjelický kostol a. v. pochádza z roku 1787 a v jeho interiéri sa 

nachádza vzácne barokové zariadenie.  

Adresa:      GPS súradnice: 

Evanjelický kostol a. v.    48°36ˈ30.074ˈˈN 

Nandráž 52     20°11ˈ17.608ˈˈE 

049 61  Nandráž 

 

Chránené územia 

 

 Bradlo jedná sa o územia európskeho významu, ktoré spravuje NP Muránska planina. 

Vyskytujú sa tu viaceré druhy, ktoré sú predmetom ochrany. 

 

 

3.26 OBEC OTROČOK 

 

 Obec leží na JV BBSK, v južnom cípe okresu Revúca, teda v JV časti Slovenského 

rudohoria v doline potoka Turiec, v nadmorskej výške 185 m n. m. – stred obce. Obec sa 

nachádza 5 km od hranice s Maďarskou republikou – na sever od mesta Tornaľa smerom na 

Revúcu. Západná časť chotára je odlesnená na nive. Kataster obce patrí do teplej klimatickej 

oblasti s priemernou ročnou teplotou 8 – 9 st. C. Vyskytujú sa tu dobovo-hrabové lesy, je tu 

hodne zastúpený cer. Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1247, keď Belo IV. Povýšil 

synov Atračíka na kráľovských služobníkov. Obyvatelia sa zaoberali pestovaním ovocia, 

hrozna, tabaku. Poľnohospodársky charakter obce je premietnutý aj v ústrednej postave v erbe 

obce.  
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Historické pamiatky 

 

 Kalvínsky kostol predstavuje klasicistický kostol postavený v rokoch 1815 – 1827. 

Upravený bol v 19. a 20. storočí. Je to sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý 

konchou a pruskými klenbami, dosadajúcimi pomocou zdvojených medziklenbových pásov 

na pilastre bočných stien. Na klenbách sú štukové obrazce. Z dvoch strán interiéru sú drevené 

protestantské empory s vyrezávanými a maľovanými parapetmi. Mierne predstavaná veža má 

stanovú strechu. Murovaná a maľovaná kazateľnica je z čias stavby kostola. Renesančný 

kalich je z roku 1680.  

Adresa:      GPS súradnice: 

Kalvínsky kostol    48°26ˈ59.317ˈˈN 

Otročok 46     20°16ˈ30.421ˈˈE 

982 62  Otročok 

 

 

3.27 OBEC PLOSKÉ 

 

 Historické názvy obce sú: 1413 Palazka, 1450 Polozka, 1563 Plosky, 1571 Ploskie, 

1590 Ploskuo, 1600 Polosko, 1620 Ploszka, 1773 Polosko, 1808 Ploské. Pre miestnu časť 

Slatvina: 1413 Zlathyna, 1427 Slatyna, 1450 Zlathwyna. Obec patrí do okresu Revúca. Stred 

obce je v nadmorskej výške 300 m, chotár 300-610 m. Rozloha katastra obce je 726 ha. 

Ploské ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na nive a terasovej plošine v 

doline Západného Turca. Prevažne vrchovinný povrch zväčša odlesneného chotára tvoria 

fylity a pyroklastiká andezitov. Sú tu ložiská magnezitu. Obec sa prvýkrát spomína roku 

1413. Vznikla v polovici 14.storočia. Patrila Derencsényiovcom, ktorí tu vlastnili 11 port, od 

konca 16.storočia viacerým zemepánom. Roku 1773 tu žilo 19 urbárnikov a 3 želiari, roku 

1828 mala obec 30 domov a 255 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec a dobytka, v 

19.storočí sa rozšírila výroba pluhov a podkov, v prevádzke bol väčší hámor. Obyvatelia 

pracovali aj v susedných hámroch a baniach v Železníku. Po roku 1918 to bola obec malých 

roľníkov a baníkov. Roku 1920 tu bol štrajk baníkov. V chotári sa rozmohla ťažba magnezitu, 

bola postavená lanová dráha do Hačavy. Slatvina bola pastierskou obcou, spomína sa roku 

1413, patrila Derencsényiovcom. 

K pamiatkam patrí budova bývalej železiarne postavená v klasicistickom slohu z roku 1814. 

 

Historické pamiatky 

 

 Kúria Ploské (NKP) jedná sa o rokokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený 

v rokoch 1774 až 1778. Je to jednopodlažná trojtraktová budova s neskoršou, kolmo 

postavenou prístavbou na severnej strane. Deväťosová južná fasáda má trojosový rizalit so 

vstupným portálom a veľkým trojhranným tympanónom. Fasáda je členená pilastrami 

http://www.najkrajsikraj.sk/priroda-ostatne/slovenske-rudohorie/
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s bohatými štylizovanými rastlinnými a rímsovými nadstavcovými hlavicami, na ktorých je 

priebežná, bohato profilovaná podstrešná rímsa. Nadokenné volútové frontóny sú silne vyduté 

a obopínajú štylizovaný mušľový motív. Vstupný portál s ušnicovou šambránou má 

nadpražný reliéf a vydutý, krivkový frontón. Budova je zastrešená manzardovou strechou. 

V miestnostiach sú pruské klenby, čiastočne zdobené štukovým ornamentom. Za kaštieľom je 

súkromná záhrada. Je v súkromnom vlastníctve.  

Adresa:      GPS súradnice: 

Kúria Ploské      48°48ˈ47.028ˈˈN 

Ploské 42     20°19ˈ33.914ˈˈE 

982 65 Ploské 

 

Turistické zaujímavosti 

 

 Prírodné jazero Baňa nachádza sa za obcou, má rozlohu 4 ha a obyvatelia ho 

využívajú na rybolov a na rekreáciu a kúpanie.  

 

 

3.28 OBEC POLINA 

 

 Leží v doline rieky Západný Turiec v Slovenskom krase. Zaznamenaná je v r. 1325 

pod názvom Polanfoula, vyčlenením zo Skerešova. Pôvodne v Poline žilo slovanské 

obyvateľstvo, čo potvrdzuje jej názov odvodený od slova pole, resp. čistiny vo vyklčovanom 

lese. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, pálením uhlia a 

povozníctvom. Zo 120 obyvateľov obce je 42 nezamestnaných (80 %). Má v chotári 

vybudované 4 vodovody, z toho 2 súkromné. Obec spadá po mikroregión "Turiec v Gemeri". 

 

 

3.29 OBEC PRIHRADZANY 

 

 Leží v severnej časti Slovenského krasu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1262, 

s názvom obce Prelaz. Od 16. storočia obec patrila muránskemu hradnému panstvu. 

Obyvatelia Prihradzian boli v minulosti chýrni hrnčiari, zaoberali sa sezónnymi prácami, 

výrobou fajok, včelárstvom, voštinárstvom a vozením rudy do hámrov (furmančením). V 16. 

storočí v obci žil spracovateľ železa Cangár. V rokoch 1733 – 1766 Koháryovci deklarujú 

obyvateľov ako katolíkov, no už za Jozefe II. vyznávajú opäť evanjelickú vieru. Začiatkom 

20. storočia sa obyvatelia zaoberali hrnčiarstvom, tesárstvom a zhotovovaním výrobkov 

z dreva.  

 

 



 258 

Historické pamiatky 

 

 Kaplnka sv. Anny postavili pravdepodobne niekedy v prvej polovici 13. storočia ako 

pútnickú kaplnku. Išlo asi o rovnakú staviteľskú dielňu, ktorá postavila aj neďalekú rotundu 

v Šiveticiach, hoci stavebným materiálom bol tentoraz lomový kameň a nie tehla. 

Predpokladá sa, že spolu so zaniknutým hradom pod kopcom Muteň tvorili obrannú sústavu. 

Krátko po postavení mala byť sčasti zbúraná.  Opravy a sa dočkala až v baroku. Dostala tri 

okrúhle okná a bol vytvorený nový vstup na západnej strane. Zastrešenie stavby je datované 

do roku 1758. Slúžila ako cintorínska kaplnka a konali sa tu aj púte. V roku 1977 sa 

uskutočnil umeleckohistorický a reštaurátorský prieskum.  Až do roku 2009 stavba chátrala, 

keďže miestna náboženská obec prakticky neexistovala a nemal sa kto o ňu starať. Bola vo 

veľmi zlom stave, v múroch boli hlboké praskliny, strecha zatekala. V roku 2009 na opravu 

rotundy poskytlo dotáciu Ministerstvo kultúry SR v rámci grantového programu zameraného 

špeciálne na románske rotundy. 

Adresa:      GPS súradnice: 

Kaplnka sv. Anny    48°34ˈ50.21ˈˈN 

Prihradzany 51     20°14ˈ22.31ˈˈE 

049 14  Prihradzany 

 

 

3.30 OBEC RÁKOŠ 

 

 leží v JV časti Slovenského rudohoria. Sú tu ložiská železnej rudy, ortuti a medi. Z 

novšieho obdobia Veľkomoravskej ríše pochádzajú nálezy keramiky v lokalite Zámčok. Obec 

sa spomína v r. 1318 pod názvom Torphoula a vznikla ako podhradie pod hradom Kevy, 

neskôr známym ako hrad Rákoš, ktorý spustol v polovici 15. stor. Náleziská železnej rudy a 

medi až do 1. polovice 16. stor., kedy sa Rákoš ako konfiškovaná obec dostala do područia 

hradu Szendrő a Turkov, boli prameňom hlavnej obživy obyv., ktorí rudu ťažili, spracúvali v 

tamojších hámroch a slovenských peciach, ďalší sa venovali uhliarstvu a povozníctvu, ale aj 

poľnohosp. Koncom 19. stor. bola v chotári vybudovaná Rákošská Baňa, zvýšila sa ťažba 

rudy a postavili sa dielne. Po zastavení ťažby začiatkom 20. stor. sa ťažba obnovila znovu v 

roku 1952 - 62. V oku 1964 sa JRD zlúčilo do ŠM v Jelšave, v roku 1968 bol otvorený lom 

a v roku 1970 nové bane.  

 

Historické pamiatky 

 

 Rákoš (Kamenianský hrad) - zrúcanina stredovekého hradu z 2.polovice 13.storočia 

sa nachádza severne od obce Rákoš nad potokom na horskom chrbáte v lokalite Zámčok 

v nadmorskej výške 569m. Bol postavený po tatárskom vpáde. Hrad svojou dispozíciou patrí 

medzi gotické hrady, aké poznáme napríklad v Jelšave, Jasove a Hanigovciach. V písomných 

http://www.apsida.sk/slovnicek/kaplnka
http://www.apsida.sk/c/18/sivetice
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prameňoch má dva názvy, Kameňany a Rákoš. Listina z polovice 15.storočia jasne dokazuje, 

že ide o ten istý objekt. Celé okolité územie vyňaté z právomoci gemerských hradných 

majetkov daroval Belo IV. v roku 1243 Ákošovcom. Hrad sa vtedy nespomína. Začiatky 

výstavby hradu sa viažu k Detrichovi, ktorý získal majetky od kráľa. Stavbu dokončil na 

začiatku 14.storočia až jeho vnuk Mikuláš Kun. Hrad sa spomína v roku 1318 ako castrum 

Kuy. V roku 1367 sa spomína ako castrum Jwi. V roku 1437 sa spomína ako castrum Kewy, 

v roku 1460 ako castrum Rakos (Rakoswar) a v roku 1470 ako castrum Kewy a.n. Rakos. 

V 15.storočí spustol. Hrad je typickou ukážkou dômyselnosti staviteľov, toho ako sa vedeli 

vysporiadať s masívom skalného podložia. Skalné “lavice” boli sčasti pritesané a využité ako 

obranný prvok alebo ako stena objektov. Na najvyššom mieste bol palác s lichobežníkovým 

pôdorysom (10/12×16,5m), ktorý bol vnútorne členený. Na jeho severnej strane je 40m dlhá, 

9m široká a 10-15m hlboká mohutná šijová priekopa. K palácu sa prichádzalo z nádvoria 

lomeným, 145cm širokým portálom, ktorého jednoduché klenákové zaklenutie vidno dodnes. 

Na južnej strane paláca bolo nádvorie opevnené 120cm širokým múrom, ktoré bolo na 

západnej, strmšej strane, posilnené dvoma nerovnakými (3 a 7m dlhými) operákmi. Tam sa k 

opevneniu primyká objekt s vnútornými rozmermi 3×5,5m, ktorého východnú stenu tvorí 

pôvodná skala. Bol to zrejme skladový priestor. Prístupovú cestu vedúcu od juhu po hrebeni 

chránila v predbraní 30cm široká delová strieľňa vysekaná do skalného brala. Brána bola 

osadená medzi obvodové opevnenie a nárožie strážneho objektu, ktorý má vnútorné rozmery 

asi 7×7,5m. Vstup bol z východnej strany. Asi 13m od nárožia tohoto objektu je priehlbeň 

(1x2m) vysekaná do skaly, ktorá by mohla byť zasypaná cisterna. Hospodárske stavby boli 

rozložené pravdepodobne na východnej strane opevnenia. Do súčasnosti sa zachovali zvyšky 

paláca, časť obvodového muriva, stopy po strážnej budove, cisterne a delová strieľňa. Po 

valovom opevnení nie sú stopy. 

 

 Románsko-gotický rímsko-katolícky kostol Sv. Trojice – (NKP) kostolík postavili 

približne v polovici 13. storočia a ako jedna z mála románskych stavieb na Gemeri sa 

zachoval v takmer pôvodnej podobe. Vnútrajšok osvetľovalo celkovo päť vysokých a úzkych 

okien, dve v apside a tri na južnej stene lode. Severná sakristia bola ku kostolíku pristavaná 

zrejme len s krátkym časovým odstupom. Interiér bol koncom 14. storočia a začiatkom 15. 

storočia vyzdobený freskami, ktoré sa z veľkej časti zachovali dodnes. Na prelome 16. a 17. 

storočia prešiel kostolík do rúk protestantom, ktorí si ho prispôsobili svojej liturgii. Dotklo sa 

to najmä gotických oltárov, taktiež stredoveké maľby boli zabielené. Neskôr vybudovali aj 

drevenú tribúnu. V 18. storočí získali stavbu opäť katolíci a v roku 1752 prešiel ďalšími 

stavebnými úpravami a zmenami v interiéri. Okrem iného bolo v severnej stene lode 

prerazené nové okno a dve postranné románske okna na južnej strane boli zväčšené. Hlavný 

oltár bol obnovený a pribudli k nemu aj ďalšie dva bočné. Vnútorné vybavenie doplnili aj 

vyrezávaná kazateľnica a krstiteľnica. Pri kostolíku postavili v tomto období aj drevenú 

zvonicu. Koncom 80. rokov bol kostolík v zlom stave, objavila sa trhlina na apside a podlaha 

sa začala prepadávať. Štát vyčlenil na opravu istú sumu, tá však stačila len na najnutnejšie 

http://www.apsida.sk/slovnicek/freska
http://www.apsida.sk/slovnicek/krstitelnica
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opravy, vrátane archeologického výskumu. Ostatné zostalo na pleciach veriacich. V rámci 

obnovy bola okrem iného odstránená predsieň pred vchodom a okná dostali pôvodnú 

neskororománsku podobu. Obnova interiéru sa na dlhé roky prerušila a lešenie vnútri 

znefunkčnilo celý kostolík. Práce sa obnovili až v roku 2009. 

Adresa:      GPS súradnice: 

Kostol Sv. Trojice    48°36ˈ12.123ˈˈN 

Rákoš 1      20°8ˈ49.5ˈˈE 

049 61  Rákoš 

 

 Klasicistický evanjelický kostol (NKP) s rokokovo-klasickým interiérom, pochádza 

z roku 1819.  

Adresa:      GPS súradnice: 

Evanjelický kostol    48°36ˈ6.51ˈˈN 

Rákoš 124     20°8ˈ58.687ˈˈE 

049 61  Rákoš 

 

 Zlieváreň, Dielňa I., Dielňa II., Dielňa III., Zvonica, Dom ľudový, Stavba 

hospodárska. 

 

Prírodné pamiatky 

 

 Platany – Rákošská Baňa - v k. ú. Rákoš, v časti obce Rákošská Baňa rastú 3 

mohutné jedince platanu západného. Územie patrí do oblasti Slovenského Rudohoria, celok 

Revúcka vrchovina, podcelok Železnícke predhorie, časť Železnícka brázda. Platan západný 

je introdukovaná drevina, pôvodne rozšírená vo východnej časti severoamerického 

kontinentu. Je dekoratívna svojou mohutnou korunou. 3 exempláre platanu západného rastú 

po ľavej strane prístupovej cesty k závodu Železorudných baní. Stromy sú pekného vzrastu, 

so zdravým  nepoškodeným kmeňom a vajcovitou korunou. Jeden z platanov rastie na 

voľnom upravenom priestranstve pri ceste, ďalšie dva rastú v náletovom podraste. Platan 

západný je cudzokrajná drevina, ktorá sa v našich podmienkach dobre udomácnila. Stromy si 

pre svoju biologickú, náučnú, vedeckú a estetickú hodnotu zasluhujú náležitú pozornosť a 

ochranu. 

 

 Lipa – Rákoš - v k. ú. Rákoš, v časti obce Rákoš sa na obecnom cintoríne nachádza 

jeden mohutný exemplár Lipy malolisterj. Lipa rastie neďaleko vstupnej brány. Územie patrí 

do oblasti Slovenského Rudohoria, celok Revúcka vrchovina, podcelok Železnícke predhorie, 

časť Železnícka brázda. Strom je významným funkčným prvkom areálu cintorína a 

estetickým komponentom vizuálneho pôsobenia krajiny. Strom si pre svoju náučnú, vedeckú 

a estetickú hodnotu zasluhuje náležitú pozornosť a ochranu. 
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3.31 OBEC RAŠICE 

 

 Obec leží v JV časti Slovenského rudohoria. Listinne je obec doložená v r. 1266, kedy 

je jedna jej časť v rukách jelšavskej rodiny Tekes, druhá patrí ako kráľovská pôda 

gemerskému hradu a treťou malou časťou obdarúva kráľ Sanka a jeho potomkov. Druhé sídlo 

bolo v 16. stor. a začiatkom 17. stor. po tureckých nájazdoch zničené a v 19. stor. sa už 

uvádzajú ako samota Ráš (Pusztarás). Dnes sa tu ešte nachádza klasicistická kúria z konca 18. 

stor. Z Vyšných Rašíc sa postupne vyvinula dnešná obec Rašice. Obyvatelia sa zaoberali 

poľnohospodárstvom, začiatkom 20. stor. prevažovalo ovocinárstvo. V obci je zachovaný 

stredoveký ev. kostol, v r. 1791 klas. upravený s dreveným maľovaným stropom v interiéri z 

r. 1786 a emporou z r. 1791. 

 

 

3.32 OBEC RATKOVÁ 

 

 Leží v JV časti Slovenského rudohoria. V osade Repištia, admin. pripojenej k obci r. 

1963, je ložisko železnej rudy. Prvá pís. zmienka z roku 1413 pod názvom Rathko, ale sídlo 

vzniklo pravdepodobne v polovici 13. stor. Súčasne s Ratkovou sa od pol. 14. stor. vyvíjali 

ďalšie dve sídla - Forovo a Proša, ktoré však v 15. a 16. stor. zanikli, kým Ratková sa 

vyvinula na remeselnícke a trhové stredisko. Už r. 1564 sa v chotári obce vyrábalo železo, na 

čo slúžili 3 pece a 4 hámre. Po tureckých vpádoch sa rozmohla remeselná výroba, ktorá sa 

rozvíjala v rámci viacerých cechov: čižmári, garbiari, plátenníci, súkenníci, valchári a i. R. 

1800 tu bolo 310 majstrov a 116 tovarišov. V 2. pol. 19. stor. sa Ratková stala sídlom 

slúžnovského okresu až do roku 1919. V 20. stor. väčšina obyv. nachádza obživu v 

priemyselných závodoch v Jelšave a okolí a poľnohospodárstve, v zlúčenom ŠM Tornaľa 

(1964). Svedectvom slávnej histórie obce Ratková je zachované štvorcové námestie, ktoré 

patrí medzi najkrajšie v súčasných vidieckych obciach na Slovensku. Dominantou obce je 

neskorogotický evanjelický kostol zo 16. storočia. Repištia vznikli tiež asi koncom 13. 

storočia, písomne sú doložené v roku 1427 ako Repas. Rozvoj nastal v 18. storočí v súvislosti 

s rozvojom remesiel v Ratkovej a železiarstva na okolí. Obyvatelia sa zaoberali 

poľnohospodárstvom a pracovali v okolitých baniach.  

 

Historické pamiatky 

 

 Evanjelický kostol – (NKP) dominantou obce je neskorogotický evanjelický kostol zo 

16. storočia. Pri kostole sa nachádza zvonica postavená na prelome 18. a 19. storočia.  

Adresa:      GPS súradnice: 

Evanjelický kostol    48°35ˈ27.464ˈˈN 

Ratková 5     20°5ˈ45.839ˈˈE 
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982 65  Ratková 

  

 Fara, Veža, Múr Hradbový, Dom remeselnícky, Sýpka.  

 

 

3.33 OBEC RATKOVSKÉ BYSTRÉ 

 

 obec leží v JV časti Slovenského rudohoria. Obec bola osídlená v 2. pol. 14. storočia, 

ale písomne je doložená a vroku 1413 ako vlastníctvo Derencsényiovcov pod názvom 

Bysthra. Pôvodným zdrojom obživy obyvateľov boli bane a horské lúky, neskôr sa obec 

zmenila na pastiersku a rozmohlo sa súkenníctvo. V 19. a 20. stor. obyvatelia boli zväčša 

zamestnaní v baniach, po r. 1960 v magnezitovom priem., lesnom hospodárstve a ako 

súkromne hospodáriaci roľníci. Ženy ešte v pol. 20. stor. tkali konopné plátno. V roku 1823 - 

1825 v obci pôsobil významný slovenský národný buditeľ, historik a geograf Ladislav 

Bartholomaeides (1754 - 1825). K obci administratívne patrí obec Filier zlúčená s 

Ratkovským Bystrým v roku 1964. Písomná zmienka o obci Filier je datovaná z roku 1427 

pod názvom Filleyer. Vznikla koncom 13. storočia. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec 

a dobytka, v 18. storočí sa rozmohla výroba a predaj truhlíc. V obci Ratkovské Bystré ešte aj 

dnes možno nájsť rozptýlené osídlenie s existenciou vzdialenejších samôt.  

Medzi miestnym obyvateľstvom sa aj teraz zachováva pôvodné nárečie. Živé sú aj niektoré 

tradície a zvyky: stavanie májov pred domy dievčat, veľkonočné oblievačky, vinšovanie na 

sviatky, svadobné zvyky. Pripravujú sa tradičné jedlá a cukrárenské výrobky. Zachovávajú sa 

rôzne príslovia, porekadlá, pranostiky. Príťažlivo pôsobí ešte skoro panenská príroda v okolí 

obce. V niektorých lokalitách obce možno obdivovať vzácne druhy fauny a flóry. 

 

 

Historické pamiatky 

 

 Evanjelický kostol a. v. – (NKP) Kostol, ktorý sa v súčasnosti nachádza v obci 

Ratkovské Bystré, bol postavený v jeseň v roku 1787. Inšpektormi nad stavbou boli Ladislav 

a Andrej Terókovci a stavba trvala dva roky. Zo starého chrámu sa použili organ, oltár a 

kanceľ (kazateľnica). Krstiteľnica bola nanovo postavená. Kostol bol neskôr viackrát 

opravovaný a skrášľovaný, z väčších opráv: V roku 1797 František Eduard Petznik postavil 

organ, v tom čase pôsobiaci v Tisovci, rodák z Turca, zdokonaľoval sa v Paríži a v Londýne. 

Jeho pekne vypracované dielo sa zachovalo v pôvodnej podobe. Väčšiu opravu uskutočnil 

roku 1858 Karol Kiseľ (Banská Bystrica) a generálnu opravu roku 1976 Jozef Kmošek (Kutná 

Hora). V roku 1842 pri požiari kostol zvonku zhorel, pričom sa roztopili zvony, v roku 1843 

boli zadovážené nové zvony, v roku 1899 vypukol požiar, ktorý okrem kostola zničil takmer 

celú dedinu, zvony sa neroztopili a kostol bol znovu opravený. 16. júna 1944 sa začala ďalšia 

z veľkých opráv – na prednej strane za oltárom bol kostol popukaný, a tak vznikla obava, aby 
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sa celý múr kostola nezrútil. Práce sa robili svojpomocne a museli sa podkopať základy, aby 

sa mohli podbiť cementom.  

Adresa:      GPS súradnice: 

Evanjelický kostol    48°38ˈ45.241ˈˈN 

Ratkovské Bystré 137    20°3ˈ24.175ˈˈE 

982 66 Ratkovské Bystré 

 

 

3.34 OBEC REVÚCKA LEHOTA 

 

 Obec leží v JV časti Slovenského rudohoria. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 

roku 1427 pod názvom Lehowta. Sídlo patrilo pod jelšavské, neskôr pod muránske panstvo. V 

predchádzajúcich storočiach sa obyvatelia zaoberali pastierstvom a pálením dreveného uhlia, 

v 19. storočí už pracovali v baniach a hámroch na okolí. Pri Hámri bola vysoká pec. Obec má 

vybudovanú infraštruktúru, vodovod, plyn, kultúrny dom, dom smútku. Pôsobí celkovo 

príjemným a upraveným dojmom. V chotári obce sa nachádza vodná nádrž Miková o rozlohe 

38 ha, ktorá slúži ako zdroj priemyselnej vody pre závody v Jelšave a Lubeníku, využíva sa aj 

na rekreačné účely a rybárstvo. Dominantou obce je klasicistický ev. kostol v interiéri s 

rokokovým oltárom a kazateľnicou z 2. pol. 18. stor. Aktívna v obci je aj cirkev Bratskej 

jednoty baptistov. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Penzión Flipper leží v prekrásnom prostredí Slovenského Rudohoria, na brehu vodnej 

nádrže Miková, medzi mestami Revúca a Jelšava. Svoje služby ponúka od roku 2003 

v novozrekonštruovaných priestoroch. Krásna príroda, kvalitné služby, primerané ceny 

a bohatosť okolia na kultúrne pamiatky – to všetko sú dôvody, pre ktoré sa oplatí penzión 

navštíviť.  

Kategória ubytovania: penzión     Poloha: v obci Revúcka Lehota 

Parkovanie: v rámci areálu     Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie na internet 

Ostatné: možnosť rybolovu priamo pri penzióne 

Cenník: http://www.flipper.sk/cennik 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Flipper      48°39ˈ20.569ˈˈN 

Revúcka Lehota 124      20°11ˈ44.872ˈˈE 

049 18  Revúcka Lehota 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 907 114 04, (+421) 918 026 130    flipper@flipper.sk 
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Web: 

http://www.flipper.sk/uvod  

 

Historické pamiatky 

 

 Evanjelický kostol a. v. – (NKP), postavený v roku 1793. 

Adresa:        GPS súradnice: 

Evanjelický kostol a. v.      48°40ˈ20.612ˈˈN 

Revúcka Lehota 78      20°10ˈ51.196ˈˈE 

049 18  Revúcka Lehota 

 

Chránené územia 

 

Tri peniažky (evidenčné číslo SKUEV0001) na výmere 140,51 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (kabonátové skalné steny a svahy so 

štrbinovou vegetáciou, bukové a jedľové lesy, xerotermné kroviny) a druhy ako roháč 

obyčajný, podkovár malý, netopier obyčajný a iné.  

Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

 Vodná nádrž Miková známy revír 

v okrese Revúca. Dlhé roky ju miestne 

obyvateľstvo nazýva Flipper. Vodná nádrž 

slúži aj ako rezervoár úžitkovej vody pre 

blízku fabriku. Revír je rybársky 

atraktívny, nakoľko druhová skladba rýb je 

veľmi pestrá. Vodná nádrž dokáže potešiť 

počas krátkodobých prechádzok, aj pri 

viacdenných lovoch. Hlavne počas letných 

mesiacov je breh obsypaný rybármi.  

 

 

 

 

http://www.flipper.sk/uvod
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3.35 OBEC RYBNÍK 

 

 Obec leží v JV časti Slovenského rudohoria. V osade Brusník sú ložiská železnej rudy. 

Obec vznikla spojením dvoch osád pri kostole sv. Kríža, ktorý sa spomína v roku 1266 a 

susednej osady, ktorá vznikla v r. 1381. Roku 1266 sa obec spomína pod názvom Sancta 

Crux. V stredoveku tu jestvoval kláštor nazarénov, symbolom ktorých bola ryba. Obyvatelia 

sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou dreveného riadu. Poľnohospodársky ráz obce sa 

zachoval aj v 20. stor. V roku 1964 bola k Rybníku pričlenená obec Brusník. Písomná 

zmienka o obci je z roku 1271 ako Buruznuk. Obyvatelia Rybníka boli ešte v 1. pol. 20. stor. 

známi výrobou tkáčskeho náradia, obchodovaním s voštinami i drevenými výrobkami, 

pletením košov z lubov a slamy a rohoží zo šúpolia. Zo sakrálnych pamiatok sa zachoval 

ranogotický ev. kostol z 2. pol. 13. stor., ktorý bol neskôr renesančne upravený. Okrem 

zachovaných fragmentov základov stredovekého hradu Drienok v chotári Rybníka sa v obci 

nachádza klas. Evanjelická fara z roku 1857 a zvonica zo začiatku 20. storočia.  

 

Historické pamiatky 

 

 Drienok – zrúcaniny základov hradu, ktorý vznikol v druhej polovici 13. storočia 

a zanikol v 15. storočí.  

 Evanjelický kostol a. v. – (NKP) Ranogotický kostol približne z polovice 13. až 

polovice 14. storočia, vznikol pravdepodobne na mieste staršieho objektu neznámej dispozície 

(spomínané sú nazarénsky alebo johanitský Conventus S. Crucis). Výtvarná výzdoba sa 

svojou úrovňou zaraďuje medzi najlepšie diela gemerskej stredovekej maľby medzi 60. až 80. 

rokmi 14. storočia. Fresky sú zrejme vytvorené dielňou Majstra ochtinského presbytéria. 

Kostol sa okrem čiastočných úprav v 18. storočí (spôsobené požiarom v roku 1747), keď boli 

zväčšované okenné otvory lode a vznikla nová strecha, zachoval takmer v intaktnom stave. 

Kazateľnica a organ barok. vyrezávané, z 18.stor. Z troch strán obiehajúca drevená 

protestantská empora, v kazetách parapetu maľovaná rastlinná ornamentika, barok. z 18. 

storočia. Patronátna lavica s maľovanou rastlinnou ornamentikou. barok. z 18. storočia. 

Po prechode kostola do správy protestantov boli maľby pretreté. V prvej polovici 19. storočia 

bol kostol bez údržby, keďže miestny farár (Samuel Urbanec) plánoval výstavbu nového 

chrámu priamo v dedine. Podľa správ z miestnej kroniky kostol pustol, bol bez strechy 

(zrejme poškodená strešná krytina, keďže krov je pôvodný z polovice 18. storočia) a rozpadal 

sa jeho „južný roh“ (zrejme juhozápadné nárožie, kde sú aj dnes výrazné vertikálne 

praskliny). Kostol sa začal opravovať až po príchode nového farára (Štefan Homola) v roku 

1849. Pri týchto opravách boli v roku 1857 znovuobjavené fresky. Plány na výstavbu nového 

kostola pretrvávali, stavba sa ale napokon nerealizovala, bola postavená len zvonica v 

neorománskom slohu, vysvätená 12.novembra 1871). Neskôr, po roku 1903, boli v kostole 

čiastočne odkryté a konzervované fresky. Práce vykonal I.Groh, ktorý vytvoril aj ich 

akvarelové kópie. Kostol bol následne v roku 1908 úradne zatvorený kvôli jeho stavu, údajne 
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však išlo o akt pomsty zo strany úradov. Nasledovalo ďalšie obdobie bez údržby, ktoré 

vyústilo do nariadenia opráv, ktoré začali v roku 1922. Fresky boli opätovne reštaurované a 

vyčistené (žiaľ až priveľmi vyčistené a premaľované, čím prišlo k ich znehodnoteniu) 

B.Jarošom v roku 1924 (vročenie v SZ kúte svätyne, v literatúre sa uvádza rok 1928). V 

súčasnosti je kostol dlhodobo nevyužívaný, bez údržby. Ostatné práce údržbového charakteru 

boli vykonané počas dobrovoľníckej brigády vykonanej iniciatívou „Zachráňme Rybník“ v 

roku 2008. 

Adresa:        GPS súradnice: 

Evanjelický kostol a. v.      48°32ˈ56.523ˈˈN 

Rybník 60       20°7ˈ27.355ˈˈE 

982 65  Rybník 

 

Chránené územia 

 

 Driečanský kras - územia európskeho významu, v správe CHKO Cerová vrchovina. 

Vyskytuje sa tu mnohé biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany. 

 Hodrušská hornatina (evidenčné číslo SKUEV0263) na výmere 10 267,74 ha, v 

správe CHKO Štiavnické vrchy. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-

topoľové a jelšové lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, lipovo-javorové sutinové lesy,...) a 

druhy ako plocháč červený, vydra riečna, rys ostrovid a iné. 

 

 

3.36 OBEC SÁSA 

 

 Obec leží v JV časti Slovenského rudohoria. Listinne je prvýkrát doložená v roku 1266 

ako Zazteluk. Prvé osídlenie obce sa viaže k saskej kolonizácii, od ktorej pochádza aj jej 

názov. Obyvatelia sa zaoberali prácou v lesoch a na pastvinách, neskôr sa venovali páleniu 

uhlia, vápna a furmančeniu a práci v okolitých baniach. Obci dominuje klasicistický 

evanjelický kostol z roku 1878, obnovený po požiari v roku 1854. Obec patrí do mikroregiónu 

Ratková a okolie. 

 

Chránené územia 

 

 Gavurky (evidenčné číslo SKUEV0201) na výmere 68,04 ha, v správe CHKO 

Poľana. Predmetom ochrany sú nížinné a podhorské kosné lúky a druhy ako kunka 

žltobruchá, roháč obyčajný, uchaňa čierna a iné. 
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3.37 OBEC SIRK 

 

 Obec leží v JV časti Slovenského rudohoria pod dominantným vrchom Železník (813 

m). V chotári, zväčša s vrchovinným povrchom, sú ložiská železnej rudy, ortuti a magnezitu. 

Prvá písomná zmienka je z r. 1421, keď sa spomína ako Chyrk. Od začiatku 18. stor. sa 

začína rozvíjať baníctvo, hutníctvo. Nový rozmach nastal v druhej pol. 19. stor., kedy na 

svahoch železníka vybudovali banské spoločnosti (Heinzelmannova a Rimamuránska) 

rozsiahle bane, sídliská i pražiace pece a slávnostne otvorili najväčší banský podnik na území 

dnešného Slovenska. Obec bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy a Pamätnou medailou 

SNP. Hoci bane a pece boli v nasledujúcom desaťročí modernizované, ťažba železnej rudy 

bola roku 1965 definitívne zastavená. Od roku 1960 je v obci sídlo výrobného družstva 

Gemer, dnes pretransformované na s. r. o. JRD založené v roku 1957. V centre Sirku 

dominuje ev. kostol z r. 1785. Obnovený bol po požiari v roku 1837 a roku 1930 bola 

dostavaná veža. K obci Sirk patria osady Červeňany a Železník. Prvá písomná zmienka 

o Červeňanoch pochádza z roku 1427 ako Vereskw. Rozvojom železiarstva v 19. stor. vznikla 

na jej mieste nová osada, roku 1871 tu bola postavená vysoká pec a hámor. Vysoká pec stojí 

dodnes a je jednou z najzachovalejších technických pamiatok na Slovensku.  

 

Historické pamiatky 

 

 Vysoká železiarska pec – (NKP) S rozvojom železiarstva v 19. stor. v roku 1871 tu 

bola postavená vysoká pec a hámor, ktorá stojí dodnes a je jednou z najzachovalejších 

technických pamiatok na Slovensku. 

 

 

3.38 OBEC SKEREŠOVO 

 

Obec leží v doline Západného Turca v Slovenskom krase. Obec vznikla v 12. stor. na 

staršom osídlení. Písomne je doložená v r. 1243 ako Staruch. Z jej veľkého chotára sa neskôr 

vyčlenili obce Chvalová a Polina. Od druhej polovice 16. stor. prijali obyvatelia reformované 

náboženstvo. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a záhradníctvom, čo sa 

nezmenilo ani v 20. stor. V obci je klas. ref. kostol z roku 1822, klas. kúria z pol. 19. stor. s 

klasickou sýpkou a neoklas. kúria z konca 19. stor. Za prírodnú pamiatku bola r. 1995 

vyhlásená Skerešovská jaskyňa. Nachádza sa asi 2 km SV od obce, pochádzajú z nej nálezy 

predmetov halštatskej kultúry. Verejnosti nie je prístupná. Patrí do mikroregiónu "Turiec v 

Gemeri". 
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Historické pamiatky 

 

 Kalvínsky kostol s areálom – (NKP) klasicistický kostol reformovanej cirkvi 

predstavuje dominantu Skerešova, postavený bol v roku 1822. 

Adresa:        GPS súradnice: 

Kalvínsky kostol      48°30ˈ14.576ˈˈN 

Skerešovo 120       20°12ˈ2.095ˈˈE 

982 62  Skerešovo 

 Pranier, Fara, Sýpka. 

 

Chránené územia 

 

 Skerešovská jaskyňa bola v r. 1995 vyhlásená za prírodnú pamiatku. Nachádza sa asi 

2 km SV od obce a pochádzajú z nej nálezy predmetov halštatskej kultúry. Verejnosti nie je 

prístupná. 

 

 

3.39 OBEC ŠIVETICE 

 

 Obec leži v SV časti Slovenského krasu. Vznikla asi v 12. stor. na staršom osídlení, 

prvá písomná zmienka o obci Sueta pochádza z roku 1262. Patrili jelšavskému panstvu, od 15. 

stor. k hradu Muráň. Už r. 1558 sa v obci spomína hámor, ktorý však po niekoľkých rokoch 

spustol. V súpisoch z r. 1652 sa uvádza v obci tzv. nemecký hámor s dvomi hutami v 

prevádzke a osobitnými miestami na pálenie uhlia, uvádza však v obci najmä veľa hrnčiarov. 

V r. 1706 až 1716 sa Šivetice stali najznámejšou hrnčiarskou dedinou v údolí rieky Muráň, v 

19. a 20. stor. tu existoval cech hrnčiarov. Využívali miestnu kvalitnú hlinu a šivetická 

keramika - rozmerné misy, džbány, vázy a signálne píšťaly - sa stala známou ďaleko za 

hranicami Gemera. Zaujímavá je aj zástavba obce. Z 19. stor. sú murované trojpriestorové 

domy štítom orientované do ulice, v uzavretých dvoroch hĺbková zástavba bytov 

a hospodárskych stavieb, pristavaných hrnčiarskych dielní a sušiarní. Na záhumní sú blokové 

hrnčiarske pece, chránené ľahkou prenosnou strieškou. V obci pretrvala hrnčiarska výroba aj 

počas celého 20. storočia, ale v súčasnosti tu pracuje len jeden hrnčiar František Szarka. Nad 

obcou sa v areáli cintorína vyníma zachovaný rímsko-katolícky kostol Sv. Margity z polovice 

13. storočia. V roku 1750 ho prestavali do podoby barokovej rotundy. Pri kostole sa nachádza 

samostatne stojaca baroková murovaná zvonica. V obci bol v roku 1785 postavený aj 

evanjelický kostol, ktorého veža pochádza z roku 1831.  

 

 

 



 269 

Historické pamiatky 

 

 Šivetice hrádok - pozostatky neveľkého hrádku, sú viditeľné stopy po valoch a 

priekopách. Zachovali sa fragmenty obvodového muriva najmä na juhozápadnej strane. 

Zachovali sa aj veľmi deštruované fragmenty muriva veže. V teréne je čitateľný pôdorys 

hrádku. Objekt je zarastený lesom.   

 Rímsko-katolícky románsky kostol Sv. Margity – (NKP je najväčšou románskou 

rotundou na Slovensku. Kostol v tvare rotundy bol postavený v prvej polovici 13. storočia. 

Okrem sakrálneho charakteru plnila rotunda zrejme aj úlohu obrannú. Staviteľom bol 

pravdepodobne magister Jób z roku Zachovcov. V 14. storočí došlo k preboreniu strechy a jej 

oprave. Pôvodný románsky kostolík bol prestavaný v roku 1750. Rotunda je postavená z tehál 

s vnútorným priemerom 11,1 m a vnútornou apsidou s priemerom 7,8 m. Interiér rotundy bol 

zdobený románskymi freskami, z ktorých sa niektoré časti zachovali dodnes. Zobrazovali 

scény zo života Ježiša Krista a patrónky sv. Margity. Na apside rotundy sa nachádza nástenná 

maľby, ktorá znázorňuje rotundu, ktorá má nad loďou lucernu. V hornom podlaží nad 

vrchnou časťou apsidy bol pôvodne ďalší priestor, slúžiaci pravdepodobne ako 

pozorovateľňa. Neskoršie bol na západnej strane lode vybúraný nový vchod a pristavaná 

predsieň, na severnej bola pristavaná sakristia. Exteriér je členený prostredníctvom "slepých" 

arkád. Rotunda bola opravovaná v roku 1926, v priebehu 70. a 80. rokov 20. storočia sa 

uskutočnilo niekoľko archeologických výskumov. Od roku 2007 začala prebiehať nová 

rekonštrukcia rotundy. Kostol je obohnaný múrom, pri kostole sa nachádza samostatná 

murovaná zvonica v barokovom slohu z roku 1750. 

Adresa:        GPS súradnice: 

Kostol sv. Margity      48°35ˈ1.728ˈˈN 

Šivetice 82       20°16ˈ31.523ˈˈE 

049 14  Šivetice 

 

 Hrnčiarska dielňa, Evanjelický kostol, Hradbový múr, Zvonica, Sadovnícka 

úprava.  

 

Chránené územia  

 

 Alúvium Muráňa (evidenčné číslo SKUEV0285) na výmere 226,33 ha, v správe NP 

Muránska planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 

lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská) a druhy ako hlaváč 

bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský a iné. 

 Muteň (evidenčné číslo SKUEV0212) na výmere 33,08 ha, v správe NP Muránska 

planina. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (nesprístupnené jaskynné útvary, bukové 

a jedľové kvetnaté lesy) a druhy ako roháč obyčajný, podkovár malý, netopier obyčajný.  
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3.40 OBEC TURČOK 

 

 Obec leží v JV časti Slovenského rudohoria. Má hornatinný až vrchovinný povrch s 

ložiskami železnej rudy a ortuti. Sídlo vzniklo asi v pol. 14. stor. na území panstva hradu 

Rákoš vyňatím z kamenianskeho chotára. Prvá písomná zmienka je z roku 1427, keď sa 

uvádza v podobe Chirkeuagasa. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec, drevorubačstvom, 

uhliarstvom a baníctvom. Koncom 19. stor. sa začala obec vzmáhať v súvislosti s otvorením 

banského podniku Rimamuránskej spoločnosti v Sirku a aj v Turčoku vzniká banské sídlisko 

na Kríži. V 20. stor. obyv. väčšinou pracujú ako baníci v okolitých banských závodoch. 

Nachádza sa tu jedna kultúrno-historická pamiatka - klasicistický ev. kostol z roku 1786. 

Mikroregión Ratková a okolie. 

 

 

3.41 OBEC VIŠŇOVÉ 

 

 Obec leží v Slovenskom krase na terasovej plošine, v doline Západného Turca a 

Drieňovského potoka. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1296 v podobe Wysnow. 

Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka a furmančením. V rokoch II. svet. vojny bola obec 

pripojená k Maďarsku. V 20. stor. sa poľnohospodársky ráz obce nezmenil, obyv. pracujú na 

miestnom JRD (r. 1952). V chotári obce sa spomínajú dve zaniknuté osady Stráža (koniec 10. 

stor. - 16., 17. stor.) a pastierska osada Suranč (1473 - 1510). Jediná kultúrna pamiatka 

Višňového je klasicistický ref. kostol z r. 1834 s maľovaným vnútorným zariadením. 

 

 

3.42 OBEC ŽIAR 

 

 Obec leží v JV Slovenského rudohoria na nive v doline Turca. Odlesnený chotár na 

pravej strane Turca vystupuje z nivy na západe do prevládajúcej pahorkatiny z treťohorných 

uloženín. Obec sa prvý raz písomne spomína r. 1324 v podobe Sowr. Vyvíjala sa ako 

zemepanská obec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Počas 2. 

svet. vojny pripojená k Maďarsku. Aj dnes má ráz malej poľnohospodárskej obce. JRD bolo 

založené v r. 1952. Jediná kultúrna pamiatka v obci je neoklasicistický ref. kostol z roku 

1872. 
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4 OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

 Územie okresu Spišská Nová Ves sa nachádza v severnej časti Slovenska, ohraničené 

Nízkymi Tatrami, Levočskými vrchmi, Braniskom, Volovskými vrchmi a Slovenským rajom. 

Patrí k stredne veľkým okresom. Na východe hranica kopíruje Hornádsku kotlinu, na západe 

Slovenský raj. Najvyšší bod územia, 1266 m n. m., je v katastri obce Mlynky. Najnižší bod, 

370 m n. m., je pri výtoku Hornádu z okresu v katastri mesta Krompachy. V Hornádskej 

kotline prevláda pahorkatinný reliéf, v Slovenskom raji krasový, v ktorom vynikajú hlboké 

kaňonovité doliny a jaskyne. V ostatných častiach pohorí prevláda vrchovinový a hornatý 

reliéf. Vzhľadom na veľmi rozdielnu nadmorskú výšku má okres časti v chladnej aj mierne 

teplej klimatickej oblasti. Hlavnou riekou okresu je Hornád. Juhozápadom okresu preteká 

Hnilec. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozsahu od 5 do 7 stupňov C. V oblasti okresu 

Spišská Nová Ves sa vyskytujú nerastné suroviny: železná ruda, medené rudy, sadrovec, 

vápenec, travertín, pieskovec, tehliarske hliny, siderit, barytová ruda. Hornádska kotlina je 

takmer úplne odlesnená, len miestami sa v nej zachovali zvyšky borovicových a smrekových 

lesov. V ostatných celkoch prevažujú smrekové lesy, na niektorých lokalitách s jedľou alebo 

bukom. Vzácne a chránené rastliny sa vyskytujú predovšetkým v NP Slovenský raj. 

Živočíchy sú reprezentované najmä zástupcami spoločenstiev ihličnatého lesa, polí a lúk. Na 

územie okresu zasahuje NP Slovenský raj, ktorý je tu jediným veľkoplošným chráneným 

územím. Pestrý je počet maloplošných chránených území.  

 

   

  

Spiš ako administratívny celok sa vytvoril v 13. stor. a existoval takmer bez územných zmien 

sedem storočí. Územnosprávna organizácia dnešného okresu Spišská. Nová Ves, 

rozprestierajúceho sa v strede Spiša bola od stredoveku mimoriadne zložitá. Od 13. stor. do 

roku 1848 časť jeho územia patrila do Spišskej stolice. Veľká časť jeho územia však v tomto 

období patrila do samostatných Provincií XIII alebo X spišských miest, prípadne do Stolice X 

spišských kopijníkov. Toto zložité členenie sa skončilo roku 1785, keď Provincia XVI 

spišských miest a stolica X spišských kopijníkov boli včlenené do Spišskej stolice, ktorá sa 

neskôr, až do roku 1922, volala Spišská župa. Okres Spišská Nová Ves vznikol roku 1923 v 

rámci prvého administratívneho členenia po vzniku ČSR. Okres bol súčasťou Košického 

kraja, teraz vyššieho územného celku Košice. Na základe archeologických výskumov bola 
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nájdená lebečná časť hlavy z travertínového lomu prírodnej rezervácie na Dreveníku pri 

Spišskom Podhradí, ktorá je pravdepodobne jedným z najstarších zvyškov človeka v Európe. 

Na kopci Myšia hôrka pri Spišskom Štvrtku boli odkryté kamenné múry osady, ktorá tam 

existovala asi 400 rokov pred zánikom bájnej Tróje. Možno práve tieto zvyšky architektúry 

z pravekej strednej Európy dostali názov „Slovenské Mykény“. Prítomnosť Slovanov na 

tomto území siaha do 6. storočia. Obdobie eneolitu a veľkomoravské je archeologicky najviac 

zmapované v okolí Čingova. V 12. stor. sa stalo súčasťou rozširujúceho sa uhorského 

kráľovstva, ktoré po pustošivom vpáde Tatátov iniciovalo príchod nemeckých osadníkov, 

trvajúci až do 15. stor. Ich príchod a splynutie s pôvodným slovanským a tiež príchod 

vlašských kamenárov a staviteľov zásadným spôsobom podnietil rozvoj remesiel, baníctva 

a poľnohospodárstva. Dobrá poloha v blízkosti starých obchodných ciest, najmä tzv. poľskej, 

prispela k rozkvetu obchodu. Pokračujúci civilizačný proces sa na území okresu a okolí 

odrazil v nebývalom rozvoji urbanizmu, čoho priamym výsledkom bol vznik vyše dvoch 

desiatok miest s množstvom významných pamiatok architektúry a umenia. Ich tvorcovia 

pochádzali z rôznych krajín Európy.  

 V okrese je 36 obcí. Štatút mesta majú Spišská Nová Ves, Krompachy a Spišské 

Vlachy. Medzi najväčšie obce okresu patria Smižany, Markušovce a Bystrany. Podľa počtu 

obyvateľov sa okres v rámci kraja nachádza na štvrtom mieste a podľa rozlohy prináleží na 

piate miesto. Patrí k hustejšie osídleným na 1 km2 pripadá 155 osôb, čo je o 45 osôb viac než 

celoslovenský priemer. Podiel obyvateľstva na úhrne kraja: 12 %. Z celkového počtu vyše 92 

tisíc obyvateľov tvorí podiel mestského obyvateľstva 46 %. V okrese žije 91,2 % 

obyvateľstva slovenskej národnosti. V štruktúre zamestnanosti je v poradí priemysel viac ako 

5 tisíc zamestnaných, ťažba a spracovanie nerastných surovín viac ako 2,5 tis., školstvo 2,2 

tis., zdravotníctvo a soc. starostlivosť 1,3 tis. a poľnohospodárstvo s lesníctvom zamestnáva 

približne 1 200 obyvateľov okresu. Menej ako tisíc pracovných miest vykazujú obchod, 

stavebníctvo, služby, ubytovacie a stravovacie zariadenia. Pred rokom 1989 bola na Spiši 

vytvorená báza baníckeho, hutníckeho a súvisiaceho strojárskeho priemyslu, ktorá pokrývala 

značnú časť potrieb bývalej ČSFR aj RVHP. Po roku 1989 došlo k rýchlemu útlmu baníctva 

a hutníctva, väčšina prevádzok bola zrušená. Časť strojárskeho priemyslu zostala funkčná 

a prechádza reštrukturalizáciou. Na území okresu je rozhodujúcich 10 odvetví, v ktorých sa 

zhodnocuje potenciál okresu z pohľadu ľudských zdrojov a materiálno-surovinovej základne. 

Sú to odvetvia: strojársky, textilný, drevospracujúci, hutnícky a elektrotechnický priemysel, 

geológia a baníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, cestovný ruch a služby. Z rozlohy 

okresu je 36,7 % poľnohospodárskej a 63,3 % nepoľnohospodárskej pôdy. K prioritným 

oblastiam rastlinnej výroby patrí výroba obilnín, olejnín, strukovín, zemiakov a krmovín. 

Rozhodujúcim odvetvím v živočíšnej výrobe je chov hovädzieho dobytka, konkrétne kráv 

s tržnou produkciou mlieka a chov ošípaných. Celková výmera lesného pôdneho fondu je  

33 549 ha. Na tejto výmere hospodári 88 subjektov, prevažne urbárskych spoločností. 

Prevládajú lesy osobitného určenia (45 %) pred lesmi ochrannými (33%). Hospodárske lesy 
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v okrese zaberajú približne 22 % LPF. V oblasti malého a stredného podnikania je v okrese 

evidovaných 4 779 subjektov, z toho 3 687 fyzických a zvyšok právnických osôb.  

 Na území okresu je značné množstvo kultúrno-historických pamiatok i pamiatok 

technického charakteru. Vyše 1560 hnuteľných i nehnuteľných kultúrnych pamiatok je 

registrovaných v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok (ÚZKP). Nachádzajú sa tu 3 

pamiatkové zóny: Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Markušovce; kultúrno-historické celky: 

Krompachy - Kostol sv. Jána apoštola, kaštieľ, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Markušovce 

- Kostol sv. Michala, so vzácnym interiérom, Markušovský hrad - zrúcaniny, renesančný 

kaštieľ, z roku 1643 s rokokovou úpravou, s expozíciou historického nábytku a letohrádok 

Dardanely, postavený v roku 1778, je v ňom expozícia klávesových hudobných nástrojov. 

Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža, Národopisné múzeum. Spišská Nová Ves - Kostol 

Nanebovzatia Panny Márie, Ev. kostol, Radnica, Provinčný dom, Reduta. Spišská Nová Ves, 

miestna časť Novoveská Huta – Katolícky kostol a budova bývalých kúpeľov. Spišské Vlachy 

– Radnica s kostolíkom, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Ev. kostol, Mariánsky barokový stĺp. Žehra 

– Kostol sv. Ducha, pochádza z roku 1270, pôvodne ranogotický, steny sú zdobené cennými 

freskami z roku 1370 až 2. pol. 15. storočia. Kaštieľ v Hodkovciach v barokovom štýle. Slúži 

pre účely sociálneho ústavu. Spišský hrad je jednou z najvýznamnejších 

a najcharakteristickejších dominánt Spiša. Stojí v katastrálnom území obce Žehra. Pestrú 

paletu kultúrno-historických objektov dopĺňajú hrady, kaštiele a sakrálne stavby nachádzajúce 

sa po celom území okresu. V Betlanovciach sa nachádza najstarší štvorvežový renesančný 

kaštieľ na Spiši. Z 2. pol. 18. stor. pochádza neskorobarokový kaštieľ v Krompachoch. 

V Slovenskom raji, v lokalite Kláštorisko sa nachádzajú na tzv. skala útočišťa reštaurované 

zvyšky kartuziánskeho kláštora zo 14. storočia. Sú nemým svedkom dávnej histórie 

Tatárskych vpádov na územie Spiša a duchovného poslania v minulosti aj súčasnosti.  

 

 

4.01 MESTO KROMPACHY 

 

 Krompachy ležia v geomorfologickej oblasti Slovenského rudohoria. Mesto je zo 

všetkých strán zovreté horskými masívmi vo výške okolo 1000 m n. m., územie odvodňuje 

rieka Hornád s prítokmi, vlieva sa do Ružínskej vodnej nádrže. Mesto bolo v 19. stor. 

významným strediskom hutníctva, v 20. stor. revolučnej robotníckej minulosti, v súčasnosti sa 

spája s významným centrom lyžovania Plejsami. Krompachy vstupujú do dejín v 13. stor. 

Prvý hodnoverný doklad o existencii pochádza z listiny kráľa Ladislava IV, z roku 1282. Boli 

majetkom Spišského hradu. Od 14. stor. pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s 

meďou, trhových právach, významných osobnostiach. Od roku 1602 sa Krompachy považujú 

za slobodné kráľovské mesto. Miestnym zemepánom sa stali príslušníci rodu Čákyovcov. Po 

potlačení sedliackych povstaní, v súvislosti s epidémiou cholery, bolo z Krompách 

popravených 12 osôb. Rozvoj mesta začal vybudovaním modernej železiarne a valcovne. V 

19. stor. vznikla z malých železiarskych hámrov spoločnosť Krompašské železiarske 
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ťažiarstvo, vybudované valcovne železných a medených plechov. Na zač. 20. stor. 

zamestnávala 3500 ľudí, boli najväčšou železiareňou v bývalom Uhorsku. Po 1. svet. vojne 

vplyvom politickej situácie pri deľbe záujmových sfér v novej ČSR, bolo rozhodnuté o 

likvidácii železiarne. Fabrika sa nezachránila, bola likvidovaná. Začalo obdobie krízy a 

vysťahovalectva v Krompachoch a celom okolí, vtedy ho začali nazývať hladovou dolinou. V 

januári 1921 začal štrajk robotníkov, bol krvavo potlačený. Do dejín vošiel pod názvom 

Krompašská vzbura. R. 1937 bol postavený závod na výrobu medi, ale už v 2. svet. vojne 

zničený. V r. 1948 vznikali základy budúceho elektrotechnického priemyslu, r. 1951 bola 

obnovená výroba medi. V súčasnej dobe okrem kovohút, dominuje elektrotechnická výroba. 

 

 Ubytovacie zariadenia 

 

 Hotel Plejsy*** sa nachádza v Krompachoch v centre Spiša, len 50 metrov od 

zjazdoviek lyžiarskeho strediska Plejsy. Ponúka vám kúpele, športové stredisko a reštauráciu, 

v ktorej si môžete vychutnať špeciality slovenskej kuchyne. Všetky izby v hoteli Plejsy majú 

vlastnú kúpeľňu a TV s plochou obrazovkou. V celej budove môžete využívať bezplatné Wi-

Fi pripojenie na internet. Relaxujte v kúpeľoch s parným kúpeľom, krytým bazénom, vírivkou 

a vonkajším letným bazénom. Na mieste sa môžete venovať aj rôznym športom a zahrať si 

tenis, bowling a stolný tenis alebo si vyskúšať golfový simulátor vo vstupnej hale. Železničná 

stanica Krompachy je od hotela Plejsy vzdialená 3,5 km a autobusová stanica 2 km.  

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: 50 m od zjazdoviek lyžiarskeho strediska Plejsy 

Parkovanie: áno, v areáli hotela 

Možnosti stravovania: reštaurácia, v ktorej si môžete vychutnať špeciality slovenskej kuchyne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: kúpele, krytý bazén, vírivky, vonkajší bazén, tenis, bowling, stolný tenis, golfový simulátor, 

lyžiarske stredisko 

Cenník: -        Adresa: 

Hotel Plejsy*** 

Cintorinska 1173/3 

053 42  Krompachy 

 

GPS súradnice:       Telefón: 

48°54ˈ21.418ˈˈN       (+421) 53 420 815 

20°53ˈ28.81ˈˈE 

 

E-mail:        Web: 

repepcia@hotelplejsy.sk      http://new.hotelplejsy.sk/ 

 

 Hotel Hutník - horský hotel s nádherným výhľadom do okolitej prírody sa nachádza v 

jednom z najkrajších a najvýznamnejších lyžiarskych stredísk na Slovensku - v lyžiarskom 

stredisku Plejsy. Dvojsedačková lanovka Vás vyvezie priamo pred brány Horského hotela 

mailto:repepcia@hotelplejsy.sk
http://new.hotelplejsy.sk/
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Huntík, kde si môžete užiť lyžovačku na 9 zjazdovkách, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej 

blízkosti. Hotel ponúka ubytovanie v dvoch častiach. V hotelovej časti, kde sa nachádza 53 

lôžok, každá izba disponuje malou chodbičkou s predsieňkou, vlastnou kúpeľňou s WC, TV, 

telefónom, pracovným stolom, internetovým WI-FI pripojením a s parkovaním priamo před 

hotelom zadarmo. Celkový počet prístelok je 19. Turistická časť je ideálna pre školy v 

prírode, či športové sústredenia. Celkovo 7 izieb, s kapacitou až 28 lôžok, disponuje dvomi 

dvojposchodovými posteľami, umývadlom a stolom so stoličkami. V tejto časti sa nachádza 1 

spoločná kúpeľne pre všetky izby. Samozrejmosťou, aj pre turistickú časť, je parkovanie 

priamo pred hotelom a WI-FI pripojenie zadarmo. 

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: 5 min autom od centra mesta, priamo v lyžiarskom stredisku Plejsy 

Parkovanie: áno, v areáli hotela 

Možnosti stravovania: reštaurácia, v ktorej si môžete vychutnať špeciality slovenskej kuchyne 

WiFi pripojenie na internet: bezplatné WiFi pripojenie 

Ostatné: lyžiarske stredisko Plejsy, reštauráciu a bar je možné využiť na usporiadenie Vašej firemnej 

akcie, svadby či rodinnej oslavy, sauna, biliard, šípky a iné spoločenské hry 

Cenník: http://hotelhutnik.sk/cz/Cennik  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Horský Hotel Hutník     48°54ˈ55.763ˈˈN 

Krompachy – Plejsy     20°52ˈ24.252ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 908 2178 400      penzion-kastiel@stonline.sk 

 

Web: 

http://hotelhutnik.sk/cz/Uvod 

 

 Penzión Pri Plavárni poskytuje pohodlné ubytovanie v 2- a 3-posteľových izbách 

bunkového typu so samostatným sociálnym zariadením. Každá izba má balkón. Pre 

náročnejších klientov ponúkame ubytovanie v apartmánoch s kuchynkou alebo bez. Celková 

kapacita penziónu je 195 lôžok. K dispozícií sú 2 konferenčné miestnosti.  

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: centrum mesta Krompachy 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu 

Možnosti stravovania: -     WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: -      Cenník: - 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Pri plavárni     48°54ˈ55.763ˈˈN 

Mauerova 55      20°52ˈ24.252ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

http://hotelhutnik.sk/cz/Cennik
http://hotelhutnik.sk/cz/Uvod
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Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 72 245     - 

 

Web: 

- 

 

 Penzión Piller Kaštieľ je novo-zrekonštruovaná historická budova postavená v roku 

1727, ktorá sa nachádza v centre mesta. Penzión poskytuje pohodlné ubytovanie v 2-

postelových izbách s možnosťou prístelky so samostatným sociálnym zariadením, tv, 

satelitom, telefónom. Pre náročných klientov ponúkame ubytovanie v historických izbách 

apartmánu zariadenom v rustikálnom štýle. Kapacita penziónu je 25 lôžok a 12 prísteliek. Na 

spríjemnenie pobytu majú hostia k dispozícií jedáleň, salónik, video, detský kútik, bar, biliard, 

recepciu s doplnkovým predajom, parkovisko a pod.  

Kategória ubytovania: penzión   Poloha: v centre mesta Krompachy 

Parkovanie: áno, v areáli kaštieľa  Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: možnosť ubytovania sa v historických izbách apartmánov zariadených v rustikálnom štýle, 

detský kútik, biliard, recepcia s doplnkovým predajom 

Cenník: http://www.piller.sk/?page_id=353&lang=sk  

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Penzión Piller Kaštieľ    48°54ˈ35.551ˈˈN 

Zemanská 1     20°52ˈ17.659ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 53 417 32 20     penzion-kastiel@stonline.sk 

 

Web: 

http://www.piller.sk/ 

 

 Penzión Plejsy je rodinný penzión, s kapacitou 44 lôžok. V každej izbe je k dispozícií 

tv, sprchový kút a samozrejmosťou je aj parkovanie zadarmo na súkromnom parkovisku 

vedľa penziónu.  

Kategória ubytovania: penzión   Poloha: v blízkosti lyžiarskeho strediska Plejsy 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu  Možnosti stravovania: pizzéria 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: možnosť ubytovania sa v historických izbách apartmánov zariadených v rustikálnom štýle, 

detský kútik, biliard, recepcia s doplnkovým predajom 

Cenník: http://www.penzionplejsy.sk/  

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Penzión Plejsy     48°54ˈ33.458ˈˈN 

http://www.piller.sk/?page_id=353&lang=sk
http://www.piller.sk/
http://www.penzionplejsy.sk/
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Sadová 14     20°52ˈ52.399ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 53 447 1715     penzionplejsy@stonline.sk 

 

Web: 

http://www.penzionplejsy.sk/  

 

 Kaštieľ Biela Dáma a Čierny Rytier sídli v zrekonštruovanom kaštieli v Kluknave, 

kde bolo v stredoveku sídlo spišskej vetvy rodu Csákyovcov. Masívne kamenné stredoveké 

múry barokového kaštieľa s renesančnými základmi zo 17. storočia budú strážiť Váš oddych a 

hlboký spánok v priestranných izbách so všetkým vybavením patriacim k dnešnej dobe: 

pohodlné postele, relaxačné kreslá, sprchový box alebo vaňa. V základnom vyhotovení izieb 

dominuje čisté drevo. Každá izba má svoje čaro, farbu, vôňu … doprajte si relax pod 

historickou klenbou, u nás si môžete vychutnať romantiku stredoveku. 

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: 9 min od centra mesta Krompachy 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu   Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: fitnes, wellness so saunou, vírivkou a odpočívareň, masáže, možnosť organizovanie svadieb v 

historických salónikoch, zimná záhrada 

Cenník: http://www.whiteladyandblackknight.com/sk/stranka/ubytovanie  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Biela dáma a Čierny rytier    48°55ˈ14.05ˈˈN 

penzión a reštaurácia v historickej budove kaštieľa 20°56ˈ19.935ˈˈE 

Kluknava 178 

053 51  Kluknava  

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 447 37 20      recepcia@whiteladyandblackknight.com  

 

Web: 

http://www.whiteladyandblackknight.com/sk/stranka/vitajte  

 

 Penzión Hanka Krompachy sa nachádza v tichej časti na okraji mesta cca 450 m od 

lyžiarskeho areálu Ski Plejsy, ideálne pre rodiny s malými deťmi. Zo svahu lyžiarskeho 

strediska Plejsy je možné dostať sa k penziónu Hanka priamo na lyžiach. Ubytovanie je 

možné nielen počas zimnej sezóny, ale aj v lete s možnosťou návštevy Spišského 

hradu, Dreveníka, Slovenského raja a iných veľmi zaujímavých prírodných krás.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: nachádza sa v tichej časti na okraji mesta cca 450 m od lyžiarského areálu Ski Plejsy 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu 

http://www.penzionplejsy.sk/
http://www.whiteladyandblackknight.com/sk/stranka/ubytovanie
http://www.whiteladyandblackknight.com/sk/stranka/ubytovanie
mailto:recepcia@whiteladyandblackknight.com
http://www.whiteladyandblackknight.com/sk/stranka/vitajte
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/plejsy/plejsy.html
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/plejsy/plejsy.html
http://www.spisskyhrad.sk/
http://www.spisskyhrad.sk/
http://www.spisskyhrad.sk/index.html#drev
http://www.slovenskyraj.sk/index.html
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Možnosti stravovania: bez stravovania, možnosť prípravy jedla na grile, vlastné stravovanie 

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: blízkosť lyžiarského strediska 

Cenník: http://www.hanka.kromsat.sk/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Hanka      48°54ˈ33.627ˈˈN 

Sadová 12      20°52ˈ54.587ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 911 206 947     baginl@komsat.sk 

 

Web: 

www.hanka.kromsat.sk  

 

 Chalupy Efendy ponúkajú ubytovanie v Krompachoch, ktoré je vhodné aj pre 

domáce zvieratá a má záhradu. Lyžiarske stredisko Krompachy - Plejsy sa nachádza 600 

metrov od ubytovacieho zariadenia. Na mieste môžete využívať súkromné parkovisko 

zdarma. Ubytovacie jednotky sú vybavené satelitnou TV a CD prehrávačom. Niektoré z nich 

majú aj priestor na posedenie a/alebo balkón. K dispozícii je tiež jedálenský kút a kuchyňa s 

mikrovlnnou rúrou, chladničkou, varnou doskou a rýchlovarnou kanvicou. Každá ubytovacia 

jednotka má súkromnú kúpeľňu s vaňou alebo sprchovacím kútom. Posteľná bielizeň je 

zahrnutá v cene ubytovania. Chalupy EFENDY ponúkajú gril. Vybrať si môžete aj z 

jedálneho lístka so špeciálnymi diétnymi pokrmami a na požiadanie môžete využiť aj donášku 

potravín. 

Gotický kostol Žehra sa nachádza 10 km od chalupy EFENDY.  

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: nachádza sa v tichej časti na okraji mesta cca 600 m od lyžiarského areálu Ski Plejsy 

Parkovanie: áno, súkromné parkovisko 

Možnosti stravovania: bez stravovania, k dispozícií jedálenský kút a plne vybavená kuchyňa, donáška 

potravín 

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: blízkosť lyžiarského strediska, vhodné aj pre domáce zvieratá 

Cenník: http://www.chalupyefendy.sk/cennik/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chalupy Efendy      48°54ˈ58.336ˈˈN 

Veterná 30      20°52ˈ42.986ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 824 096, (+421) 907 768 615   chalupyefendy@chalupyefendy.sk 

http://www.hanka.kromsat.sk/
http://www.hanka.kromsat.sk/
http://www.chalupyefendy.sk/cennik/
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Web: 

http://www.chalupyefendy.sk/ukazka-strany/ 

 

 Turistická ubytovňa Relax sa nachádza v meste Krompachy, v blízkosti areálu SKI 

Center Plejsy pri SSŠ SEZ Krompachy. Je orientovaná v tichej časti mesta pod lesom 

obklopená peknou prírodou Volovských vrchov, v srdci Dolného Spiša s výhľadom na Tatry.  

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: nachádza sa v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Center Plejsy, pri SSŠ SEZ Krompachy, je 

orientovaná v tichej časti mesta 

Možnosti stravovania: možnosť rezervácie stravovania vo forme polpenzie, alebo plnej penzie, cenník 

stravovania: http://ubytovnarelax.webaster.sk/sk/stravovanie 

Parkovanie: v areáli objektu 

WiFi pripojenie na internet: wifi pripojenie na internet 

Ostatné: blízkosť lyžiarského strediska, športotvá hava, detský a plavecký bazén, altánok, tenisový kurt 

Cenník: http://ubytovnarelax.webaster.sk/sk/ubytovanie  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Turistická ubytovňa Relax     48°54ˈ46.453ˈˈN 

Maurerova 55       20°52ˈ48.308ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 915 896 577, (+421) 918 370 018    ubytovnarelax@gmail.com 

 

Web: 

http://ubytovnarelax.webaster.sk/sk/o-n%C3%A1s/ 

 

 Apartmány Monika a Marianna sa nachádzajú v obci Krompachy. V okolí 

Slovenského raja, Poráčskej doliny a Volovských vrchov je možnosť turistiky alebo návštevy 

kultúrnych pamiatok.  

Kategória ubytovania: apartmán 

Poloha: nachádza sa v blízkosti centra mesta Krompachy 

Parkovanie: v rámci objektu 

Možnosti stravovania: bez stravovania, k dispozícií jedálenský kút a plne vybavená kuchyňa, gril 

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, záhrada, priestor na grilovanie 

Cenník: http://www.ubytovaninaslovensku.eu/apartmany-monika-a-marianna  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Apartmány Monika a Marianna    48°54ˈ33.663ˈˈN 

Sadová 1135/19     20°52ˈ48.704ˈˈE 

053 42  Krompachy 

http://www.chalupyefendy.sk/ukazka-strany/
http://ubytovnarelax.webaster.sk/sk/ubytovanie
http://ubytovnarelax.webaster.sk/sk/o-n%C3%A1s/
http://www.ubytovaninaslovensku.eu/apartmany-monika-a-marianna


 280 

 

Telefón:       E-mail: 

       - 

 

Web: 

http://www.ubytovaninaslovensku.eu/apartmany-monika-a-marianna 

 

 Dom Mária je vzdialený iba 800 m od lyžiarskeho strediska Plejsy v obci 

Krompachy. V okolí sú ideálne podniky na turistiku a návštevu historických a kultúrnych 

pamiatok. Na Ružínskej vodnej nádrží je možnosť člnkovania. Ponúkame ubytovanie pre 10 

osôb v 3 izbách. V každej izbe je televízor a satelit. Samozrejmosťou je aj kuchynka a 

kúpeľňa so sprchovacím kútom. K dispozícii je aj miestnosť na odkladanie lyží. Pri objekte je 

záhrada s možnosťou grilovania. 

Kategória ubytovania: apartmán 

Poloha: nachádza sa 800 m od lyžiarského strediska Ski Centrum Plejsy 

Parkovanie: v rámci objektu 

Možnosti stravovania: bez stravovania, k dispozícií jedálenský kút a plne vybavená kuchyňa,  

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, záhrada, vonkajší krb - terasa 

Cenník: http://www.ubytovanienaslovensku.eu/dom-maria  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Dom Mária      48°54ˈ33.663ˈˈN 

Sadová 1135/19     20°52ˈ48.704ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:       E-mail: 

- 

 

Web: 

http://www.ubytovanienaslovensku.eu/dom-maria 

 

 Chata Energetik sa nachádza v najvýznamnejšom východoslovenskom lyžiarskom 

stredisku Plejsy v Krompachoch. 4* stredisko sa rozprestiera v nadmorskej výške 470-912 m. 

Poloha horskej chaty Energetik, priamo na svahu v nadmorskej výške 800 m, ju predurčuje k 

nezabudnuteľnej lyžovačke. Lyžiarske trate sú umelo zasnežované a upravované, čo zaručuje 

výborné podmienky počas celej sezóny. Výhľad na zasnežený kopec poteší nielen oči, ale aj 

dušu. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: nachádza sa v lyžiarskom stredisku Plejsy 

Parkovanie: v rámci objektu 

http://www.ubytovaninaslovensku.eu/apartmany-monika-a-marianna
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/dom-maria
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/dom-maria
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Možnosti stravovania: reštaurcia, možnosť stravovania formou polpenzie a plnej penzie, 

raňajky  

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: lyžiarske stredisko, turistika, detský bazén, trampolína, malé ZOO 

Cenník: http://www.energetikplejsy.sk/cennik-3/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Energetik     48°53ˈ52.352ˈˈN 

053 42  Krompachy     20°53ˈ28.900ˈˈE 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 949 483 402, (+421) 53 429 80 15   info@energetikplejsy.sk 

 

Web: 

http://www.energetikplejsy.sk/ 

 

 Penzión Gabriela sa nachádza v blízkosti centra mesta Krompachy.  

Kategória ubytovania: penzión   Poloha: nachádza sa v blízkosti centra 

Parkovanie: neuvedené    Možnosti stravovania: neuvedené 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené  Ostatné: neuvedené 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Penzión Gabriela    48°55ˈ1.463ˈˈN 

SNP 9      20°52ˈ29.627ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 53 44 52 837, (+421) 905 613 407  r.semjan@orangemail.sk 

 

Web: 

neuvedené 

 

 Penzión u Daniela sa nachádza v blízkosti centra mesta Krompachy.  

Kategória ubytovania: penzión   Poloha: nachádza sa v blízkosti centra 

Parkovanie: neuvedené    Možnosti stravovania: neuvedené 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené  Ostatné: neuvedené 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Penzión U Daniela    48°55ˈ12.244ˈˈN 

SNP 87      20°53ˈ17.355ˈˈE 

http://www.energetikplejsy.sk/cennik-3/
http://www.energetikplejsy.sk/
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053 42  Krompachy 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 53 44 510 55, (+421) 905 404 911  udaniela@centrum.sk 

 

Web: 

neuvedené 

 

 Privat Belweder*** ponúka ubytovanie v súkromí, v centre mesta Krompachy.  

Kategória ubytovania: privat    Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: neuvedené     Možnosti stravovania: neuvedené 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené   Ostatné: neuvedené 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Privat Belweder***     48°53ˈ48.699ˈˈN 

Dolina 45      20°51ˈ57.35ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 445 27 59, (+421) 905 224 035   lukas.kos@stonline.sk 

 

Web: 

neuvedené 

 

 Ubytovanie v súkromí A-Mia tiché ubytovanie v súkromí, neďaleko lyžiarskeho 

areálu Plejsy.  

Kategória ubytovania: privat   Poloha: 1,5 km od lyžiarskeho areálu Plejsy 

Parkovanie: v areáli privátu 

Možnosti stravovania: bez stravovania, individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené  Ostatné: neuvedené 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Ubytovanie v súkromí - A-Mia   48°54ˈ58.991ˈˈN 

Veterná 28     20°52ˈ42.601ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 905 214 470    - 

 

Web: 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-v-sukromi-a-mia-30549/kontakty 

 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-v-sukromi-a-mia-30549/kontakty
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Historické pamiatky 

 

 Rímsko – katolícky kostol sv. Jána Apoštola a Evanjelistu a pamätná izba 

Mikuláša Šprinca – (NKP) pôvodný kostol bol vybudovaný už v roku 1424. Súčasný 

rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1774 na mieste starého. Rozsiahla rekonštrukcia 

kostola prebehla v rokoch 1997 až 2002. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Kostol sv. Jána Apoštola     48°54ˈ36.922ˈˈN 

Nám. Slobody 15     20°52ˈ27.207ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

 Evanjelický kostol - V druhej polovici 16. storočia prijala časť obyvateľstva 

Krompách evanjelické náboženstvo augsburského vyznania. Evanjelisti dostali súhlas na 

výstavbu vlastného kostola a vybudovali ho v rokoch 17879 - 1791. V priečelí nad vchodom 

je banícky znak. Vnútro chrámu má prísne evanjelický charakter. Sakrálny priestor tvorí: 

oltár, krstiteľnica a kazateľňa. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Evanjelický kostol      48°54ˈ35.396ˈˈN 

Nám. Slobody 18     20°52ˈ27.406ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

 Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - bola postavená na pamiatku založenia rožňavskej 

diecézy, ktorej patrónom je sv. Ján Nepomucký. 

 

 Baroková kúria bola postavená v druhej tretine 18. storočia a prebudovaná v roku 

1797 rodinou Gundelfingerovcov. Po nich sa stal majiteľom barón Piller. Park okolo kúrie sa 

dodnes volá Piller - park. V súčasnej dobe slúži tento objekt ako penzión. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Piller Kaštieľ     48°54ˈ35.551ˈˈN 

Zemanská 1      20°52ˈ17.659ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

 Prvá vodná elektráreň na východnom Slovensku je umiestnená na náhone rieky 

Hornád a bola prvou vodnou elektrárňou na východnom Slovensku. Vybudovali ju v roku 

1889 a pôvodne vyrábala 60 kW el. energie. Po rekonštrukcií a modernizácií v roku 1931 má 

výkon 360 kW a je v prevádzke až dodnes. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Prvá vodná elektráreň     48°55ˈ13.247ˈˈN 

Stará Máša 11      20°52ˈ5.291ˈˈE 

053 42  Krompachy 
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 Pamätník krompašskej vzbury bol odhalený v roku 1971 pri príležitosti 50. výročia 

tejto udalosti. Je umiestnený pred budovou bývalej správy Pohornádskej železiarskej 

spoločnosti. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Pamätník krompašskej vzbury    48°55ˈ19.456ˈˈN 

Družstevná 4      20°53ˈ42.387ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

 Kaštieľ Krompachy - barokovo - klasicistický kaštieľ z roku 1727. Je to 

jednopodlažná budova s troma rizalitmi, z ktorých prostredný je empírový. Okná majú 

ušnicové šambrány a štukovú výzdobu. Na tympanóne nad vstupom je letopočet 1727. Objekt 

má manzardovú strechu. Stav historického sídla je veľmi dobrý. V súčasnosti slúži ako 

penzión. 

 
Adresa:       GPS súradnice: 

Kaštieľ Krompachy     48°54ˈ35.551ˈˈN 

Zemanská ul. 1      20°52ˈ17.659ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

 

 Relax Center Plejsy - areál sa rozprestiera na severných svahoch Krompašského 

vrchu (1025 m), 2 km od mesta Krompachy a 70 km od Vysokých Tatier. Stredisko bolo v 

posledných rokoch výrazne dobudované. Komfort a kapacita jeho vyžužitia sa podstatne 

zvýšili a centrum bolo schválené ako oficiálne Stredisko olympíjskej reprezentácie. 
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Medzinárodná lyžiarska federácia homologizovala trate pre slalom, obrovský slalom a super 

obrovský slalom, Plejsy hostili už niekoľko ročníkov Európskeho pohára. Návštevníci areálu 

majú k dispozícií 9 zjazdoviek rôznych stupňov náročnosti, reštauráciu, ski servis, požičovňu 

lyží, detský kútik i ďaľšie služby pre lyžiarov. Celý areál je mechanicky zasnežovaný a 

upravovaný, čo umožňuje predĺžiť sezónu až do jarných mesiacov, kedy už väčšina zimných 

stredísk na Slovensku ukončila prevádzku. 

- kategorizácia: strieborná medaila 

- garancia výborných snehových podmienok až do jarných mesiacov 

- umelé zasnešovanie celého areálu 

- čakacia doba: max 10 minút 

- parkovisko a WC zadarmo 

- 9 zjazdoviek (celková dĺžka: 10 km) 

- 11 km bežeckých tratí 

- 8 vlekov 

- 1 dvojsedačková lanová dráha (dĺžka: 1863 m) 

- najdlhšia trať má 2 350 m a prevýšenie 420 m 

- priemerná výška snehovej pokrývky: 80 cm 

- priemerná dĺžka sezóny: 123 dní 

- nadmorská výška: 470 - 912 m 

- prepravná kapacita: 6 tis. osôb/hod. 
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Cenník skipasov: 

http://www.plejsy.com/cennik-skipasov.html  

 

Adresa:        GPS: 

Relax Center Plejsy      48°54ˈ21.418ˈˈN 

Cintorínska 3       20°53ˈ28.81ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:        E-mail: 

(+420) 53 429 8015       plejsy@plejsy.sk 

 

Web: 

http://www.plejsy.com/stredisko.php 

 

Turistické zaujímavosti 

 

 Vitálny svet Askony predstavuje relaxačné procedúry spojené s osviežením tela a 

upevňovaním zdravia. Kúpele pozostávajú zo sáun, vyhrievaných kameňov a bazéna. 

Cenník: 

http://vitalnysvet.askony.sk/?m=nase-ceny  

 

Adresa:        GPS: 

Vitálny svet Askony      48°54ˈ35.319ˈˈN 

Kúpeľná ulica 20/202      20°52ˈ10.439ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 949 468 561, (+421) 53 445 16 55   - 

 

Web: 

http://vitalnysvet.askony.sk/ 

 

 Wellness Plejsy - vnútorný komplex Vital ISIS Paradis - vnútorný bazén, whirpool, 

fínska, parná, bylinková a infra sauna. Kneippov kúpeľ, tepidárium zameraný na regeneráciu 

a načerpanie nových síl.  

Cenník: 

- 

 

Adresa:        GPS: 

Hotel Plejsy       48°54ˈ24.418ˈˈN 

Cintorínska 1173/3      20°52.3ˈ28.81ˈˈE 

053 42  Krompachy 

 

http://www.plejsy.com/cennik-skipasov.html
http://www.plejsy.com/stredisko.php
http://vitalnysvet.askony.sk/?m=nase-ceny
http://vitalnysvet.askony.sk/
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Telefón:        E-mail: 

(+421) 53 429 8015, (+421) 911 240 021    recepcia@hotelplejsy.sk 

 

Web: 

http://new.hotelplejsy.sk/ 

 

Kultúrny program 

 

 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek - 

Tento rok sa konal už 19. ročník majstrovstiev Slovenska vo varení a jedení bryndzových 

halušiek. Je to súťažný deň plný gurmánskych objavov, dobrej pohody a haluškových zblížení 

Slovákov z domova i zahraničia, ako aj hostí, priateľov z blízkej či ďalekej cudziny. Táto 

akcia sa konala v areáli hotela Plejsy pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja. 

Zúčastňujú sa tu súťažiaci aj zo Srbska, Maďarska a samozrejme Slovenska. 

 Gotická cesta je prvou turistickou poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom 

okruhu predstavuje najzaujímavejšie skvosty Spiša a Gemera, ktoré svojím významom ďaleko 

presahujú rámec regiónu i Slovenska a sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho 

dedičstva. Pôvodný 276 km dlhý okruh vyznačený v roku 1998 bol nedávno rozšírený 

o okruhy Gemersko-rimavský, Spišsko-tatranský, Spišsko-pieninský okruh, ktoré prechádzajú 

ďalšími zaujímavými zákutiami Spiša a Gemera.  

 

 

4.02 MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

 Okresné mesto plní úlohu hospodárskeho, obchodného, administratívneho a 

kultúrneho centra Spiša. V r. 1268 mala názov Nova Villa, 1297 Igluhaza, 1312 Iglo, 1399 

Newendorf, 1416 Nova civitas alias Iglo, l786 Nowa Wes, 1920 Spišská Nová Ves; maď. 

Igló, nem. Zipser Neudorf. Súčasťou mesta je Novoveská Huta, mestské časti: Ferčekovce, 

Gypsova továreň, Hájik, Havrania dolina, Podskala, Rybník, Stupy, Vilčurna. Mesto sa 

rozkladá v južnej oblasti Hornádskej kotliny a na úpätí severných svahov Spišsko-gemerského 

rudohoria, leží na rieke Hornád v nadmorskej výške 430 m. Dnešné mesto je sídlom okresu, 

ktorý je súčasťou súčasťou Košického samosprávneho kraja. Leží 350 km severovýchodne od 

hlavného mesta Bratislavy, neďaleko hraníc s Poľskou republikou. Od centra Vyššieho 

územného celku a krajského mesta Košíc je vzdialená 75 km smerom na juhozápad. Podľa 

počtu obyvateľov patrí medzi štyridsať najväčších slovenských miest. Okres Spišská Nová 

Ves (SNV) susedí s okresmi Poprad, Kežmarok, Levoča, Prešov, Gelnica a Revúca.  

 V nepísaných dejinách SNV sú archeologickými výskumami dokázané stopy osídlenia 

už v neskorej dobe kamennej. Objavené boli predmety z bronzu - kosáky, sekery. Kelti mali 

vlastnú techniku spracovania železa. Po ich osídlení na Spiši sa v SNV našli keltské mince. 

http://new.hotelplejsy.sk/
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Archeologické nálezy potvrdzujú, že územie stredného Spiša, na ktorom leží mesto SNV bolo 

v dobe veľkomoravskej osídlené slovanským obyvateľstvom. Po tatárskom vpáde ostalo 

nažive málo ľudí. Preto panovník pozval sem hostí - kolonistov, ktorých obdarúval rôznymi 

výsadami a slobodami. Usadzovali sa v blízkosti starých slovanských osád. Osady sa 

postupne rozrastali do nových územných celkov - nových obcí. Tak vznikla aj SNV, je to 

uvedené v listine ostrihomského arcibiskupa Filipa z 29. novembra 1268. Je to prvá písomná 

zmienka o SNV. Z obce sa pomaly vyvinulo mestečko a už v 14. stor. sa stáva významným 

banským mestom, ktoré má rozsiahly chotár bohatý na ...rudy a lesy. Mesto patrilo do zväzku 

spišských banských miest, kde sa v okolitých baniach vo veľkom ťažila meď, železo, a 

striebro. Najväčším privilégiom mesta bola od r. 1380 možnosť konať týždenné trhy v sobotu. 

V r. 1408 udelil kráľ Žigmund mestu právo konať výročný trh na deň 15. augusta, a od r. 

1435 tri trhy v roku. Na výročné trhy chodili obchodníci z celej Spišskej župy, ale aj z 

Liptova, Gemera a Šariša, tiež z Poľska, Rumunska a Ruska. Predmetom trhu bolo železo, 

meď, surové kože, loj, konope, ľan, vyhľadávané bolo spišskonovoveské súkno, obilie, 

ovocie. SNV preslávila na Slovensku známa gotická zvonolejáreň. Prvý najznámejší 

zvonolejár bol Konrád Gaal. Zvony a krstiteľnice patria k najvzácnejším gotickým 

pamiatkam. V r. 1412 - 1772 dal kráľ Žigmund mesto spolu s ďalšími mestami do zálohy za 

pôžičku, poľskému kráľovi. SNV bola najväčším zálohovaným mestom. Po reinkorporácii do 

Uhorska 1772 sa postavila na ich čelo. R. 1778 až do zrušenia 1876 sa stala sídlom Provincie 

XVI spišských miest. Baníctvo a hutníctvo zaznamenalo najväčší rozmach v 18. do polovice 

19. stor. Potom sa do popredia dostali Rudňany a Gelnica. Začiatkom 20. stor. bol celý región 

postihnutý silnou vlnou vysťahovalectva do Ameriky. Po vybudovaní železničnej trate Košice 

- Bohumín, r. 1871 sa urýchlil rozvoj priemyslu. Vznikla továreň na výrobu sadry, poľnohosp. 

strojov, farbiareň, škrobáreň, poľnohosp. liehovar, tehelňa, konzerváreň, tkáčovňa, parná píla, 

elektráreň. SNV zažila veľkú drámu dňa 24. marca 1939. Mesto bombardovalo maďarské 

letectvo. Zahynulo 13 ľudí. SNV bola prvým mestom v strednej Európe, ktoré bolo 

bombardované ešte pred vypuknutím 2. svet. vojny. Počas vojny sa v meste a okolí odohrali 

tuhé boje s fašistickými vojskami. Dňa 27. januára 1945 mesto obsadila sovietska armáda a 

vojna sa v SNV skončila. Mesto bolo po vojne vyznamenané za aktívnu účasť v 

národnooslobodzovacom boji. 

 Po r. 1949 nastal rýchly rast mesta po každej stránke života, stalo sa hospodárskym, 

priemyselným a kultúrnym centrom Spiša a v niektorých odvetviach nadobúdalo 

celoslovenský význam. Spišská Nová Ves bola dlhé roky sídlom podnikového riaditeľstva 

Železorudných baní, Východoslovenského geologického prieskumu, nábytkárskeho podniku 

Nový domov, Mlynov a pekární, Slovenských škrobární, textilného priemyslu. Rast mesta sa 

zastavil po r. 1989 kolapsom baníctva, úpadkom strojárskej výroby, drevospracujúceho, 

textilného priemyslu a úpadkom poľnohosp. výroby. V pláne mesta je výstavba veľkého 

priemyselného parku na drevársku, nábytkársku a strojársku výrobu. 
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Ubytovacie zariadenia 

 

 Penzión Renesance nachádza sa v centre Spišskej Novej Vsi, v blízkosti Kostola 

Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Wi-Fi a káblové 

pripojenie na internet ako aj parkovanie máte k dispozícii zdarma. V každej izbe nájdete 

chladničku, satelitnú TV a vlastnú kúpeľňu so sprchovacím kútom alebo vaňou a sušičom 

vlasov. Niektoré majú aj vírivku. V penzióne Renesance môžete relaxovať alebo si vychutnať 

jedlo v miestnej malej kaviarni. Renesančno-barokový kaštieľ Markušovce sa nachádza v 

dosahu 1 km a Národný park Slovenský raj je vzdialený 3 km. Lyžiarske svahy v Levočskej 

Doline sú od penziónu vzdialené 12 km.  

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu   Možnosti stravovania: kaviareň s kuchyňou 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: centrum mesta,    

Cenník: www.booking.com/hotel/sk/penzion-renesance.sk  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Renesance     48°56ˈ38.073ˈˈN 

Letná 62      20°34ˈ14.377ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 442 16 95      neuvedené 

 

Web: 

neuvedené 

 

 Apartmán Rudolf – ponúka ubytovanie v súkromí, v centre mesta Spišská Nová Ves. 

Kategória ubytovania: apartmány   Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: áno, v areáli budovy 

Možnosti stravovania: v každom apartmáne plne vybavená kuchynka, vedľa budovy je hneď 

reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: WiFi pripojenie na internet 

Ostatné: -       

Cenník: www.booking.com/hotel/sk/apartmany-rudolf.sk  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Apartmány Rudolf     48°56ˈ41.032ˈˈN 

Zimná 169/35      20°33ˈ50.838ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 4905 351 039, (+421) 905 955 464   rudolf@rudolf.sk 

http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-renesance.sk
http://www.booking.com/hotel/sk/apartmany-rudolf.sk
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Web: 

www.rudolf.sk 

 

 Hotel Preveza** sa nachádza v tichom prostredí neďaleko centra mesta Spišská Nová 

Ves. Okolie hotela vám ponúka ideálne podmienky na príjemné chvíle oddychu, relaxu a 

zábavy. Mesto je veľmi atraktívne i pre milovníkov športu. V blízkosti hotela majú naši hostia 

možnosť využiť športový komplex STEZ: zimný štadión, športová hala, futbalové ihriská, 

krytá plaváreň a kúpalisko, kolkáreň, jazdecký a tenisový areál umožňujú plnohodnotné 

športové vyžitie. K dispozícii je 25-metrový bazén s hĺbkou vody od 120cm až do 380cm. V 

celoročnej prevádzke je detský neplavecký bazén. Súčasťou krytej plavárne je aj letné 

kúpalisko. Návštevníci môžu využiť možnosť ranného plávania. V krytej plavárni je k 

dispozícii sauna, parná sauna, masáže a masážny prístroj Ceragem. V blízkosti hotela sa 

nachádza aj jedna z najkrajších ZOO na Slovensku. 

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: nachádza sa v tichom prostredí neďaleko centra mesta 

Parkovanie: áno, v areáli hotela 

Možnosti stravovania: reštaurácia prepojená s denným barom 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: možnosť využitia športového komplexu STEZ (zimný štadión, športová hala, futbalové 

ihriská, krytá plaváreň, kúpalisko, kolkáreň, jazdecký a tenisový areál,...), bazén, detský neplavecký 

bazén, wellness,... 

Cenník: http://www.hotel-preveza.sk/cennik/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Hotel Preveza**     48°56ˈ20.162ˈˈN 

Za Hornádom 12     20°33ˈ55.234ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 41 66 315      recepcia@hotel-preveza.sk 

 

Web: 

www.hotel-preveza.sk  

 

 Penzión Pri mlyne sa nachádza v Spišskej Novej Vsi, v tesnej blízkosti obchodno-

zábavného centra Madaras, len niekoľko minút chôdze od ZOO. Cyklotrasa vedúca nábrežím 

Hornádu spája túto časť mesto so športovým komplexom. Penzión je východiskom na výlety 

za poznávaním historických pamiatok Spiša.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: nachádza sa v tesnej blízkosti obchodno-zábavného centra Madaras 

Parkovanie: áno, v areáli penzióna 

Možnosti stravovania: spoločenská miestnosť s kuchynkou, možnosť využiť kontinentálne raňajky 

http://www.rudolf.sk/
http://www.hotel-preveza.sk/cennik/
http://www.hotel-preveza.sk/
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WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: - 

Cenník: http://www.penzionprimlyne.eu/o-nas/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión pri mlyne     48°56ˈ15.762ˈˈN 

Mlynská 31      20°34ˈ26.92ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 908 304 333      kontakt@penzionprimlyne.sk 

 

Web: 

www.penzionprimlyne.sk 

 

 Chata Boržík sa nachádza v Chatovej osade Teplička, okres Spišská Nová Ves, od 

centra mesta je vzdialená 7 km a od žel. stanice a autobusovej zastávky Teplička 2 km. Jej 

súčasťou je záhradný kozub a zastrešený altánok. Garážovanie je na pozemnku pri chate. 

Spálne majú po 2 lôžka, dve spálne sú s prístelkami. V obývacej izbe je farebný TV 

prijímač.  Kuchyňa je vybavená všetkým potrebným vrátane chladničky a el. sporáka. V chate 

je vodovod z vlastnej studne a vykurovaná je ústredným kúrením na tuhé palivo.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: nachádza sa v Chatovej osade Teplička, 7 km od centra mesta 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: záhradný kozub, zastrešený altánok 

Cenník: http://www.slovenskyraj.eu/chaty  

 

Adresa:       GPS súradnice:  

neuvedené       neuvedené 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené      neuvedené 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.eu/chaty 

 

 Parkhotel Centrum*** je moderný 3hviezdičkový hotel ponúkajúci svojim hosťom 

jedno z najkvalitnejších a cenovo najvýhodnejších ubytovaní v Spišskej Novej Vsi.  

Kategória ubytovania: hotel 

Poloha: centrum mesta, na okraji pamiatkovej zóny námestia v Spišskej Novej Vsi 

Parkovanie: áno, v areáli hotela  Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

http://www.penzionprimlyne.eu/o-nas/
http://www.penzionprimlyne.sk/
http://www.slovenskyraj.eu/chaty
http://www.slovenskyraj.eu/chaty
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Ostatné: solárium, fitness centrum, masáže, kaderníctvo, kozmetika, nechtové štúdium, organizovanie 

školení, obchodných rokovaní, prezentácií, rodinných osláv,... 

Cenník: http://www.parkhotelcentrum.sk/ubytovanie/izby/  

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Park Hotel Centrum    48°56ˈ41.252ˈˈN 

Zimná 34     20°33ˈ50.424ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 53 4150 811     recepcia@parkhotelcentrum.sk 

 

Web: 

www.parkhotelcentrum.sk 

 

 Penzión Rosa sa nachádza v širšom centre metropoly Spiša, blízko železničnej 

a autobusovej stanice.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: širšie centrum metropoly Spiša, blízko železničnej a autobusovej stanice 

Parkovanie: áno, v areáli penzióna 

Možnosti stravovania: raňajky 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: - 

Cenník: http://www.ubytovanienaslovensku.eu/penzion-resa  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Rosa       48°56ˈ41.252ˈˈN 

Zimná 34       20°33ˈ50.424ˈˈ 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 905 550 475       resa@atus.sk 

 

Web: 

www.penzionresa.sk 

 

 Hotel Metropol*** sa nachádza v centre mesta a ponúka vhodné ubytovanie nielen 

turistom, ale aj náročnejším klientom, ktorí prichádzajú na Spiš za obchodom. Poskytuje 

všetky hotelové služby s prihliadnutím na Vaše individuálne potreby. Prvoradou prioritou je 

poskytnúť vám maximálny komfort počas pobytu a zabezpečiť všetko do najmenších detailov.  

Kategória ubytovania: hotel   Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: áno, v areáli hotela  Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

http://www.parkhotelcentrum.sk/ubytovanie/izby/
http://www.parkhotelcentrum.sk/
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/penzion-resa
http://www.penzionresa.sk/
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Ostatné: zimná záhrada, salónik určený pre usporadúvanie obchodných rokovaní, semináre, 

prezentačné akcie, rodinné oslavy, promócie, kubánska kaviareň, wellness 

Cenník:http://www.hotel-metropol.sk/sk/?rezervacia    

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Hotel Metropol     48°56ˈ47.823ˈˈN 

Štefánikovo námestie 2    20°33ˈ33.16ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 53 4174 700, (+421) 904 777 630  recepcia@hotel-metropol.sk 

 

Web: 

www.hotel-metropol.sk   

 

 Chata Mária  leží v chatovej osade Pod Tepličkou vzdialenej 6 km od centra mesta 

Spišská Nová Ves. Kapacita ubytovania je 9 osôb. Pri chate sa nachádza posedenie s 

ohniskom s možnosťou grilovania a opekania, v blízkosti je aj malá lúka - ihrisko s 

možnosťou loptových hier. Chata je vhodná pre nenáročných klientov, pre rodiny s deťmi.  V 

chate sa nachádza spoločenská miestnosť (TV, rádio) s krbom prepojená s kuchyňou, sociálne 

zariadenie - samostatný sprchovací kút, WC s úmyvadlom. Za kuchynkou sa nachádza malá 

komora. Ubytovanie je možné v dvoch dvojlôžkových izbách, v dvoch jednolôžkových (z 

toho jedna je prechodná), k dispozícii sú aj prístelky. Parkovanie je možné v garáži pri chate 

alebo na nekrytom parkovisku približne 25m od chaty.  Reštaurácia a malé potraviny sa 

nachádzajú cca 3 km od chaty. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: nachádza sa v Chatovej osade Teplička, 7 km od centra mesta 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: - 

Ostatné: záhradný kozub, zastrešený altánok, ihrisko s možnosťou loptových hier 

Cenník: neuvedenéhttp://www.slovenskyraj.eu/chaty   

 

Adresa:       GPS súradnice: 

neuvedené       neuvedené 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.eu/chaty 

 

 Privát Spis predstavuje ubytovanie v súkromí v okrajovej časti Ferčekovce.  

http://www.hotel-metropol.sk/
http://www.slovenskyraj.eu/chaty
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Kategória ubytovania: privát, súkromné ubytovanie, penzión 

Poloha: okrajová časť mesta Ferčekovce 

Parkovanie: áno, v areáli penzióna 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, gril 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: biliard, futbalový stôl, detský kútik, bicykle pre deti, detská motokára, ihrisko pre deti, 

záhrada, sauna,... 

Cenník: http://www.penzionspis.sk/index.php?id=357  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Privát Spiš      48°56ˈ45.101ˈˈN 

Spišská 3      20°34ˈ18.822ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 907 378 522, (+421) 918 667 656   slavomira@vastusko.sk 

 

Web: 

http://www.penzionspis.sk/index.php?id=361 

 

 Penzión Nemo je malý penzión na okraji mesta Spišská Nová Ves na hraniciach NP 

Slovenský raj. Ponúka 6 dvoj- a trojposteľových izieb, každá so samostatnou kúpeľňou a WC, 

TV-SAT, internetom WiFi, parkovisko pre autá.  

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: okraj mesta Spišská Nová Ves 

Parkovanie: áno, v areáli penzióna 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, gril, výdatné raňjky formou bufetového 

stola 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: záhrada, kryté sedenie s ohniskom a grilom, stolnotenisové hry, bedminton 

Cenník: http://www.nemopenzion.sk/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Nemo      48°55ˈ27.25ˈˈN 

Pohronská 2      20°32ˈ30.989ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 493 122      info@nemopenzion.sk 

 

Web: 

http://www.nemopenzion.sk/ 

 

http://www.penzionspis.sk/index.php?id=357
http://www.penzionspis.sk/index.php?id=361
http://www.nemopenzion.sk/
http://www.nemopenzion.sk/
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 Turistická ubytovňa Limba  sa nachádza 5 minút od hlavného centra mesta Spišská 

Nová Ves. Mesto ponúka hosťom bohatý kultúrny a spoločenský život, ZOO, relaxačné 

strediská (masáže, fitnes), športoviská (tenis, požičovne lyží a bicyklov, kúpaliská). 

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa  Poloha: 5 min od centra mesta 

Parkovanie: áno, v areáli ubytovne   Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: tenis, volejbal, futbal, basketbal, posedenie s ohniskom a grilom 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/limba/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Turistická ubytovňa Limba    48°56ˈ27.846ˈˈN 

Markušovská cesta 2     20°34ˈ39.346ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 14 203      limba@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/limba/ 

 

 Dependance Hotel* Šport sa nachádza v centre mesta Spišská Nová Ves, približne 

200 m od hlavného námestia. Hotel je súčasťou areálu zimného štadióna ja pridruženým 

hotelom Hotela Preveza**.  

Kategória ubytovania: hotel    Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: áno, v areáli hotela 

Možnosti stravovania: stravovanie je zabezpečené v Hoteli Preveza** (pešo 300 m od hotela Šport) 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: krytý plavecký bazén, letné kúpalisko, sauna a masáže, športová hala a fitness centrum, 

futbalový štadión s umelým trávnikom  

Cenník: http://hotel-sport.stez.sk/cennik/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Dependance Hotel* Šport    48°56ˈ35.773ˈˈN 

T. Vansovej 1      20°33ˈ31.226ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 41 66 301, (+421) 53 41 66 315   recepcia@hotel-preveza.sk 

 

Web: 

http://hotel-sport.stez.sk/ 

 

http://www.slovenskyraj.sk/obce/spnovaves/spnovaves.html
http://www.slovenskyraj.sk/obce/spnovaves/spnovaves.html
http://www.slovenskyraj.sk/limba/
http://www.slovenskyraj.sk/limba/
http://hotel-sport.stez.sk/cennik/
http://hotel-sport.stez.sk/
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 Penzión Rittenberg sa nachádza pri lyžiarskom vleku v mestskej časti Ferčekovce, na 

okraji Národného parku Slovenský Raj. Penzión je prevádzkovaný celoročne s možnosťou 

stravovania priamo v priestoroch penziónu. Ponúka široké možnosti 

organizovania lyžiarskych kurzov, škôl v prírode, školení, seminárov, ale aj individuálnej 

turistiky.  

V lete sú tu možnosti pešej turistiky v kaňonoch a roklinách Slovenského raja, cykloturistika, 

prehliadky historických pamiatok a jaskýň, možnosť zajazdiť si na koňoch v blízkom 

jazdeckom klube, možnosti parašutizmu a vyhliadkové lety z letiska Spišská Nová Ves, 

možnosť zahrať si tenis na kurtoch tenisového klubu Spišská Nová Ves a relax na kúpalisku v 

Spišskej Novej Vsi.  V zime zas zjazdové lyžovanie (priamo pri penzióne), bežecké lyžovanie 

na upravovaných bežeckých tratiach, korčuľovanie na zimnom štadióne, sánkovanie, jazda na 

boboch, jazda na psích záprahoch alebo plávanie v krytý bazén v Spišskej Novej Vsi. 

Prostredníctvom penziónu je možné zabezpečiť snowboardovú a lyžiarsku výstroj. 

Kategória ubytovania: penzión   

Poloha: nachádza sa v lyžiarskom stredisku Rittenberg 

Parkovanie: áno, v areáli penzióna 

Možnosti stravovania: reštaurácia, kuchyňa na prípravu vlastnej stravy, gril 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: záhradný gril, pobyt možný aj so psom, stolnotenisovvé náradie, bicykle, lyžiarske stredisko 

Cenník: http://www.rittenberg.szm.com/penzion_rittenberg_cennik.html  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Rittenberg     48°56ˈ42.953ˈˈN 

Lyžiarsky areál Ferčekovce 3115   20°33ˈ49.2ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 853 140      penzionrittenberg@gmail.com 

 

Web: 

http://www.rittenberg.szm.com/uvod.html 

 

 Penzión Venuša sa nachádza v centre mesta Spišská Nová Ves. 

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu   Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: zimná záhrada, vinná pivnica, možnosť organizovania svadieb, rodinných a firemných osláv, 

kongresov, bezbariérový prístup 

Cenník: http://www.venusa.eu/cennik-2/cennik/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Venuša      48°56ˈ32.723ˈˈN 

Zimná 93      20°34ˈ18.442ˈˈE 

http://www.rittenberg.szm.com/penzion_rittenberg_cennik.html
http://www.rittenberg.szm.com/uvod.html
http://www.venusa.eu/cennik-2/cennik/
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052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 23 957      ubytovanie@venusa.eu 

 

Web: 

http://www.venusa.eu/ 

 

 Penzión Ellen sa nachádza v regióne Spiša v centre historického mesta Spišská Nová 

Ves, ktoré je zároveň vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj. Slovenský raj patrí 

k najzachovalejším a najatraktívnejším územiam Slovenska. Ubytovaným hosťom ponúkame 

možnosť bezplatného parkovania áut v garáži a uzavretom dvore. 

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: centrum mesta 

Parkovanie: áno, v garáži a aj v areáli penziónu Možnosti stravovania: neuvedené 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené   Ostatné: neuvedené 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Ellen*      48°56ˈ41.472ˈˈN 

Letná 41      20°33ˈ59.962ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 429 7820, (+421) 905 988 425   kontakt@ellen.sk 

 

Web: 

http://www.ubytujsa.sk/penziony-slovensko-ellen-4737/informacie 

 

 Penzión Slovdekra sa nachádza v blízkosti národného parku Slovenský raj na okraji 

mesta Spišská Nová Ves. Polohou je nielen dobrým východiskom pre turistov v Slovenskom 

raji, ale aj na výlety za kultúrno-historickými pamiatkami na Gotickej ceste Spiša. 

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: okraj mesta 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu   Možnosti stravovania: neuvedené 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené   Ostatné: terasa, minigolf, krb 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Slovdekra     48°57ˈ5.162ˈˈN 

Duklianska 57      20°32ˈ26.528ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 429 7820, (+421) 905 988 425   slovdekra@ubytujsa.sk 

http://www.venusa.eu/
http://www.ubytujsa.sk/penziony-slovensko-ellen-4737/informacie
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Web: 

http://www.ubytujsa.sk/penziony-slovensko-slovdekra-4854/informacie 

 

 Chata Gabriela sa nachádza 7 km od centra mesta, v lesnom prostredí. 

Kategória ubytovania: chata     

Poloha: 7 km od centra mesta, v lesnom prostredí 

Parkovanie: áno, v areáli chaty    WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: stolný tenis      Cenník: neuvedené 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Gabriela       neuvedené 

Spišská Nová Ves 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 908 264 877, (+421) 53 44 67 715   gabriela1@ubytujsa.sk 

 

Web: 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-gabriela-7783 

 

Historické pamiatky 

 

 Najdlhšie námestie - charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité 

námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe. Vďaka 

námestiu i množstvu historicky cenných objektov je mesto od roku 1992 vyhlásené za 

mestskú pamiatkovú zónu. Na námestí nájdete takmer všetky historické pamiatky mesta a tiež 

centrálny park, ktorý ponúka množstvo romantických zákutí, príležitosť posedieť si pri 

fontáne či vychutnať si v letných horúčavách príjemný chládok v tieni stromov. Nachádza sa 

tu aj pestrá paleta reštaurácií, kaviarní, cukrární a iných gastronomických zariadení, kde si na 

svoje prídu všetky vekové kategórie. Námestie je zároveň miestom konania väčšiny hlavných 

kultúrno-spoločenských podujatí v meste. Počas letnej sezóny tu prebieha v každú sobotu 

letné kino pod holým nebom a v nedeľu kultúrne popoludnia pre rodiny. 

 

 Rímsko – katolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou kostolnou 

vežou Slovenska. Farský kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste a 

nachádza sa v jeho samotnom centre. Kostol ponúka viacero zaujímavosti: 

- najviac hodinových ciferníkov - na štyroch stranách veže sa nachádza až sedem ciferníkov, 

tie sú pozostatkom z pôvodnej gotickej veže, ktorá bola v roku 1649 prebudovaná. Všetkých 

sedem ciferníkov poháňa jeden hodinový stroj, 

- pozoruhodný reliéf, ktorý znázorňuje korunovanie Matky Božej Panny Márie. Tento reliéf je 

jednou z najstarších plastík na Slovensku. 

http://www.ubytujsa.sk/penziony-slovensko-slovdekra-4854/informacie
http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-gabriela-7783
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Adresa:       GPS súradnice: 

Rímsko - katolícky farský kostol    48°56ˈ37.31ˈˈN 

Radničné námestie 6      20°34ˈ5.373ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

 Radnica je postavená v klasicistickom slohu. V čase je postavenia až do 50-tych 

rokov minulého storočia bola centrom všetkého mestského života. V nej a okolo nej sa 

odohrávali najdôležitejšie udalosti, činy, rozhodnutia, ktoré sa týkali Spišskej Novej Vsi. 

Konali sa pred ňou zhromaždenia občanov a z jej balkóna sa k zástupom ľudí, obyvateľom, 

prihovárali predstavitelia mesta. Preto medzi obyvateľmi mesta si radnica stále zachovala 

svoje familiárne pomenovanie, ktoré dostala pri svojom vzniku - mestský dom. 

Najvýznamnejším priestorom radnice bola zasadacia (dnes nazývaná obradná) sieň. Je 

umiestnená uprostred budovy a svojou výškou siaha cez dve poschodia. Steny zdobia 

reštaurované benátske zrkadlá. Zvonku je dekoratívne vyzdvihnutá. Spodnú časť dekorácie 

tvorí mohutný balkón s kužeľovitou balustrádou podpieranou kamennými krakovcami. Dnes 

slúži ako obradná sieň pre slávnostné príležitosti, akými sú sobáše, prijatia novonarodených 

detí a jubilujúcich seniorov, oficiálne prijatia významných hostí a pod. Rekonštruovaná 

radnica má v súčasnosti v suteréne banketové a spoločenské priestory (v minulosti slúžiace 

ako policajné väzenie a sklad paliva), na prízemí sú kancelárske miestnosti predstaviteľov 

mesta, kancelárske priestory sa nachádzajú i na prvom a druhom poschodí. Na prízemí 

Radnice, vo foyer, si môžete zblízka pozrieť všetky symboly mesta - erb, vlajku, pečať, 

insígnie, kľúč od mesta aj listinu s prvou písomnou zmienkou o meste. Nájdete tu i zoznam 

všetkých richtárov a primátorov, ktorí stáli na čele mesta. Svoje čestné miesto si v radnici 

našla aj patrónka mesta - od roku 2010 je tu zreštaurovaný originál sochy Nepoškvrnenej 

Panny Márie - Immaculaty (1724) z neďalekého Mariánskeho stĺpa. 

Adresa:       GPS súradnice: 

Radnica       48°56ˈ37.31ˈˈN 

Radničné námestie 7      20°34ˈ5.373ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

 Provinčný dom patrí medzi najvýznamnejšie budovy mesta, názov je reminiscenciou 

na časy, keby bola Spišská Nová Ves sídlom Provincie XIII, potom XVI spišských miest a 

kedy v nej sídlili administratívne orgány Provincie. Pôvodne bola táto budova postavená ako 

radnica mesta a traduje sa, že v roku 1443 v nej uzavreli mier král Vladislav Jagelonský a Ján 

Jiskra z Brandýsy. V rokoch 1777 budovu od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a 

zriadila v nej svoje administratívne sídlo až do roku 1876. Po zániku Provincie sa budova 

stala majetkom Spišskej župy, tá ju v roku 1894 predala Sporiteľni XVI spišských miest a od 

roku 1954 má v ňom svoje expozície Múzeum Spiša. V priebehu jeho existencie múzea sa 

menili aj jeho expozície. Súčasná expozícia prírody a histórie regiónu Spiša bola inštalovaná 

v roku 1992. Poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a 

zoologické charakteristiky orografických celkov: Slovenský raj, Spišskogemerské rudohorie, 



 300 

Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú prezentované i špecifické 

zvláštnosti a jedinečnosti prírody predstavovaného územia. Históriu regiónu prezentujú 

exponáty zbierkových fondov z archeológie, baníctva a remesiel. 

Otváracie hodiny:      Vstupné: 

http://www.muzeumspisa.com/indexsj.php   http://www.muzeumspisa.com/indexsj.php 

 

Adresa:       GPS: 

Letná ulica 50      48°56ˈ40.42ˈˈN 

052 01  Spišská Nová Ves    20°34ˈ6.305ˈˈE 

 

 

Telefón:       Email: 

(+421) 53 44 23757      muzeum@revuca.sk 

 

Web: 

http://www.muzeumspisa.com/indexsj.php 

 

 Reduta je secesnou stavbou postavenou v rokoch 1899 - 1902. Je jednou z posledných 

divadelných budov svojho druhu na Slovensku. Ide o trojpodlažnú budovu, kde slávnostná - 

koncertná sieň je umiestnená presne do stredu budovy. Základnými motívmi výzdoby je 

veľký erb mesta Spišská Nová Ves a labuť, ako symbol spevu a poézie. Poschodie i časť 

prízemia boli venované reštaurácií, kaviarničkám a hotelovej časti. Osobitne je riešená časť 

divadla. Vystupuje z hmoty budovy v polkruhovitej forme, ktorú tvorí polkruhovité schodište, 

vstup je riešený siedmimi dverami. Divadlo má prízemie a dva rady balkónov. Pozornosť si 

zaslúži ojedinelá nástenná maľby spišskonovoveského maliara Jozefa Hanulum, 

predstavujúca Vysoké Tatry a podtatranskú krajinu. V tejto budove sa v súčasnosti okrem 

Spišského divadla nachádza aj reštaurácia a kaviareň Sonáta, sídli tu Mestské kultúrne 

centrum a lokálna Televízia Reduta. 

 

http://www.muzeumspisa.com/indexsj.php
http://www.muzeumspisa.com/indexsj.php
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Adresa:        GPS: 

Radničné námestie 4      48°56ˈ34.839ˈˈN 

052 01  Spišská Nová Ves     20°34ˈ18.77ˈˈE 

 

Telefón: 

(+421) 53 417 3275, (+421) 53 442 5652 

 

 

Email: 

informacie@mkc.snv.sk, prevadzka@spisskedivadlo.sk  

 

Web: 

www.spisskedivadlo.sk 

www.mkc.snv.sk 

 

 Galéria umelcom Spiša - sídlom galérie sa stala historická budova v centre mesta. 

História objektu meštianskeho domu siaha až do druhej polovice 16. storočia. Galéria 

umelcom Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku. 

Zbierkový fond tvorí 1898 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, grafiky, ilustrácie, 

fotografie a sochárskej tvorby. Výstavná činnosti galérie mapuje a prezentuje predovšetkým 

výtvarných umelcov so vzťahom k regiónu, dotýka sa aj slovenského výtvarného umenia a v 

nemalej miere prezentuje tvorbu zahraničných umelcov. Vo výstavných priestoroch sa 

vystrieda každoročne okolo 25 výstav domácich, ale i zahraničných autorov. 

Otváracie hodiny: 

utorok - piatok  

9.00 - 16.30 

 

nedeľa za desať centov (vstupné pre všetky kategórie návštevníkov) 

11.00 - 16.00 

 

Vstupné: 

Jedna výstava: dospelí - 1 Euro, deti, študenti, dôchodcovia - 0,50 Eur, rodinná vstupenka - 2,5 Eur 

Celá galéria: dospelí - 2,5 Eur, deti, študenti, dôchodcovia - 1,5 Eur, rodinná vstupenka - 5,5 Eur 

 

Adresa:        GPS: 

Zimná ulica 46       48°56ˈ39.135ˈˈN 

052 01  Spišská Nová Ves     20°33ˈ55.346ˈˈE 

 

Telefón:        Email: 

(+421) 53 417 46 21       sekretariat@gus.sk 

 

Web: 

www.gus.sk 

http://www.mkc.snv.sk/
mailto:sekretariat@gus.sk
http://www.gus.sk/
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 Evanjelický kostol s najstaršou dochovanou knižnicou na Spiši. Kostol má pôdorys 

kríža a je postavený v klasicistickom slohu, ide o tzv. tolerančný typ evanjelického kostola. 

Vďaka výbornej akustike je kostol obľúbeným miestom organizovania koncertov a festivalov 

vážnej a organovej hudby (Medzinárodný organový festival Ivana Sokola). Na chóre kostola 

sa dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej Novej 

Vsi. 

Adresa:        GPS: 

Evanjelický kostol      48°56ˈ39.75ˈˈN 

Radničné námestie 8      20°33ˈ57.942ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón: 

(+421) 53 429 82 93, (+421) 53 442 82 92 

 

 Chrám Premenenia Pána patrí k najmladším sakrálnym stavbám v meste. 

Architektonicky je postavený tak, aby symbolicky zvýraznil niektoré tradičné byzantské 

prvky, hoci navonok pôsobí moderne. Veľmi pozoruhodná je sakrálna výzdoba interiéru. Je to 

jediný chrám na Slovensku, ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika 

podľa školy otca Marka Rupníka z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v 

Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Mozaika je vytvorené z prírodného materiálu - rôznych druhov 

kameňa zo Spiša i celého sveta. 

Adresa:        GPS: 

Chrám Premenenia Pána    48°56ˈ34.926ˈˈN 

Letná ulica 79      20°34ˈ23.014ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       Email: 

(+421) 911 711 468, (+421) 903 982 130   fara@grkatsnv.sk 

 

Web: 

www.grkatsnv.sk   

 

 Mariánsky stĺp (NKP) s kamennou sochou Nepoškvrnenej Panny Márie, tzv. 

Immaculatou, sa nachádza v historickom srdci mesta pod farským kostolom. 

Spišskonovoveský mariánsky stĺp bol postavený na základe donácie poľského starostu 

Teodora Konštantína Lubomirského. Patrí k najstarším spomedzi mariánskych stĺpov, ktoré 

dal tento gróf postaviť. Immaculatu vyhotovil podľa dostupnej literatúry levočský 

kamenosochár Friedrich Horn. 

http://www.grkatsnv.sk/
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Adresa:       GPS: 

Mariánsky stĺp      48°56ˈ37.31ˈˈN 

Radničné námestie 6     20°34ˈ5.373ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

 Kostol Nepoškvrneného počatia sa nachádza neďaleko námestia v radovej zástavbe 

Levočskej ulice. Bol pôvodne len kaplnkou pri mestskom špitáli, pravdepodobne zo 14. 

storočia. Kostol slúžil hlavne slovenskému obyvateľstvu, preto je zaužívaný aj 

názov Slovenský kostol. V roku 1724 bol pri kaplnke zriadený vikariát. Kaplnka bola 

rozšírená prístavbou chrámovej lode podľa plánov Jána Rossnera v rokoch 1727 - 1730. 

V roku 1753 sa v prestavbe pokračovalo vytvorením barokovej klenby a v rokoch 1869 - 1873 

bola pribudovaná bočná kaplnka. Zariadenie kostola je barokové, hlavný oltár pochádza 

z rokov 1751 - 1752, ale oltárny obraz je z roku 1856. Pôvodné bočné barokové oltáre sa 

nezachovali. Dnešné sú z rokov 1884 - 1886 a vyhotovil ich spišskonovoveský rezbár Július 

Fuhrmann. Staršie maľby barokovej kazateľnice z roku 1756 boli nahradené reliéfmi, ktoré, 

podobne ako viaceré drobné kusy zariadenia kostola, pochádzajú z dielne 

spišskonovoveského rezbára Františka Repcsika zo začiatku 20. storočia. 
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Adresa:      GPS: 

Kostol Nepoškvrneného počatia   48°56ˈ44.905ˈˈN 

Levočská ulica 12    20°34ˈ8.898ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

 Kostol Božieho milosrdenstva - výrazným architektonickým prvkom kostola, ktorý je 

najmladšou sakrálnou stavbou v meste, sú dve 38-metrové monolitické veže ukončené 

jednoramennými krížmi. V priestore medzi vežami je umiestnená jedna z dominánt interiéru - 

zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a nerezu, ktorý je podľa autorov výškou 5,6 

metrov a rozpätím 3,6 metrov najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole. 

Kostol je pútnickým miestom, pri konsekrácii v roku 2009 bol vyhlásený za diecéznu Svätyňu 

Božieho Milosrdenstva. Vo svätyni a v priľahlom rehoľno-pastoračnom centre je prístupná 

verejnosti po omšiach na Slovensku ojedinelá výstava pápežských darov z Vatikánu, ktoré 

dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách a časť z nich daroval Spoločnosti 

katolíckeho apoštolátu pri Rímskokatolíckej farnosti Smižany - duchovným otcom 

Pallotínom, ktorí spravujú tento kostol. 

Adresa: 

Kostol Božieho milosrdenstva 

Sídlisko Západ I, Hutnícka ulica 2 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

 Židovský cintorín je dnes poslednou zachovanou pamiatkou židovskej kultúry v 

meste. V roku 2010 bol zaradený medzi pamiatky Slovenskej cesty židovského kultúrneho 

dedičstva, ktorá je súčasťou rozsiahleho projektu Európske cesty židovského kultúrneho 

dedičstva. 

Adresa: 

Cintorínska ulica 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

 Slovenský dvojkríž - v časti mesta Spišská Nová Ves zvanej Pieskovec sa vypína 

symbol slovenskej štátnosti - Slovenský dvojkríž. Postavený bol v roku 2008 pri príležitosti 

740. výročia prvej písomnej zmienky o meste a 15. výročia vzniku Slovenskej republiky. 

Lokalita, kde sa desaťmetrový dvojkríž nachádza, ponúka jedinečný pohľad na panorámu 

Vysokých Tatier, Levočských vrchov či pohoria Branisko a je jedným z vyhľadávaných miest 

pri vychádzkach v rámci mesta. Vedie k nej zelená turistická trasa so začiatkom v centre 

mesta pri Radnici. 

 

 Mesto prianí a zvon - Miesto prianí alebo aj pamätník Pocta Majtrovi Konrádovi 

pripomína význam prvej gotickej zvonolejárskej dielne na Spiši (a zároveň najvýznamnejšej 

na Slovensku), ktorú založil v Spišskej Novej Vsti Majster Konrád. Slávnostne odhalený a 

požehnaný bol koncom roka 2012 pri príležitosti 655. výročia založenia dielne. Pamätník je 
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dielom akademického sochára Štefana Kovaľa a prestavuje imaginárny portrét stredovekého 

zvonolejára Konráda. Súčasťou je polozvon, ktorý pozýva návštevníkov do svojich útrob 

vysloviť svoje prianie a symbolickým zazvonením ho vyslať do nebies. 

 

Chránené územia 

 

 Hutianske - Je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. 

Územie bolo vyhlásené v roku 1988 na rozlohe 2,5984 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. 

Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu vzácnych druhov motýľov na 

vedeckovýskumné, náučné a kultúrno - výchovné ciele. Je to malé územie s pomerne veľkou 

zraniteľnosťou aj pri malých zásahoch. 

 

 Muráň - Je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. 

Územie bolo vyhlásené v roku 1996 na rozlohe 180,6600 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. 

Premetom ochrany je: Ochrana jedľ. a jedľovo-smrek. lesov v okolí Muráňa vo Volovských 

vrchoch. Zachovalé a zväčša pôvodné les. spoločenstvá prales. charakteru majú pôvodoochr. a 

vodohospo. funkciu, sú stanovišťom viacerých vzácnych a ohrozených biol. taxónov. 

 

Športové aktivity a turistické zaujímavosti 

 

 Ski Rittenberg - Lyžiarske stredisko Rittenberg - Spišská Nová Ves sa nachádza v 

regióne Slovenský raj. Areál lyžiarskeho strediska je vzdialený od centra Spiša - Spišskej 

Novej Vsi iba 2 km a je situovaný v mestskej časti Ferčekovce. Stredisko je známe 

milovníkom lyžovania z blízkeho okolia, ale navštevujú ho aj lyžiari zo vzdialenejších oblastí 

Slovenská a tiež zahraniční turisti z Poľska, Česka a Maďarska. Svojimi technickými 

parametrami patria zjazdovky medzi stredne náročné. Základná stanica sa nachádza v 

nadmorskej výške 512 m n. m. a najvyššie položený bod strediska je vo výške 608 m n. m., 

celkové prevýšenie teda predstavuje 96 metrov. Celková dĺžka zjazdoviek je 0,9 km a sú 

umelo zasnežované. V areáli sa nachádzajú 3 vleky s celkovou prepravnou kapacitou 1350 

osôb za hodinu. Vhodná kombinácia obtiažnosti terénov umožňuje využitie strediska lyžiarmi 

začiatočníkmi ako aj skúsenými lyžiarmi. Rodičia s deťmi majú možnosť využiť detský vlek, 

ktorý sa nachádza v areáli strediska. K ponuke je aj večerná lyžovanie s dĺžkou osvetlených 

tratí 400 metrov. 

Cenník skipasov: 

- 

Adresa:       GPS: 

Ski areál Spišská Nová Ves – Rittenberg   48°52ˈ24.709ˈˈN 

Radlinskeho 17A     20°33ˈ31.318ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 
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Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 442 4740, (+421) 53 419 2322   elsro@elsro.sk 

 

Web: 

http://www.slovenske.cz/ski-areal/spisska-nova-ves-rittenberg.html 

 

 ZOO v Spišskej Novej Vsi sa rozkladá na ploche 8 ha v juhovýchodnej časti mesta. Je 

najmladšou ZOO popri ostatných na Slovensku v Košiciach, Bratislave a Bojniciach. Areálom 

ZOO preteká potôčik, čo krásne dotvára scenériu areálu záhrady. Množstvo drevín poskytuje 

príjemný chládok pre zvieratá i návštevníkov. Jazero, výrazný prvok v kompozícií záhrady 

vytvára podmienky na prirodzený vývoj spoločenstiev kačíc, ako aj ostatných voľne žijúcich 

druhov jedincov, ochraňuje a udržiava ich biotop. V ZOO je v súčasnosti okolo 310 zvierat a 

110 druhov. Medzi najatratívnejšie patria leopard škvrnitý, či tiger ussurijský. V areáli ZOO 

sú aj stánky s občerstvením, so zmrzlinou a stánok so suvenírmi. 

Cenník: 

http://www.zoosnv.sk/zoo-snv/otvaracie-hodiny-vstupne-mapa-infocentrum.html  

 

Adresa:        GPS: 

ZOO Spišská Nová Ves      48°55ˈ58.092ˈˈN 

Sadová 6       20°34ˈ21.856ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón: 

(+421) 907 102 720 - riaditeľka Ing. Jana Dzuriková 

 

E-mail:        Web: 

zoosnv@zoosnv.sk       http://www.zoosnv.sk/index.html 

 

 Letné kúpalisko sa nachádza v meste Spišská Nová Ves. 

Vstupné: 

http://www.stez.sk/letne-kupalisko/  

 

Adresa:        GPS: 

Letné kúpalisko       48°40ˈ1.167ˈˈN 

Za Hornádom 13      20°6ˈ32.129ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 902 260 284, (+421) 53 4166 351    plavaren@stez.sk 

 

Web: 

www.stez.sk 

 

http://www.slovenske.cz/ski-areal/spisska-nova-ves-rittenberg.html
http://www.zoosnv.sk/zoo-snv/otvaracie-hodiny-vstupne-mapa-infocentrum.html
mailto:zoosnv@zoosnv.sk
http://www.zoosnv.sk/index.html
http://www.stez.sk/letne-kupalisko/
http://www.stez.sk/
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 Tandemový zoskok - Spoločnosť Compact Skydive už 19 rokov zabezpečuje 

komplexné služby v oblasti športového a rekreačného parašutizmu. Svojím zákazníkom 

ponúkajú profesionálne tandemové zoskoky a ďalšie adrenalínové, voľnočasové aktivity na 

oblohe. 

Cenník: http://www.compact.sk/ponuka  

 

Adresa:       GPS: 

Compact - parašutistická skupina, s. r. o.   48°56ˈ22.639ˈˈN 

Letecká 37      20°32ˈ52.123ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 911 858 960       info@compact.sk 

 

Web: 

http://www.compact.sk/kontakt 

 

 Výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku - Po prekonaní 155tich schodov 

počas výstupu na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska sa Vám naskytne úžasný výhľad. 

Osemdesiatsedem metrov vysoká veža Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatie 

Panny Márie ponúka nádherný pohľad na mesto a široké okolie s panorámou Vysokých 

Tatier. Vďaka svojej výške je veže zapísaná do Knihy slovenských rekordov. 

 

 
 

http://www.compact.sk/ponuka
http://www.compact.sk/kontakt
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Harmonogram výstupov: 

http://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-zazit/dobrodruzstvo/vystup-na-vezu/  

 

Vstupné: 

dospelí: 1,5 Eur 

študenti a dôchodcovia: 1,00 Eur 

deti do 15 rokov: 0,50 Eur 

 

Adresa:       GPS: 

Radničné námestie 6     48°56ˈ37.31ˈˈN 

052 01  Spišská Nová Ves    20°34ˈ5.373ˈˈE 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 442 82 92, (+421) 53 429 82 93   tic@mestosnv.sk 

 

Web: 

http://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-zazit/dobrodruzstvo/vystup-na-vezu/ 

 

 Hotel Metropol*** - Na relax môžete v hotelovom wellness centre využiť 5 druhov 

sáun, vírivý a ochladzovací bazén, masážne sprchy, ľadovú studňu, vyhrievané sedadlá, rôzne 

oddychové zóny a masáže podľa vlastného výberu. 

Cenník: 

http://www.hotel-metropol.sk/sk/?wellness 

 

Adresa:        GPS: 

Hotel Metropol***      48°56ˈ46.52ˈˈN 

Štefánikovo námestie 2      20°33ˈ30.58ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 53 415 08 11       recepcia@hotel-metropol.sk 

 

Web: 

www.hotel-metropol.sk 

 

 Hotel Preveza** - Relax v tomto hoteli je naozaj výnimočný, pretože okrem parnej a 

fínskej sauny, masáží v masážnom centre i na termo-akupresúrnych masážnych stoloch máte 

na oddych k dispozícií aj krytú plaváreň a letné kúpalisko, ktoré sú súčasťou komplexu 

hotela. 

Cenník: 

http://www.hotel-preveza.sk/cennik/ 

 

 

http://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-zazit/dobrodruzstvo/vystup-na-vezu/
http://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-zazit/dobrodruzstvo/vystup-na-vezu/
http://www.hotel-metropol.sk/
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Adresa:        GPS: 

Hotel Preveza**      48°56ˈ20.162ˈˈN 

Za Hornádom 12      20°33ˈ55.234ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 53 41 66 315       recepcia@hotel-preveza.sk 

 

Web: 

www.hotel-preveza.sk 

 

 Parkhotel Centrum*** - Hotel ponúka svojím hosťom a širokej verejnosti masáže, 

fitness centrum, solárium a kozmetické služby. 

Cenník: 

neuvedené 

 

Adresa:        GPS: 

Parkhotel Centrum***      48°56ˈ41.252ˈˈN 

Zimná 34       20°33ˈ50.424ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 53 41 50 811       recepcia@parkhotelcentrum.sk 

 

Web: 

www.parkhotelcentrum.sk  

 

 Ludvik Spa Centrum - Pokoj, pozitívna atmosféra a kvalitné služby na Vás čakajú v 

centre, ktoré ponúka rôzne druhy masáží a sáun, lávové kamene, vírivku, jacuzzi, 

akupunktúru i chiropraxiu. 

Cenník: 

neuvedené 

 

Adresa:     GPS: 

Ludvik Spa Centrum    48°56ˈ41.106ˈˈN 

Stará cesta 6    20°33ˈ35.502ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 917 507 854     dusanludvik@gmail.com 

 

Web: 

https://www.facebook.com/LudvikSpacentrum 

 

http://www.hotel-preveza.sk/
https://www.facebook.com/LudvikSpacentrum
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 Fit House relaxačné centrum - Regeneráciu tela i mysle si môžete dopriať v 

relaxačnom centre ponúkajúcom parnú i fínsku saunu, vírivý bazén, tropickú sprchu, Kneipov 

kúpeľ pre nohy i rôzne druhy masáží. K dispozícií je aj multifunkčná telocvičňa a SportLIFE 

zóna s odbornou podporou lekára, fitness trénera a výživového poradcu. 

Cenník: 

http://www.fithouse.sk/stranka/cennik-30_11_2015_14_51/ 

 

Adresa:     GPS: 

Fit House relaxačné centrum    48°56ˈ53.494ˈˈN 

Slnečné nábrežie 1    20°33ˈ4.407ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:    E-mail:  

(+421) 902 251 039, (+421) 918 771 253     info@fithouse.sk 

 

Web: 

www.fithouse.sk 

 

 Hotel Čingov*** - Wellness a kongres hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

mesta, pri vstupe do Slovenského raja a v hotelovom wellness centre ponúka v rámci 

wellnessu krytý rajský bazén s teplotou vody 31 stupňov Celzia, rôzne sauny, masáže a 

vitálny svet.   

Cenník: 

http://www.hotelcingov.sk/?g=3&ext=3 

 

Adresa:     GPS: 

Hotel Čingov***    48°56ˈ42.953ˈˈN 

Čingov – Hradisko    20°33ˈ49.2ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 443 36 63, (+421) 53 443 36 33     hotelcingov@hotelcingov.sk 

 

Web: 

www.hotelcingov.sk 

 

 Lanový park Monkeyland - Najnovší a najbezpečnejší lanový park na Slovensku 

postavený z rôznych prekážok zavesených vo výške medzi stromami. Lanový park je k 

dispozícií hlavne v lete, ale aj v zime na objednávku. Park obsahuje detskú trasu a tri trasy pre 

osoby s výškou nad 140 cm so stúpajúcou náročnosťou. 

Otváracie hodiny: 

http://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-zazit/dobrodruzstvo/lanovy-park-monkeyland/ 

 

http://www.fithouse.sk/
http://www.hotelcingov.sk/
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Vstupné: 

detský okruh - 3,5 Eur/os./30 min 

okruh pre dospelých - 7,00 Eur/os./60 min 

 

Adresa:     GPS: 

Madaras park - Sadová ulica    48°56ˈ05.4ˈˈN 

Tepličská cesta (vedľa ZOO)     20°34ˈ23.2ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 948 508 097    info@mokeyland.sk, becarik@mokeyland.sk 

 

Web: 

http://www.monkeyland.sk/ 

 

 Krytá strelnica - Na 50 metrov dlhej strelnici Vás čaká 5 stanovíšť i laserová 

strelnica. A to všetko pod dohľadom odborného inštruktora. Nechýba možnosť zapožičania 

zbraní podľa vlastného výberu, profesionálny servis a strelecká škola. 

Otváracie hodiny:     Vstupné: 

(+421) 905 351 014     neuvedené 

 

Adresa:     GPS: 

Klub spišských strelcov    48°57ˈ8.94ˈˈN 

Radlinského 17    20°33ˈ23.17ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 905 351 014     strelnica@snv.sk 

 

Web: 

http://www.strelnica.snv.sk/ 

 

Kultúrny program 

 Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS - Tento rok sa uskutoční 21. 

ročník Medzinárodného hudobného festivalu MUSICA NOBILIS. 

Web: http://akcie.spisskanovaves.eu/kultura_a_volny_cas/detail/action/SINGLE/medzinarodny-

hudobny-festival-musica-nobilis-1/index.html 

 

 Ples Spišiakov - Najprestížnejšia spoločenská udalosť regiónu. Ples je zárukou 

neopakovateľnej zábavy. Navyše v sebe nesie i charitatívnu myšlienku. Koná sa v Koncertnej 

sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi.  

Web: http://navstevnik.spisskanovaves.eu/podujatia/tradicne/ples-spisiakov/ 

 

http://www.strelnica.snv.sk/
http://akcie.spisskanovaves.eu/kultura_a_volny_cas/detail/action/SINGLE/medzinarodny-hudobny-festival-musica-nobilis-1/index.html
http://akcie.spisskanovaves.eu/kultura_a_volny_cas/detail/action/SINGLE/medzinarodny-hudobny-festival-musica-nobilis-1/index.html
http://navstevnik.spisskanovaves.eu/podujatia/tradicne/ples-spisiakov/
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 Spišský trh mal v roku 2015 už 60 rokov, jedná sa o najväčšiu a najobľúbenejšiu 

akciu mesta.  

Web: http://navstevnik.spisskanovaves.eu/podujatia/tradicne/spissky-trh/ 

 

 Gotická cesta je prvou tématickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V 

ucelenom okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-

Gemer: vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá 

miest, múzeá a katedrály - ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselné 

domy, alebo romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela 

gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-

historické epochy. 

 

 

4.03 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY 

 

 Mesto leží v JV časti Hornádskej kotliny, povrch je pahorkatinný, v južnej časti sú 

jaskyne a jazerá na Svätojánskom potoku. Územie dnešného mesta bolo osídlené už v 

eneolite, potom v dobe bronzovej a ako opevnené hradisko v dobe veľkomoravskej. V ll. - 12. 

stor. k slovanskému osídleniu prišli kolonisti z Valónska, od ktorých má mesto pomenovanie. 

Prvá písomná zmienka je z r. 1243. Kráľ Belo IV. potvrdil Spišským Vlachom staršie výsady, 

podľa ktorých mali správnu, súdnu a majetkovú samosprávu. Spišské Vlachy patrili do 

Spoločenstva spišských Sasov a vyvíjali sa ako mestečko, v r. 1412 - 1772 boli zálohované 

Poľsku. V r. 1778 - 1876 boli súčasťou Provincie 16 spišských miest. V r. 1923 bol im odňatý 

titul mesta, stali sa obcou. Uznesením NR z 28. 4. 1992 boli znovu Spišské Vlachy vyhlásené 

za mesto. Výhodná poloha mesta - pri "veľkej" ceste tzv. Gemerskej, ktorá spájala Spiš s 

Dolnou zemou a Poľskom, výrazne prispela rozvoju a obchodnému významu. Konali sa štyri 

výročné trhy, neskôr týždenné. V 14. stor. existoval mestský hospital sv. Vavrinca. Najväčší 

rozkvet zažili v 16. až 18. stor. V r. 1770 v meste bolo 150 remeselníkov, najviac ševcov, 

farbiarov, tkáčov, kamenárov, murárov. Od r. 1786 existovala papiereň. Mesto postihovali 

časté požiare, možno aj preto bol v roku 1863 založený prvý dobrovoľný požiarny zbor na 

našom území. Po roku 1900 bol v meste závod na spracovanie ľanu, tehelňa, klampiarska 

dielňa, fungovala drevená a kamenná píla. Zapojenie na železničnú dopravu pomohlo rozvoju 

mesta. V r. 1888 zriadená sporiteľňa, v r. 1905 telefónna linka prvá na Spiši, verejné 

osvetlenie - z vlastnej elektrárne. Od roku 1956 je v Spišských Vlachoch skúšobná stanica 

Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho pre obiloviny a trávy. 

Pracuje tu poloprofesionálna hydrometeorologická stanica. Každý deň vykonáva meranie - 

teploty vzduchu, vlhkosť vzduchu, maximálne a minimálne denné teploty, smer, rýchlosť a 

silu vetra, teplotu vody, sledujú sa zrážky, priemerné ročné zrážky a teplota pôdy. 

 

 

http://navstevnik.spisskanovaves.eu/podujatia/tradicne/spissky-trh/
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Ubytovacie zariadenia 

 

 Casa Blanca je situovaná v nádhernom tichom prostredí na okraji lesa, v atraktívnej 

rekreačno-turistickej oblasti Zahura, patriacej k obci Spišské Vlachy. Ak túžite po pokojnej 

dovolenke so zaručeným pohodlím, maximálnym súkromím, so širokými možnosťami 

voľnočasových aktivít a mimo akéhokoľvek ruchu a zhonu miest, srdečne Vás k nám 

pozývame. V blízkom okolí ubytovania si môžete Váš voľný čas spríjemniť podnikaním 

množstva príjemných lesných prechádzok, horských a cyklistických túr krásnou okolitou 

prírodou. Skvele oddýchnuť si môžete aj pri hubárčení, zbere lesných plodov alebo pri dvoch 

blízkych rekreačných jazerách s možnosťou kúpania, rybolovu a vodného bicyklovania, ktoré 

v zimnom období zamŕzajú a sú vhodné aj na rekreačné korčuľovanie. V zime si tu prídu na 

svoje aj všetci milovníci bežeckého a klasického lyžovania, ktorí môžu využívať služby 

neďalekého lyžiarskeho strediska Relax Center Plejsy pri Krompachoch. 

Kategória ubytovania: chalupa  Poloha: rekreačno-turistická oblasť Zahura 

Parkovanie: áno, v areáli chalupy 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové internetové pripojenie 

Ostatné: upravená záhrada, bicykle, šípky, detské ihrisko, gril, ohnisko, terasa, úschodňa na bicykle 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/casa-blanca  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Casa Blanca   48°55ˈ43.976ˈˈN 

Okolie 1100/62   20°48ˈ33.031ˈˈE 

053 61  Spišské Vlachy 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 907 475 357, (+421) 915 389 146   - 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/casa-blanca 

 

 Ubytovanie František sa nachádza v mestečku Spišské Vlachy s kostolom Jána 

Krstiteľa. Z objektu je možné podnikať prechádzky do neďalekej rekreačnej oblasti Zahura. 

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí   Poloha: v tichej časti obce 

Parkovanie: áno, v areáli domu 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: gril, ohnisko, bezplatná pomoc pri plánovaní túr a výletov do okolia 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/frantisek/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Ubytovanie František   48°56ˈ41.876ˈˈN 

http://www.megaubytovanie.sk/casa-blanca
http://www.megaubytovanie.sk/casa-blanca
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/spvlachy/spvlachy.html
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/spvlachy/spvlachy.html
http://www.slovenskyraj.sk/frantisek/
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Železničná 12   20°47ˈ52.487ˈˈE 

053 61  Spišské Vlachy 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 53 44 95 004, (+421) 918 191 786    lapidodendra1234@azet.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/frantisek/ 

 

 Chata Sabinka je chata, ktorá ponúka ubytovanie a stravovanie v príjemnom 

prostredí rekreačnej oblasti Zahura. V zimnom období u nás máte možnosť využiť lyžiarsky 

vlek pre začiatočníkov, zamrznuté jazero, kde je možné korčuľovať sa. Zabezpečujeme 

zjazdnosť bežkárskych tratí upravované snežným skútrom. Podľa záujmu Vás povozíme na 

snežnom skútri. V zime Vám ponúkame kúpanie v kúpacej kadi. V blízkosti sa nachádza 

jedno z najvýznamnejších lyžiarskych stredísk Plejsy, ktoré uspokojí každého lyžiara a krytá 

plaváreň v meste Krompachy. V letnom období u nás máte možnosť využiť širokú škálu 

športového a relaxačného vyžitia, turistiky, cykloturistiky, či jazdy na vodnom bicykli. 

Priamo z Chaty Sabinka dovidíte na detské ihrisko a tak máte svoje deti v bezpečí. Vaše deti 

môžu nakŕmiť naše ovečky alebo rybičky v jazierku. V blízkosti chaty sa nachádza ihrisko i 

basketbalový kôš. Ponúkame možnosť zapožičania športových potrieb - volejbalovej siete, 

volejbalovej lopty, futbalovej a basketbalovej lopty, soft tenisových rakiet, bedmintonu. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turisticko-rekreačnej oblasti Zahura 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: reštaurácia s občerstvením 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: altánky s ohniskom, možnosť zapožičania si kolíku a grilu, detské ihrisko, možnosť 

zapožičania športových potrieb, ihrisko, basketbalový kôš 

Cenník: http://www.chata-sabinka.sk/?stranka=ubytovanie 

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Chata Sabinka    neuvedené 

Zahura 

053 61  Spišské Vlachy 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 915 961 730    jaro.matus@nettq.sk 

 

  

Web: 

http://www.chata-sabinka.sk/? 

 

 

http://www.slovenskyraj.sk/frantisek/
http://www.chata-sabinka.sk/
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 Apartmán 20812 – ubytovanie v súkromí, ktoré sa nachádza na okraji obce. 

Kategória ubytovania: apartmán   Poloha: okraj obce 

Parkovanie: áno 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť polpenzie 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: terasa, záhradné posednie, ohnisko, letný bazén, bicykle, hojdačka 

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Apartmán 20812   48°56ˈ31.243ˈˈN 

Komenského 16   20°47ˈ53.847ˈˈE 

053 61  Spišské Vlachy 

 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 905 645 928, (+421) 905 381 095    forgacovarenata@gmail.com 

 

Web: 

http://www.limba.com/sk/ubytovanie_slovensko/byt/spisske-vlachy/20812.htm?pp-

data=2465%7C2016-10-23%7Cgsk-sk%7Csk-vil-sk-all-

gs%7Cspisskevlachyubytovanie&uid=153379534657d2ae7962e336.57501083 

 

 Privát Palenčár predstavuje ubytovanie v súkromí, v tichej oblasti mesta. Privát je 

vhodný ako východisko k návšteve okolitých historických pamiatok.  

Kategória ubytovania: privát   Poloha: tichá časť obce 

Parkovanie: áno, v uzavretom dvore   Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené   Ostatné: ubytovanie v súkromí 

Cenník: http://www.uby.sk/privat-palencar-spisske-vlachy?locale=cs  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Privát Palenčár   48°56ˈ31.194ˈˈN 

Štúrova 25   20°47ˈ46.273ˈˈE 

053 61  Spišské Vlachy 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 903 987 010    forgacovarenata@gmail.com 

 

Web: 

http://www.uby.sk/privat-palencar-spisske-vlachy?locale=cs 

 

 Privát SEKO je ubytovaním v súkromí, v tichej časti mesta. Privát je vhodný ako 

východiskový bod pre návštevu okolitých historických a prírodných pamiatok.  

Kategória ubytovania: privát   Poloha: tichá časť obce 

Parkovanie: áno,   Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené   Ostatné: ubytovanie v súkromí 

http://www.limba.com/sk/ubytovanie_slovensko/byt/spisske-vlachy/20812.htm?pp-data=2465%7C2016-10-23%7Cgsk-sk%7Csk-vil-sk-all-gs%7Cspisskevlachyubytovanie&uid=153379534657d2ae7962e336.57501083
http://www.limba.com/sk/ubytovanie_slovensko/byt/spisske-vlachy/20812.htm?pp-data=2465%7C2016-10-23%7Cgsk-sk%7Csk-vil-sk-all-gs%7Cspisskevlachyubytovanie&uid=153379534657d2ae7962e336.57501083
http://www.limba.com/sk/ubytovanie_slovensko/byt/spisske-vlachy/20812.htm?pp-data=2465%7C2016-10-23%7Cgsk-sk%7Csk-vil-sk-all-gs%7Cspisskevlachyubytovanie&uid=153379534657d2ae7962e336.57501083
http://www.uby.sk/privat-palencar-spisske-vlachy?locale=cs
http://www.uby.sk/privat-palencar-spisske-vlachy?locale=cs
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Cenník: neuvedené 

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Privát Seko   48°56ˈ41.876ˈˈN 

Železničná 12   20°47ˈ52.487ˈˈE 

053 61  Spišské Vlachy 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 908 304 821    neuvedené 

 

Web: 

Neuvedené 

 

Historické pamiatky 

 

 Katolícky farský kostol sv. Jána Krstiteľa - Pôvodne románsky, po roku 1434 

goticky obnovený. Z románskej stavby vybudovanej po tatárskom vpáde roku 1241 sa 

zachovali špalety triumfálneho oblúka s priľahlou nárožnou príporou klenieb starého 

presbytéria. Nárožná prípora má bobuľovitú hlavicu. Roku 1434 poškodený románsky kostol 

zbúrali a pri obnove prestavali v neskorogotickom slohu. Vežu kostola upravili začiatkom 

druhej tretiny 19. stor. a roku 1875 pri reštauračných prácach vymenili kružby okien. 

Trojloďový pseudobazilikálny priestor s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou, 

južnou kaplnkou a predstavanou vežou. Stredná prevýšená loď sa do bočných lodí otvára 

arkádou. Na západnej strane vstavaný chór nesú arkády na prízemí. Zachované gotické 

sieťové rebrové klenby parlerovského typu. Rebrá sa zasekávajú do steny bez konzol. Kružby 

okien sú kópie z roku 1875. Fasády sú hladké s opornými piliermi, v priečelí predstavaná 

barokovo-klasicistická veža. Hlavný oltár je rokokový z polovice 18. stor., uprostred jeho 

stĺpovej architektúry je nový obraz sv. Jána Krstiteľa od Ľ. Taryho z roku 1927. V 

interkolumniách sú rokokové sochy sv. Petra, Pavla, Štefana a Ladislava a v bohatom štíte je 

súsošie najsv. Trojice, pred oltárom je kovaná rokajová mriežka. Severný bočný oltár sv. 

Kríža je neskorobarokový z polovice 18. stor., so stĺpovou architektúrou zakončenou 

baldachýnom. V strede oltára je socha Krista na kríži. Druhý severný bočný oltár P. Márie je 

neskorobarokový z polovice 18. stor. v strede stĺpovej architektúry je socha Immaculaty. 

Severný bočný oltár sv. Michala je rokokový z polovice 18.stor., so stĺpovou architektúrou, 

vyplnenou akantovým a rokajovým ornamentom, po stranách adorujúci anjeli s úľom a 

pápežskou korunou, uprostred nový obraz sv. Michala z roku 1928. Severný bočný oltár sv. 

Jozefa je klasicistický z polovice 19.stor., uprostred oltárnej steny s pilastrami a úsekom 

klasicizujúceho architrávu nový obraz sv. Jozefa. Južný bočný oltár sv. Kataríny, 

neskorobarokový z polovice 18.stor. s volútovým štítom, v strede oltára socha sv. Kataríny. 

Južný bočný oltár sv. biskupa z polovice 18.stor., neskorobarokový, s volútami po stranách. V 

strede socha svätca v biskupskom rúchu. Južný bočný oltár Márie Magdalény je z roku 1929. 
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Južný oltár sv. Jána ev. je klasicistický z polovice 19. stor. Na oltárnej stene s pilastrami je 

obraz sv. Jána. Kazateľnica je rokoková z polovice 18. stor., s oválnym pôdorysom, rečnište 

členené volútami, na ktorých sú sochy sediacich evanjelistov. Neskorogotická krstiteľnica 

pochádza z roku 1497, je bronzová s nápisom a datovaním. Neskorobaroková krstiteľnica je z 

polovice 18. stor., na zadnej doske je reliéf anjela s mušľou v ruke. Krucifix neskorogotický, 

polychrómovaný je z čias okolo roku 1520, pripísaný rezbárovi z okruhu Pavla z Levoče. 

Korpus s vlajúcou bohato riasenou bedrovou šatkou. Neskorobarokové sochy Mojžiša a 

svätca sú z 18. stor. Stallá vo svätyni sú pôvodne gotické, neskôr barokovo upravené v 

polovici 18. stor., na každej strane je zadná doska rozdelená na 11 polí, v každom je rytá 

rastlinná gotická ornamentika. Záverečná rímsa s poprsím Anny, Márie, Alžbety na jednej a 

Joachima, Jozefa a Zachariáša na druhej strane, parapet stáll je s rokajovými kartušami. 

Skriňa baroková je z 18.stor., barokový kalich z roku 1764, dva klasicistické kalichy z 19.stor. 

a ešte jeden z roku 1907. 

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa   48°56ˈ54.699ˈˈN 

Jarná ul. 1   20°47ˈ34.358ˈˈE 

053 61  Spišské Vlachy 

 

 Evanjelický kostol a. v. - Barokovo - klasicistický, postavený ako tolerančný roku 

1787 na mieste starého dreveného kostola, ktorý pochádzal z roku 1694 a pri požiari roku 

1727 zhorel. Ide o typ sieňových tolerančných chrámov s polkruhovým uzáverom a pruskými 

klenbami. Veža a fasáda sú klasicisticky riešené v prvej polovici 19.stor., oltár je 

neoklasicistický, v strede s obrazom Kristus na mori. Kazateľnica neoklasicistická 

polygonálna, s ornamentikou ako na oltári. Krucifix s barokovým korpusom z 18.stor. 

podobizeň cisára Jozefa II. Z poslednej tretiny 18.st štyri stallá, barokovo - klasicistické z 

roku 1787, obraz Nanebevstúpenie Pána z 19.stor. 

Adresa:    GPS súradnice: 

Evanjelický kostol a. v.   48°57ˈ7.535ˈˈN 

SNP ul. 56   20°47ˈ36.198ˈˈE 

053 61  Spišské Vlachy 

 

Radnica s vežou - Na námestí, gotická, postavená v 15. stor. prístavbou v 17. stor. 

vtiahli vežu a radnicu do jedného bloku, pričom prístavbu zastrešili samostatne. Časť budovy 

slúži ako katolícky kostol (tzv. slovenský, malý, zasvätený Nanebevzatiu P. Márie). Budova 

bola reštaurovaná roku 1886. Hlavný oltár skriňový, neskorogotický z čias okolo roku 1500, s 

romantickou úpravou roku 1900. Z pôvodného oltára je zachovaná stena strednej skrine a 

pohyblivé krídla s maľovanými tabuľami, na nich sú postavy: sv. Jakub stor., Barbora, Krištof 

a Katarína Alexandrijská. Na vonkajšej strane tabúľ sú postavy štyroch sv. biskupov. Bývalá 

radnica a požiarná zbrojnica ("ratuš", "turňa"). 
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Chránené územia 

 

 Galmuská tisina - je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 na rozlohe 55,9600 ha. Ochranné pásmo 

nebolo určené. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu typických lesných 

fytocenóz vápencovej časti Galmusu s rozptýleným výskytom tisu obyčajného a ďalších 

chránených i ojedinelých druhov rastlín. 

 

Turistické zaujímavosti 

 

 Zahura je časť Spišských Vlách, turistické stredisko vzdialené 3 km od centra mesta, 

prístup do strediska je možný autom, bicyklom, ale aj pešky cez les. Nachádza sa tu lyžiarsky 

vlek pre začiatočníkov a pri ňom jazero na kúpanie. V zime toto jazero zamŕza a je vhodné na 

korčuľovanie. Občerstvenie je možné v zrekonštruovanej chate Sabinka, ktorá ponúka okrem 

nápojov aj jedlo. 

 

 

4.04 OBEC ARNUTOVCE 

 

 Jedna z najstarších spišských obcí leží v Hornádskej kotline 530 m n. m., SZ od 

Spišskej Novej Vsi. Pôvodne kráľovskú obec Malé Tomášovce, daroval Belo IV. r. 1259 

kostolu spišského prepošstva. Roku 1278 sa stala majetkom Arnolda, podľa neho je obec 

pomenovaná. V ďalších storočiach bola majetkom kartuziánskeho kláštora na Skale útočišťa, 

r. 1543 pripadla panovníkovi, ktorý ju daroval Spišskej kapitule. V odlesnenom chotári sa 

obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom V budúcnosti môže rozvoju obce pomôcť 

cestovný ruch, v blízkosti Slovenský raj. V chotári je geotermálny vrt, teplota vody 31 °C, je 

v hĺbke 1133 metrov. Zatiaľ nevyužívaný. Obec je filiálkou fary v Letanovciach. Kostol sv. 

Heleny, gotický zo začiatku 15. stor. so vzácnym krídlovým gotickým oltárom Panny Márie, 

asi z roku 1485, pravdepodobne dielo majstra Martina z Levoče. Obec je vo výstavbe, z 

prostriedkov PHARE buduje infraštruktúru. Patrí k 10 pilotným lokalitám vybraným na 

zlepšenie postavenia rómskeho obyvateľstva.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Ubytovanie Slovenský raj sa nachádza v tichej časti obce Arnutovce vo 

vzdialenosti 5km od turistického strediska Čingov v národnom parku Slovenský raj. Z 

ubytovania je možné podnikať nenáročné prechádzky, ako aj náročnejšie pešie túry do roklín 

Slovenského raja(Sokolia dolina, Prielom Hornádu, Letanovský mlyn, Kláštorská roklina, 

Suchá belá), na Tomašovský výhľad a Kláštorisko. V zime je možné mimo túr lyžovať alebo 
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využiť bežecké trate v lyžiaskych strediskách Plejsy (27 km, medzinárodná homologizácia 

FIS), Levočská dolina (12 km), Poráč (18 km), Spišská Nová Ves - Rittenberg (5 km), Čingov 

- Ďurkovec (5 km) a Vysoké Tatry (30 km). Objekt je vhodný ako východisko na celodenné 

výlety autom za poznávaním kultúrno-historických pamiatok Spiša (Levoča 11 km, Spišský 

hrad 25 km, Markušovce 8 km, Kežmarok 24 km), prírodných krás (Dobšinská ľadová 

jaskyňa 40 km, Pieniny 80 km, Vysoké Tatry 30 km) a na celoročne prevádzkované termálne 

kúpaliská Vrbov (22 km) a AquaCity Poprad (24 km). V Spišskej Novej Vsi (4 km) je letné 

kúpalisko, krytá plaváreň, najvyššia kostolná veža na Slovensku vysoká 87 m a návšteva 

ZOO. 

Kategória ubytovania: penzión    Poloha: v tichej časti obce 

Parkovanie: áno, v uzamknutom dvore 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie na internet 

Ostatné: miestnosťť na odkladanie lyží a bicyklov, záhradné posedenie s ohniskom, záhradná 

hojdačka, bezplatná pomoc pri plánovaní túr a výletov do okolia 

Cenník: http://www.slov-raj.sk/ubytovanie-slovensky-raj/cennik  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Ubytovanie Slovenský raj    48°58ˈ45.424ˈˈN 

Arnutovce 54      20°29ˈ43.046ˈˈE 

053 13  Arnutovce 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 5904 112 938      maria.kacvinska@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.slov-raj.sk/ubytovanie-slovensky-raj/uvod 

 

 Penzión Úsmev sa nachádza v obci Arnutovce vo vzdialenosti 5 km od turistického 

strediska Čingov v národnom parku Slovenský raj. Z objektu je možné podnikať pešie túry do 

roklín Slovenského raja (Sokolia dolina, Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Suchá Belá), 

na Tomášovský výhľad a Kláštorisko. Krásy Slovenského raja je možné spoznávať aj v zime, 

kedže Národný park Slovenský raj je sprístupnený celoročne. V zime je okrem pešej turistiky 

možné lyžovať v lyžiarskych strediskách Spišská Nová Ves-Rittenberg, Levočská dolina, 

Plejsy a Vysoké Tatry.  Objekt je vhodným východiskom na celodenné výlety autom za 

poznávaním kultúrno-historických pamiatok Spiša (Markušovce, Levoča, Spišský hrad), do 

Dobšinskej ľadovej jaskyne, Vysokých Tatier, na splavovanie Dunajca a návštevu celoročne 

prevádzkovaných termálnych kúpalísk AquaCity Poprad a Vrbov. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci, 5 km od turistického strediska Čingov 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu 

Možnosti stravovania: raňajky, donášková služby, individuálne 

http://www.slov-raj.sk/ubytovanie-slovensky-raj/cennik
http://www.slov-raj.sk/ubytovanie-slovensky-raj/uvod
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WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie na internet 

Ostatné: povolené domáce zvieratá, krby a kuchynky, spoločenské hry, ping pong, areál pre deti - 

trampolína,...donášková služba 

Cenník: http://www.penzionusmev.sk/ubytovanie/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Úsmev       48°58ˈ48.16ˈˈN 

Arnutovce 120       20°29ˈ35.18ˈˈE 

053 13  Arnutovce 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 905 967 843       info@penzionusmev.sk 

 

Web: 

http://www.penzionusmev.sk/ 

 

 Privát Martina predstavuje ubytovanie v súkromí v obci Arnutovce, v blízkosti NP 

Slovenský raj s výhľadom na Vysoké a Nízke Tatry. 

Kategória ubytovania: privát    Poloha: v obci 

Parkovanie: áno, pri objekte    

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: veľká záhrada, kryté záhradné posedenie, terasa s grilom, ohnisko, pieskovisko 

Cenník: http://privatmartina.sk/cennik/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Privát Martina      48°58ˈ33.119ˈˈN 

Arnutovce 4      20°29ˈ35.594ˈˈE 

027 51  Arnutovce 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 336 809, (+421) 918 582 795   privat.martina@azet.sk 

 

Web: 

http://privatmartina.sk/ 

 

 Penzión Home - sú pre Vás pripravené štyri príjemne zariadené izby, s kapacitou 

celkom 10 lôžok. Sú tu pre Vás bez ohľadu na to, či je dôvodom Vašej návštevy výlet do 

prírody, poznávanie, kultúrne alebo športové vyžitie, či služobná cesta. Či sa tu rozhodnete 

stráviť víkend, dlhšie trvajúcu dovolenku alebo prespíte jednu noc počas služobnej cesty, v 

HOME sa o Vás postaráme najlepšie ako vieme. 

Kategória ubytovania: penzión     Poloha: v obci 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu    Možnosti stravovania: raňajky, 

http://www.penzionusmev.sk/ubytovanie/
http://www.penzionusmev.sk/
http://privatmartina.sk/cennik/
http://privatmartina.sk/
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WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie na internet 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.penzion-home.sk/cennikakcia/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Home, Ubytovanie v súkromí***    48°58ˈ47.512ˈˈN 

Arnutovce 119       20°29ˈ35.095ˈˈE 

053 13  Arnutovce 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 915 766 371       info@penzion-home.sk 

 

Web: 

http://www.penzion-home.sk/ 

 

 

4.05 OBEC BETLANOVCE 

 

 Obec sa prvý raz spomína v prvej pol. 13. stor. ako zem Betlema. Obec patrila medzi 

významné obce Stolice X. spišských kopijníkov, v 18. stor. sa stala ich stoličným sídlom. Z 

obce pochádzala rodina bohatých banských podnikateľov Thurzovcov. Obyvatelia sa 

zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch, v 19. stor. existoval parný mlyn a píla. 

Renesančný kaštieľ dal postaviť Peter Faggel s manželkou v r.1564 - 1568. Je to 

najvýznamnejšia stavebná pamiatka. Kaštieľ patrí k prvým najväčším stavbám renesančného 

slohu na východnom Slovensku. Rekonštruovaný bol naposledy v r. 1959. Kostol sv. Kozmu 

a Damiána z r. 1309, pôvodne gotický, jednoloďový, opravovaný v 20. stor. Rodisko: 

František Balassy (1821 - 1896), maď. historik, Jozef Majkut (1909 - 1963), maliar. 

Východisko do Slovenského raja, v blízkosti autokemping, chatová osada, hotely, lyžiarsky 

vlek, možnosti cykloturistiky a pešej turistiky. Obec má predpoklady turistického rozvoja. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Ubytovanie Real sa nachádza v tichej časti obce a je vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí 

vyhľadávajúcich kľud a pokoj. Ubytovaným hosťom ponúkame bezplatnú pomoc pri 

plánovaní túr a výletov do okolia a zabezpečenie dopravy za poplatok.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: cca 1 km od Podleska - čo je začiatok väčšiny turistických chodníkov v Slovenskom raji 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: možnosť grilovania a opekania, ubytovanie v súkromí 

http://www.penzion-home.sk/cennikakcia/
http://www.penzion-home.sk/
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Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-real  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Ubytovanie Real      48°58ˈ43.685ˈˈN 

Betlanovce 177       20°23ˈ34.429ˈˈE 

053 15  Betlanovce 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 908 981 363       ubytovaniereal@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/real/ 

 

 Chata Betlanovce je Novopostavená Chata Betlanovce sa nachádza v pokojnej časti 

obce Betlanovce, iba 3 km od strediska Podlesok, ktoré je považované za východiskový bod 

turistických trás do roklín Slovenského raja ako napríklad Malý Kyseľ, Veľký Sokol, Piecky, 

Prielom Hornádu, Kláštorisko a Suchá Belá. Chata je vhodným ubytovaním pre rodinky s 

deťmi, milovníkov turistiky ale aj pre všetkých, ktorí si chcú oddýchnuť od zhonu 

každodennej reality. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: cca 3 km od Podleska - čo je začiatok väčšiny turistických chodníkov v Slovenskom raji 

Parkovanie: áno, pri chate 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: vhodné pre rodiny s deťmi, ubytovanie v súkromí, krb, terasa 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-betlanovce  

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Betlanovce      48°58ˈ34.312ˈˈN 

Betlanovce 89       20°23ˈ33.572ˈˈE 

053 15  Betlanovce 

 

Telefón:        E-mail: 

neuvedené        neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-betlanovce 

 

 Relax farma Marianka sa nachádza v obci Betlanovce v regióne Prešovský kraj, 48 

km od mesta Zakopane. Relax Farma Mariánka poskytuje k dispozícii gril a detské ihrisko. 

Bezplatné parkovanie je k dispozícii na mieste. Každá izba má TV. Niektoré jednotky majú 

posedenie pre relaxáciu po náročnom dni. Niektoré jednotky majú výhľad na hory alebo 

záhradu. Izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením. V Relax Farma Mariánka je k 

http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-real
http://www.slovenskyraj.sk/real/
http://www.megaubytovanie.sk/chata-betlanovce
http://www.megaubytovanie.sk/chata-betlanovce
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dispozícii bezplatné Wi-Fi v celom objekte. Nájdete tu spoločnú kuchyňu. Celý rad 

voľnočasových aktivít, ako lyžovanie, jazda na koni a iné.  

Kategória ubytovania: ubytovacie zariadenie 

Poloha: cca 15 minút chôdze od NP Slovenský raj 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: raňajky, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: infračervená sauna, vinná pivnica, terasa, gril, detské ihrisko 

Cenník: http://www.relaxfarmamarianka.sk/rooms.htm  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Betlanovce     48°58ˈ31.004ˈˈN 

Betlanovce 83      20°23ˈ37.728ˈˈE 

053 15  Betlanovce 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 714 583      majo.tarda@gmail.com 

 

Web: 

http://www.relaxfarmamarianka.sk/ 

 

 Autocamping Betlanovce sa nachádza v obci Betlanovce v blízkosti národného 

parku Slovenský raj. Z tejto lokality je možné podnikať turistické túry do roklín Slovenského 

raja.  

Kategória ubytovania: autokemping 

Poloha: v obci Betlanovce, ktorá leží v NP Slovenský raj 

Parkovanie: áno, v areáli 

Možnosti stravovania: individuálne, vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: zastrešené ohniská, bufet 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/autocamping/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Autokemping Betlanovce    48°58ˈ34.183ˈˈN 

Betlanovce 130      20°23ˈ35.409ˈˈE 

053 15 Betlanovce 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 903 639 035, (+421) 911 516 166   atana@dol.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/autocamping/ 

 

http://www.relaxfarmamarianka.sk/rooms.htm
mailto:majo.tarda@gmail.com
http://www.relaxfarmamarianka.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/betlanovce/betlanovce.html
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/autocamping/
http://www.slovenskyraj.sk/autocamping/
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 Záhradná chata Tarda sa nachádza v obci Betlanovce, ktoré sú vstupnou bránou do 

národného parku Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: záhradná chata 

Poloha: v obci Betlanovce, ktorá leží v NP Slovenský raj 

Parkovanie: áno, v areáli 

Možnosti stravovania: individuálne, vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: trampolína, voľný pohyb po hospodárskom dvore - poník, kozy, zajace, husi, posedenie pri 

ohnisku a grile 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/tarda/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Záhradná chata Tarda     48°58ˈ34.591ˈˈN 

Betlanovce 195      20°23ˈ34.961ˈˈE 

053 15 Betlanovce 

 

Telefón:       E-mail: 

 (+421) 918 973 807, (+421) 53 44 90 256   tardovajanka@zoznam.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/tarda/ 

 

Historické pamiatky 

 

 Thurzovský kaštieľ - Renesančný kaštieľ  s areálom v starobylej obci Betlanovce. 

Najvýznamnejšia stavebná pamiatka Betlanoviec - kaštieľ, má spojitosť s Thurzovcami. 

Kaštieľ bol po roku 1945 dosť zanedbaný a keď sa v rokoch 1955-1960 rekonštruoval (pritom 

sa opravilo nástenné sgrafito na vstupným portálom), obnovila sa aj drevená galéria okolo 

prvého poschodia. Je významnou architektonickou pamiatkou ako prvý renesančný kaštieľ 

tohto typu na Slovensku. Má medzi renesančnými kaštieľmi osobitné postavenie. Nie je to 

opevnená budova a jej bloková hmota sa dokonca ani navonok neuzatvára, nemá nárožné 

veže a zo všetkých strán ju obkolesuje vo výške prvého poschodia drevená galéria. Typ tohoto 

kaštieľa sa odvodzuje zo stavieb renesančných letohrádkov, najmä kráľovského letohrádku v 

záhrade pražského hradu, tzv. Belvedere. Rovnako zo všetkých strán sa ukončujú múry 

štítkovou atikou, ktorá zvonku zakrýva pultové strechy. Jej tvar prišiel na naše územie z 

talianskej architektúry.  Betlančania volajú tento kaštieľ "Korunky" pre jeho renesančnú 

štítovú atiku. Od zriadenia Chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj (dnes už Národný park) 

v roku 1966 do roku 1975 bol kaštieľ sídlom Správy CHKO Slovenský raj. Stav historického 

sídla je zlý, kaštieľ už celé desaťročia chátra.  

http://www.slovenskyraj.sk/obce/betlanovce/betlanovce.html
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/tarda/
http://www.slovenskyraj.sk/tarda/
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Adresa:       GPS súradnice: 

Thurzovský kaštieľ     48°58ˈ50.925 ˈˈN 

Betlanovce 31      20°23ˈ31.648ˈˈE 

053 15 Betlanovce 

 

Prírodné pamiatky 

 

 Slovenský raj - NP Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska 

chráni jednu z najväčších ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, 

tiesňav, vodopádov a jaskýň. Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce 

najstaršiu históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi 

najmladšie národné parky na Slovensku, s rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP 

pokrýva smrekový les. Vďaka minerálne bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra 

vyznačuje vysokou pestrosťou. Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova 

Ves a strediská Čingov a Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 

 

 

4.06 OBEC BYSTRANY 

 

 Stará obec v južnej časti Hornádskej kotliny. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 

1268. Patrili do skupiny 24 kráľovských spišských miest. Hlavný zdroj obživy bolo 

poľnohospodárstvo a tkáčstvo. Od roku 1989 oživené drobné súkromné podnikanie, 30 
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živnostníkov a 4 súkromní hospodáriaci roľníci. Rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla, hlavný 

oltárny obraz svätcov klasicistický. Kaštieľ rodiny Csákyovcov novoklasicistický, po r. 1948 

chátra, v súčasnosti ruina. Obyvateľom slúži kultúrny dom, knižnica, dve ihriská, MŠ, ZŠ. 

Úspešná folklórna skupina BYSTRANY, hudobná skupina Gregovci, obe pracujú na základe 

autentického folklóru. Od roku 2002 je založené Rómske Komunitné centrum - Bystrany, 

región Spiš a Občianske združenie Rozvoj rómskej mládeže Bystrany, zamerané na rozvoj 

zamestnanosti, vzdelanosti a kultúry. 

 

 

4.07 OBEC DANIŠOVCE 

 

 Ležia v členitom pahorkatinnom chotári. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 

1287. V roku 1317 sú Danišovce uvedené v listine kráľom potvrdených výsad pre 

Spoločenstvo Spišských Sasov. Hlavným zdrojom obživy bolo vždy poľnohospodárstvo. 

Ranogotický kostol z 13. stor. patrí k najmenším dvojloďovým kostolom. V prvých stor. sa 

uvádza patrón sv. Dionýz. Od 18. stor. je patrocínium sv. Márie Magdalény. Plastika svätice, 

vysoká 120 cm je v hlavnom gotickom krídlovom oltári. Madona z Danišoviec spolu s inými 

sochami svätých sú vrcholom umeleckej produkcie zo zač. 16. stor., dnes sú v zbierkach SNM 

v Spišskom múzeu v Levoči. V chotári je obnovená kaplnka sv. M. Magdalény zo 16. stor. Do 

70 r. minulého stor. patrili Danišovce k zaostalým obciam v okrese Spišská Nová Ves. Za 

posledných 40. rokov sa zaradili k obciam s najväčšou výstavbou a rozvojom a dnes patria k 

najkrajším obciam. V centre obce sa nachádza pozoruhodný pamätník so sochou sv. M. 

Magdalény, patrónky obce. V obci je nové Učebno – výcvikové zariadenie UPJŠ v Košiciach, 

kapacita 60 osôb, vhodné aj na rekreáciu zamestnancov a študentov.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Penzión Danišovce** - Učebno-výcvikové zariadenie Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach. Zariadenia okrem individuálnych pobytov ponúka možnosť 

usporiadania seminárov, konferencií, workshopov, kurzov a telovýchovných aktivít 

študentov, rekreáciu zamestnancov so zabezpečením celodennej stravy.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Danišovce 

Parkovanie: áno, v areáli 

Možnosti stravovania: možnosť celodennej stravy 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: možnosť usporiadania seminárov, konferencií, workshopov, kurzov a telovýchovných aktivít 

študentov, rekreáciu zamestnancov 

Cenník: http://www.danisovce.upjs.sk/  

 

http://www.danisovce.upjs.sk/
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Adresa: 

Učebno-výcvikové zariadenie Univerzity Pavla Jozefe Šafárika v Košiciach 

Danišovce 73 

053 22  Danišovce 

 

GPS súradnice:    Telefón: 

48°56ˈ55.68ˈˈN    (+421) 915 995 371 

20°37ˈ8.201ˈˈE 

 

E-mail:    Web: 

dan@upjs.sk    http://www.danisovce.upjs.sk/ 

 

 Penzión Dionýz  sa nachádza v obci Danišovce v blízkosti Slovenského raja a je 

vzdialené 5 km od Spišskej Novej Vsi. Priamo v obci sa nachádza pútnické miesto sv. 

Magdalény a v blízkosti obce je viacero zaujímavých prírodných a historických lokalít. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Danišovce 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, posedenie s grilom 

Cenník: http://www.ubytujsa.sk/penziony-slovensko-dionyz-30525  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Dionýz    48°56ˈ53.522ˈˈN 

Danišovce 99    20°37ˈ7.232ˈˈE 

053 22  Danišovce 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 44 66 656, (+421) 903 190 435     neuvedené 

 

Web: 

http://www.ubytujsa.sk/penziony-slovensko-dionyz-30525  

 

 

4.08 OBEC HARICHOVCE 

 

 Ležia v údolí Levočského potoka. Obec je staršia, ako uvádza prvý písomne doložený 

rok 1268, vtedy už mala vlastnú faru a farára. Patrila do Provincie 24 spišských miest. 

Hlavným zamestnaním bolo poľnohospodárstvo, v 19. stor. bolo viac murárov, v 20. stor. aj 

železničiarov. Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, pôvodne gotický, v r. 1763 

prestavaný na barokový a zmenená aj pôvodne východná orientácia kostola na SJ. Nástenná 

maľba je od spišského maliara Jozefa Hanulu, historický je i zvon. Dobrovoľný hasičský zbor 

mailto:dan@upjs.sk
http://www.danisovce.upjs.sk/
http://www.ubytujsa.sk/penziony-slovensko-dionyz-30525
http://www.ubytujsa.sk/penziony-slovensko-dionyz-30525
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vznikol medzi prvými na Spiši. Od 70 r. minulého stor. v obci sa uskutočnila rozsiahla 

výstavba rod. domov a infraštruktúry. V obci je 42 živnostníkov. Pravidelne sa konajú 

filmové predstavenia (kapacita kinosály 270 miest), pravidelné folklórne slávnosti, folk. 

skupina Harihovčan. Aktívni dobrovoľní hasiči a športovci. V blízkosti je prírodná rezervácia 

Modrý vrch s chránenými rastlinami. 

 

 

4.09 OBEC HNILČÍK 

 

 Stará spišská banícka obec s lokalitami ťažby Bindt, Roztoky a Grétla. Svoj rozmach 

prežila na prelome 19. - 20. stor. R. 1992 zatvorená posledná Nová Štôlňa. Osídlenie od 13. - 

14. stor., členitý chotár, prevládajú smrekové lesy a pasienky. Obyvatelia boli baníci a 

drevorubači. Kostol sv. Kríža z r. 1882, pseudorománsky sloh aj hlavný oltár. Bočné oltáre 

Lurdskej Panny Márie a sv. Klimenta, pápeža, patróna baníkov, historické zvony. Kaplnka sv. 

Jána Nepomuckého, klasicistická. V obci je fara, MŠ, knižnica. Obec známa lyžiarskym 

strediskom Mraznica, so značenými turistickými trasami. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Chata Mraznica - V stredisku MRAZNICA sa nachádza novozrekonštruovaná 

turistická ubytovňa s kapacitou 80 lôžok umiestnených v samostatných 2-posteľových a 3-

posteľových izbách s umývadlom. Stravovanie je zabezpečené formou plnej penzie v dvoch 

samostatných jedálňach s kapacitou 50 miest v každej. V našej kuchyni prevažuje chutná 

slovenská domáca strava. Snažíme sa, aby ste sa u nás cítili ako doma, preto Vás žiadna 

bufetova strava nezaskočí. V zariadení sa nachádza bar pre ubytovaných hostí, kde si 

môžete v príjemnom prostredí posedieť pri pohári vínka, alebo pri čapovanom pive. K 

dispozícii je   miestnosť na odkladanie lyží, bicyklov a iného športového výstroja ako 

aj  parkovisko, ktoré je v cene ubytovania. Počas voľného času si môžete zahrať biliard, 

stolný futbal, alebo si zahrať spoločenské hry. Vytvorili sme aj čitateľský kútik, kde si 

milovníci kníh prídu na svoje. Pre ubytovaných hostí je ZADARMO k dispozícii aj 

multifunkčné ihrisko (futbal, floorball, tenis), ale aj detské preliezačky, hojdačky a šmýkačky, 

ktoré potešia každé dieťa. 

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: lyžiarske stredisko SCM - Ski Centrum Mraznica 

Parkovanie: áno, v areáli ubytovne 

Možnosti stravovania: dve jedálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: lyžiarska škola, lyžiarske stredisko, požičovňa lyží a snowboardov, prírodné klzisko s 

osvetlením, multifunkčné ihrisko, ihrisko pre deti, čitateľský kútik  

Cenník: neuvedené 
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Adresa:       GPS súradnice: 

Ski Centrum Mraznica     48°51ˈ24.552ˈˈN 

Ráztoky       20°34ˈ27.623ˈˈE 

053 32  Hnilčík 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 903 105 105      scm3@scm.sk 

 

Web: 

http://www.scm.sk/ubytovanie/ 

 

 Slnečný dom - Novopostavený domček Slnečný dom sa nachádza v baníckej obci 

Hnilčík, v časti Ráztoky, zhruba 200 metrov od lyžiarskeho vleku Mraznica. Obec Hnilčík je 

súčasťou Slovenského raja a môže byť východiskovým bodom na výlety autom za turistikou 

do Slovenského raja, spoznávanie historických pamiatok Spiša, zapísaných do Zoznamu 

svetových kultúrnych pamiatok UNESCO (Spišský hrad, Spišská Kapitula, Dobšinská ľadová 

jaskyňa...). V blízkom okolí môžete navštíviť Levoču (Dielo Majstra Pavla z Levoče - 

najvyšší gotický oltár sveta), Kežmarok alebo Gelnicu. Za oddychom a relaxom sa môžete 

odviesť na kúpalisko do Spišskej Novej Vsi alebo do aquaparku Aquacity v Poprade. 

Populárne je člnkovanie na priehrade Dedinky alebo návšteva termálneho kúpaliska Vrbov. 

Asi 150 metrov od chalupy sa nachádza penzión s reštauráciou Banská Klopačka, kde je k 

dispozícii sauna, infrakabína, požičovňa bicyklov a v zime bežeckých lyží. V okolí je asi 40 

km bežeckých tratí. V penzióne si môžete požičať prilby a baterky a navštíviť štôlňu Ľudmilu, 

kde kedysi skladovali výbušniny.  

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: Ráztoky, časť baníckej obce Hnilčík, 200 metrov od lyžiarskeho vleku Mraznica 

Parkovanie: áno, v areáli domu 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, lyžiarske stredisko, terasa s posedením, ohnisko, pre deti pieskovisko a 

trampolína 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/slnecny-dom-

hnilcik?gclid=Cj0KEQjwsai_BRC30KH347fjksoBEiQAoiaqsboNN5BiToStJR7tmkvEEbPkYNmTS7ri

m6-0Gy9kKvcaAhD08P8HAQ 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Slnečný dom      neuvedené 

Ráztoky 

053 32  Hnilčík 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

http://www.scm.sk/ubytovanie/
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Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/slnecny-dom-

hnilcik?gclid=Cj0KEQjwsai_BRC30KH347fjksoBEiQAoiaqsUUOke7sH_SVnoZ0yelhlHY-

F8rwQDM-r4OzsWr3HBQaAum68P8HAQ 

 

 Lenka – krásna chata pod lesom sa nachádza v obci Hnilčík v krásnej prírode 

Slovenského raja. Chata ponúka ubytovanie v 5 samostatných dvojlôžkových izbách. Jedna z 

izieb má vlastný balkón, kuchynský kút s chladničkou + 2 prístelky (rozťahovací gauč). V 

spoločenskej miestnosti, s východom na terasu, je krb, plazma TV, satelit, rádio, CD 

prehrávač a spoločenské hry. V objekte sa nachádzajú 2 kúpeľne, v každej umývadlo, 

sprchovací kút a WC. Kompletne zariadená kuchyňa je vybavená elektrickým sporákom, 

rúrou, chladničkou s mrazničkou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, hriankovačom 

a ručným elektrickým mixérom. Pre rodiny s deťmi je tu detská postieľka, hračky pre deti, v 

lete detský bazénik, pieskovisko a hojdačky. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Hnilčík, cca 2 od SCM - Ski Centrum Mraznica 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: llyžiarske stredisko, pieskovisko, hojdačky, detský bazénik, altánok, hojdačka, jazierko, gril, 

kotlík na guláš 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-lenka  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Ubytovanie chata Lenka     neuvedené 

Hnilčík 258 

053 32  Hnilčík 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 918 175 171      zuzanahruba@aol.com 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-lenka 

 

 Drevenica Lilka nachádza sa v peknom prostredí Slovenského raja v obci Hnilčík v 

údolí rieky Hnilec. Drevenica je kompletne zrekonštruovaná. K dispozícii je spálňa a 

spoločenská miestnosť s kozubom spojená s kompletne zariadenou kuchyňou s jedálenským 

kútom. Samozrejmosťou je kúpeľňa s toaletou a sprchovacím kútom. 

Kategória ubytovania: drevenica 

Poloha: v obci Hnilčík, cca 700 m od lyžiarskeho stredisko Ski Centrum Mraznica 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, možnosť dohodnutia stravovania v miestnej krčme 

http://www.megaubytovanie.sk/slnecny-dom-hnilcik?gclid=Cj0KEQjwsai_BRC30KH347fjksoBEiQAoiaqsUUOke7sH_SVnoZ0yelhlHY-F8rwQDM-r4OzsWr3HBQaAum68P8HAQ
http://www.megaubytovanie.sk/slnecny-dom-hnilcik?gclid=Cj0KEQjwsai_BRC30KH347fjksoBEiQAoiaqsUUOke7sH_SVnoZ0yelhlHY-F8rwQDM-r4OzsWr3HBQaAum68P8HAQ
http://www.megaubytovanie.sk/slnecny-dom-hnilcik?gclid=Cj0KEQjwsai_BRC30KH347fjksoBEiQAoiaqsUUOke7sH_SVnoZ0yelhlHY-F8rwQDM-r4OzsWr3HBQaAum68P8HAQ
http://www.megaubytovanie.sk/chata-lenka
http://www.megaubytovanie.sk/chata-lenka


 331 

Ostatné: vonkajšie posedenie s možnosťou grilovania a opekania, blízkosť lyžiarskeho strediska  

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/drevenica-lilka  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Drevenica Lilka       neuvedené 

Hnilčík 68 

053 32  Hnilčík 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 903 606 358       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/drevenica-lilka  

 
 Drevenice Amulet a Amuletik sú drevenice, nachádzajúce sa v obci Hnilčík, 

približne 700 m od lyžiarskeho strediska Ski Centrum Mraznica. 

Kategória ubytovania: drevenice 

Poloha: v obci Hnilčík, cca 700 m od lyžiarskeho strediska Ski Centrum Mraznica 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie posedenie s možnosťou grilovania a opekania, blízkosť lyžiarskeho strediska  

Cenník: http://www.ubytovanieslovenskyraj.sk/cennik.html  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Drevenice Amulet a Amuletik     48°51ˈ20.229ˈˈN 

Hnilčík 261,268       20°34ˈ5.9295ˈˈE 

053 32  Hnilčík 

 

Telefón: 

(+421) 911 646 489, (+421) 905 351 015, (+421) 907 468 785 

 

E-mail:        Web: 

info@ubytovanieslovenskyraj.sk     http://www.ubytovanieslovenskyraj.sk/ 

 

 Penzión s reštauráciou Banská Klopačka ponúka ubytovanie v tichom prostredí 

v lone prírody s rodinnou atmosférou, domácou kuchyňou a malým wellnessom 

s infrakabínkou a fínskou saunou.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v časti Ráztoky obce Hnilčík 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

http://www.megaubytovanie.sk/drevenica-lilka
http://www.megaubytovanie.sk/drevenica-lilka
http://www.ubytovanieslovenskyraj.sk/cennik.html
mailto:info@ubytovanieslovenskyraj.sk
http://www.ubytovanieslovenskyraj.sk/
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WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: terasa, úschovňa na bicykle a lyže, zasadačka, detský bazén, hračky pre deti, trampolína, 

bicykle, fitness, stolný tenis, sauna a infrakabína, gril, ohnisko, budova penziónu bola postavená v 

roku 1873 rakúsko-uhorskou vysokopecnou spoločnosťou sídliacoou vo Viedni, je súčasťou banského 

skanzenu a návštevníci môžu spoznávať históriu dobývania rúd, ako aj navštíviť múzeum a štôlňu 

Ľudmila 

Cenník: http://www.banskaklopacka.sk/cennik/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Banská Klopačka      48°51ˈ40.58ˈˈN 

Penzión – Reštaurácia      20°33ˈ0.352ˈˈE 

Ráztoky 2027 

053 32  Hnilčík 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 948 022 277. (+421) 911 530 825    banskaklopacka@gmail.com 

 

Web: 

http://www.banskaklopacka.sk/  

 

 Drevenica Southfork celoročne ponúka veľmi pekné ubytovanie v Drevenici 

Southfork s celkovou kapacitou 10 lôžok vrátane prísteliek. Na prízemí drevenice môžu hostia 

tráviť skvelý čas s rodinou, deťmi či priateľmi v spoločenskej miestnosti s krbom, 

televízorom so satelitným príjmom, CD/DVD prehrávačom, rádiom a pohodlnou 

rozťahovacou pohovkou (využiteľnou aj ako prístelka pre 2 osoby). Na prípravu chutných 

domácich jedál je Vám tu k dispozícii plne zariadená kuchyňa, vybavená elektrickou rúrou, 

keramickou varnou doskou, mikrovlnnou rúrou, chladničkou s mrazničkou, rýchlovarnou 

kanvicou, hriankovačom a jedálenským posedením. Súčasťou prízemia objektu je taktiež 

jedna 2-lôžková spálňa s rozťahovacím gaučom (využiteľným ako prístelka pre 2 osoby) a 

spoločná kúpeľňa s toaletou a práčkou. Dokonalý oddych si istotne vychutnáte aj v dvoch 

podkrovných štýlovo zariadených 2-lôžkových spálňach. Samozrejmosťou ubytovania je 

možnosť využitia bezplatného pripojenia na internet (cez kábel). 

Kategória ubytovania: drevenica 

Poloha: v obci Hnilčík, v blízkosti lyžiarskeho strediska Ski Centrum Mraznica 

Parkovanie: áno, v areáli drevenice 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: terasa, záhradná hojdačka, altánok s grilom  

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/drevenica-southfork  

Adresa:       GPS súradnice: 

Drevenica Southfork      neuvedené 

Hnilčík 264 

053 32  Hnilčík 

http://www.banskaklopacka.sk/cennik/
http://www.banskaklopacka.sk/
http://www.megaubytovanie.sk/drevenica-southfork
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Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/drevenica-southfork 

 

 Novopostavená chata Kubo sa nachádza v obci Hnilčík, v blízkosti lyžiarskeho 

strediska Ski Centrum Mraznica.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Hnilčík, v blízkosti lyžiarskeho strediska Ski Centrum Mraznica 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: záhradný altánok s grilom, terasa s vonkajším posedením, pozemok pre detské hry, jazero 

ako klzisko v zimnom období 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/kubo/ 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Kubo       neuvedené 

Hnilčík 257 

053 32  Hnilčík 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 908 269 595, (+421) 918 886 422   duri.hruby@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/kubo/ 

 

 Chata Teodor - dvojpodlažná chata Vám ponúka ubytovanie s celkovou kapacitou 12 

lôžok. Prízemie chaty tvorí spoločenská miestnosť s krbom, televízorom, satelitom a 

posedením. Na prízemí sa ďalej nachádza kúpeľňa s vaňou a toaletou a kompletne zariadená 

kuchyňa s elektrickým sporákom, rúrou, chladničkou, mikrovlnkou, rýchlovarnou kanvicou a 

tradičnou pieckou, ktorá môže slúžiť na varenie aj kúrenie. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: na samote, cca 3 km od osady Bindt v obci Hnilčík 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: areál s posedením a možnosťou oepkania, grilovania a varenia kotlíkového gulášu, 

pieskovisko 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-teodor  

 

http://www.megaubytovanie.sk/drevenica-southfork
http://www.slovenskyraj.sk/kubo/
http://www.megaubytovanie.sk/chata-teodor
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Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Teodor      48°52ˈ51.01ˈˈN 

Bindt        20°35ˈ44.41ˈˈE 

053 32  Hnilčík 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-teodor  

 

Športové aktivity a turistické zaujímavosti 

 

 Ski Centrum Mraznica - V stredisku Mráznica sa nachádza lyžiarsky vlek, ktorého 

spodná hranica sa nachádza v nadmorskej výške 705 m n. m. a horná stanica vleku vo výške 

1035 m n. m. Zjazdovka je dlhá 1650 m, vhodná pre náročných lyžiarov, ale aj pre 

začiatočníkov. Pre začiatočníkov, alebo pre deti je tu detský vlek, s dĺžkou 100m. Atrakcie - 

lyžiarsky kurz, úschovňa lyží, požičovňa lyží a ski servis, sánkovanie, bežkovanie, čajovňa. 

 

 

Cenník skipasov: 

http://www.scm.sk/cenniky/  

http://www.megaubytovanie.sk/chata-teodor
http://www.scm.sk/cenniky/
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Adresa:       GPS: 

Hnilčík - Ski centrum Mraznica    48°52ˈ24.709ˈˈN 

Hnilčík – Ráztoky     20°33ˈ31.318ˈˈE 

053 32  Hnilčínk 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 903 105 105      scm3@scm.sk 

 

Web: 

http://www.scm.sk/ 

 

 Banský skanzen - Ako pamätník zašlej slávy baníckej obce Hnilčík bol zriadený v 

obci banský skanzen a sprístupnili štôlňu Ľudmila - bývalý sklad výbušnín. Okrem tejto 

štôlne existuje v obci ešte ďalších 27 nesprístupnených štôlní, ktoré čakajú na svoje odhalenie 

verejnosti. Vstupné je dobrovoľné.  

 

Otváracie hodiny: 

v letnom období 

pondelok: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 hod. 

streda: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 hod. 

piatok: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 hod. 

nedeľa: 9.00 - 16.00 hod. 

v zimnom období 

nedeľa: 9.00 - 16.00 hod. 

 

Vstupné: 

dobrovoľné 

 

 

4.10 OBEC HNILEC  

 

 Rázovitá obec na hranici s Gemerom. Najvyšší vrch Babiná, 1278 m n. m. Časťou 

obce je Delava. Obec vznikla po r. 1290, keď dostali na ňu donačnú listinu Balya Mikuláš a 

dedičný richtár (šoltýs) Pecold. V 14. - 15. stor. dolovanie striebornej rudy, vývoz aj do 

Varšavy. V 19. stor. činné železné hámre. Hlavným zamestnaním baníctvo, drevorubačstvo, 

doplnkové tkáčstvo a výroba dreveného náradia. V r. 1929 - 33 veľká nezamestnanosť, 

vysťahovalo sa vyše 200 obyvateľov. Za Slovenského štátu budovali želez. trať Červená 

Skala - Margecany. Kostol Panny Márie z r. 1882 pseudogot., kaplnka z 19. stor. a baroková 

budova bývalej banskej správy. V Hnilci pôsobil Štefan Mišík (1843 - 1919), kňaz, historik, 

etnograf, bojovník za slovenskú národnú samostatnosť. Má pamätnú tabuľu. Blízkosť 

http://www.scm.sk/
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turistických trás do Slovenského raja predurčuje Hnilec na rozvíjanie cestovného ruchu. 

Dobré lyžiarske podmienky na neďalekom Grajnári.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Slovenská drevenica - Toto zariadenie sa nachádza v malebnej obci Hnilec na 

rozhraní Národného parku Slovenský raj a regiónu Gemer. Táto lokalita ponúka možnosti 

turistiky, cykloturistiky, spoznávania kultúrnych a prírodných krás tohto regiónu, ktorý je 

popretkávaný krásnymi roklinami a jaskyňami. Chalupa sa nachádza 10 km od priehrady 

Dedinky, ktorá ponúka v lete možnosť kúpania a člnkovania, v zime lyžovania a 

korčuľovania. Z historických pamiatok je nablízku Levoča, Spišský hrad, Kaštieľ Betliar, 

Krásnohorské Podhradie s hradom Krásna Hôrka. Chalupa sa nachádza na začiatku obce pri 

kostole v blízkosti potravín a autobusovej zastávky. 

Kategória ubytovania: drevenica    Poloha: v obci Hnilec 

Parkovanie: áno, v areáli drevenice  

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené    Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://web4.deskline.net/leto/cs/accommodation/detail/SVK/1e1c197e-5838-4323-af0f-

ccac8895ec0e/slovensk%C3%A1_drevenica 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Slovenská drevenica       neuvedené 

Hámor 9/8 

053 75  Hnilec 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 904 231 513       neuvedené 

 

Web: 

http://web4.deskline.net/leto/cs/accommodation/detail/SVK/1e1c197e-5838-4323-af0f-

ccac8895ec0e/slovensk%C3%A1_drevenica 

 

Športové aktivity 

 

 Hnilec Šajby - nachádza sa tu lyžiarske stredisko Hnilec, vybavené 1 vlekom a 1 

zjazdovkou. Výška základne zjazdovky je 680 m n. m. a výška vrcholu zjazdovky 720 m n. 

m. Prevýšenie 40 m. Návštevníci tu nájdu 2 km udržiavaných trás pre bežkárov. 

Atrakcie/služby - požičovňa lyžiarskeho výstroja, úschovňa lyží, skiservis, bufet, reštaurácia, 

lekárska služba. 

Web: 

http://www.spisskanovaves.eu/navstevnik/lyzovacka/index.html  

http://web4.deskline.net/leto/cs/accommodation/detail/SVK/1e1c197e-5838-4323-af0f-ccac8895ec0e/slovensk%C3%A1_drevenica
http://web4.deskline.net/leto/cs/accommodation/detail/SVK/1e1c197e-5838-4323-af0f-ccac8895ec0e/slovensk%C3%A1_drevenica
http://www.spisskanovaves.eu/navstevnik/lyzovacka/index.html
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4.11 OBEC HRABUŠICE 

 

 Osídlené už v dobe laténskej, sídlisko púchovskej kultúry z doby rímskej. V chotári 

obce leží zaniknutá stredoveká osada. Prvá písomná zmienka z r. 1260. Patrila do Spol. 

spišských Sasov, neskôr panstvu Spišského hradu. Zamestnanie: poľnohospodárstvo, 

povozníctvo, baníctvo. Csákyovci postavili hámre a vysokú pec, bol tu mlyn a píla. Za 

socializmu pracoval závod na organické hnojivá (výskyt rašelinísk), závod štátnych lesov, 

plemenársky podnik. Dnes je aktívne urbárske spoločenstvo. K historickým 

pamätihodnostiam patrí kostol sv. Vavrinca z pol. 13. stor. pôvodne románsky, viackrát 

prestavaný. Hlavný oltár gotický krídlový, sochy Madona, sv. Vavrinec, sv. Štefan z dielne 

Majstra Pavla z Levoče. Vzácna kazateľnica, krstiteľnica a iné stavebné prvky a predmety v 

interiéri. Obec má známe turistické centrum Podlesok s autokempingom, reštauráciou, 

chatovou osadou. V obci sú cyklotrasy a chodníky, tiež obnovené informačné tabule.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Rekreačné stredisko Turistický raj – rekreačné stredisko so sezónnou prevádzkou 

od 1. mája do 31. októbra, s možnosťou stravovania, s kapacitou 180 lôžok a dvojhektárovým 

areálom. Vhodné pre jednotlivcov, rodiny, malé aj veľké skupiny, školské výlety, školy v 

prírode, detské tábory, športové kluby, firemné a zážitkové skupinové podujatia. 

Kategória ubytovania: rekreačné stredisko 

Poloha: severný okraj Slovenského raja, v obci Hrabušice 

Parkovanie: áno, v areáli strediska 

Možnosti stravovania: plná penzia, polpenzia, raňajky formou bufetu, jednotné raňajky, obec alebo 

večere s polievkou, večera bez polievky 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: možnosť ubytovania - detské letné tábory, školy v prírode, školské výlety, možnosť 

usporiadania - rodinné oslavy a stretnutia, firemné školenia, teambuildingy,  

Cenník: http://www.stredisko-kosariska.eu/ubytovanie.html  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Rekreačné stredisko Turistický Raj   48°57ˈ41ˈˈN 

Podlesok – Košariská   20°23ˈ55ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 917 334 957    raj@homecare.sk 

 

Web: 

http://www.stredisko-kosariska.eu/index.html 

 

http://www.stredisko-kosariska.eu/ubytovanie.html
http://www.stredisko-kosariska.eu/index.html
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 Chata Piecky poskytuje ubytovanie v Slovenskom raji od 13.8.2005. Vznikla 

rekonštrukciou pôvodnej zrubovej stavby zo začiatku 20. storočia, ktorá patrila k jednej z 

prvých budov v osade Hrabušická Píla v severnej časti Slovenského raja. Jej názov je 

odvodený od niekdajšej píly a ešte aj dnes je tu možno nájsť niekoľko pôvodných zrubových 

domov z konca 19. storočia. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: severný okraj Slovenského raja, v obci Hrabušice 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: raňajky, polpenzia, alebo individuálne stravovanie podľa jedálneho lístka 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie na internet 

Ostatné: letná terasa, bar, grilovanie, opekanie, vhodné pre deti 

Cenník: http://www.chatapiecky.sk/cennik.php  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Chata Piecky    48°56ˈ42.7ˈˈN 

Hrabušická Píla 34    20°20ˈ50.4ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 907 512 000    info@chatapiecky.sk 

 

Web: 

http://www.chatapiecky.sk/index.php 

 

 Apartmánový dom Anna je situovaný v príjemnom pokojnom prostredí na začiatku 

malebnej obce Hrabušice, predstavujúcej vstupnú bránu do nádhernej prírody Slovenského 

raja. Blízke okolie ubytovania poskytuje hosťom bohaté možnosti turistiky. Venovať sa 

môžete spoznávaniu krásnych roklín a tiesňav Slovenského raja ako napríklad Prielom 

Hornádu, Suchá Belá, Veľký Sokol alebo Piecky. Spríjemniť Váš pobyt si môžete aj relaxom 

v neďalekom aquaparku AquaCity Poprad, návštevou termálneho kúpaliska Vrbov alebo 

Spišského hradu a historickej Levoče. 

Kategória ubytovania: apartmánový dom 

Poloha: sna začiatku obce Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v areáli apartmánového domu 

Možnosti stravovania: reštaurácia, raňajky a večere 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie na internet 

Ostatné: vonkajší altánok, s možnosťou grilovania, opekania, zatrávnená plocha vhodná na hranie 

rôznych loptových hier 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/apartmanovy-dom-anna  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Apartmánový dom Anna   48°58ˈ41.384ˈˈN 

Hlavná 599   20°24ˈ55.782ˈˈE 

http://www.chatapiecky.sk/cennik.php
http://www.chatapiecky.sk/index.php
http://www.megaubytovanie.sk/apartmanovy-dom-anna
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053 15  Hrabušice 

 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 902 655 777    ubytovaniejaroslav@post.sk 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/apartmanovy-dom-anna 

 

 Chata Raj sa nachádza v obci Hrabušice a vychádza z pôvodnej slovenskej 

architektúry dreveníc. Napriek tomu je zariadená tak, aby hosťom poskytovala maximálny 

komfort. Drevenica sa nachádza v tichej časti obce Hrabušice, mimo hlavnej cesty smerom k 

stredisku Podlesok, s krásnym výhľadom na Slovenský raj a Vysoké Tatry. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.chataraj.sk/ubytovanie-slovensky-raj/sk/cennik/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Chata Raj   48°58.471ˈ00.00ˈˈN 

Markovickeho 5   20°24.246ˈ00.00ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 907 927 584    chataraj@chataraj.sk 

 

Web: 

http://www.chataraj.sk/ubytovanie-slovensky-raj/sk/chata/ 

 

 Domček Miriam a Privát Milan nachádzajú sa v obci Hrabušice v blízkosti NP 

Slovenský raj. Privát Milan je časť rodiného domu s kapacitou 6 lôžok a 1 prístelka. Záhradná 

chatka Miriam má kapacitu 2 lôžka.  

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie na internet 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, krytá vonkajšia terasa s posedením a možnosťou grilovania, rodinná 

farma s husami, zajacmi, pštrosom Emu 

http://www.megaubytovanie.sk/apartmanovy-dom-anna
http://www.chataraj.sk/ubytovanie-slovensky-raj/sk/cennik/
http://www.chataraj.sk/ubytovanie-slovensky-raj/sk/chata/
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Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/domcek-miriam-a-privat-

milan?gclid=Cj0KEQjwsai_BRC30KH347fjksoBEiQAoiaqsV6ysDWaQSWvCl_g_6QkRhdI3fRNFoRx

ElLl4ay7bAUaAudP8P8HAQ 

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Domček Miriam a Privát Milan     neuvedené 

Hrabušice 31 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 904 113 515, (+421) 905 219 423     privatmiriam@zoznam.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/miriam/  

 

 Chalupa Bara je celoročné ubytovanie v obci Hrabušice, ktorá hraničí s národným 

parkom Slovenský raj - jedinečným v celej Európe.  

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, terasa s posedením, altánok s grilom, veľká záhrada 

vhodná na športové hry 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/bara/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Chalupa Bara    48°58ˈ40.137ˈˈN 

Slovenského raja 258/20    20°24ˈ26.555ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón: 

(+421) 53 44 90 409, (+421) 902 277 206, (+421) 902 277 213 

 

E-mail:     Web: 

ubytovaniebara@gmail.com     http://www.slovenskyraj.sk/bara/ 

 

 Apartmánové ubytovanie Jakubec je celoročné Ubytovanie v súkromí Július 

Jakubec sa nachádza v obci Hrabušice v blízkosti Národného parku Slovenský raj. Z objektu 

je dobrý prístup ku všetkým turistickým chodníkom. 

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

http://www.slovenskyraj.sk/miriam/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/hrabusice/hrabusice.html
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/bara/
mailto:ubytovaniebara@gmail.com
http://www.slovenskyraj.sk/bara/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/hrabusice/hrabusice.html
http://www.slovenskyraj.sk/
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Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: samostatný vchod, miestnosť na odkladanie lyží, možnosť posedenia vo dvore 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/juliusjakubec/ 

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Apartmánové ubytovanie Jakubec    48°58ˈ40.611ˈˈN 

Bernolákova 349/14    20°24ˈ38.329ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 915 907 194     juliusjakubec@zoznam.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/juliusjakubec/ 

 

 Mlyn 4U v Slovenskom raji je penzión v areáli bývalého vodného mlynu v obci 

Hrabušice, ktorá predstavuje bránu do NP Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: penzión v budove bývalého vodného mlynu 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, raňajky 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: krb, altánok s grilom a ohniskom, záhrada, horské bicykle 

Cenník: http://www.mlyn4u.eu/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Mlyn4U    48°58ˈ18.63ˈˈN 

Hlavná 195 Mýto    20°23ˈ47.93ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 905 280 579     mlyn4u@gmail.com 

 

Web: 

http://www.mlyn4u.eu/ 

 

 Yellow Paradise house je penzión v obci Hrabušice. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v areáli penziónu 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

http://www.slovenskyraj.sk/juliusjakubec/
http://www.mlyn4u.eu/
http://www.mlyn4u.eu/
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Ostatné: plánovanie turistických trás, vyhliadkové jazdy na koni, prenájom bicyklov, horský 

sprievodca, grilovanie, opekanie, záhradné altánky 

Cenník: http://yellowparadisesr.wix.com/yph#!2/vstc2=page-3  

 

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Yellow Paradise house    48°58ˈ28ˈˈN 

Nová 22/6    20°24ˈ58ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón: 

(+421) 905 803 949, (+421) 53 44 90 268 

 

E-mail: 

yellowparadisesr@gmail.com, yuriel@stonline.sk 

 

Web: 

http://yellowparadisesr.wix.com/yph#!2/vstc2=page-2 

 

 Ubytovanie u Kapsdorfera sa nachádza v obci Hrabušice, 20 min peši od nástupu do 

roklín v severnej časti NP Slovenský raj. Ubytovanie je na jednom poschodí rodinného domu.  

Kategória ubytovania: privát, jedno poschodie rodinného domu 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa s posedením  

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, terasa s príjemným posedením 

Cenník: http://www.kapsdorfer.sk/page16.php  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Ubytovanie Kapsdorfer    48°58ˈ33.178ˈˈN 

Obchodná 57    20°24ˈ54.446ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 44 90 275, (+421) 903 273 685     kapsdorfer@stonline.sk 

 

Web: 

http://www.kapsdorfer.sk/page1.php 

 

 Ubytovanie Mary - na prízemí Ubytovania Mary sa pri vstupe nachádza obývacia 

miestnosť s pohodlným gaučovým sedením a spoločenskými hrami. K príprave jedál slúži 

samostatná kuchyňa vybavená elektrickou rúrou, plynovým sporákom, chladničkou s 

http://yellowparadisesr.wix.com/yph#!2/vstc2=page-3
http://yellowparadisesr.wix.com/yph#!2/vstc2=page-2
http://www.kapsdorfer.sk/page16.php
http://www.kapsdorfer.sk/page1.php
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mrazničkou, rýchlovarnou kanvicou a jedálenským kútom s posedením. Súčasťou prízemia je 

rovnako toaleta ako aj 6-lôžková izba s manželskou posteľou, 4 samostatnými lôžkami a 

jedálenským stolom s posedením. Na poschodí sa nachádza 4-lôžková a 5-lôžková izba. V 4-

lôžkovej izbe je umiestnená manželská posteľ a dve samostatné lôžka. Využívať tu môžete aj 

veľký balkón. V 5-lôžkovej izbe je pre Vás pripravená manželská posteľ, dvojposchodová 

posteľ a jedno samostatné lôžko. Hostia tu majú k dispozícii kúpeľňu so sprchovacím kútom a 

toaletou. V celom ubytovaní je zabezpečené WiFi pripojenie na internet. 

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí, v samostatnom rekreačnom dome 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: kapacity 15 osôb, rozľahlá záhrada, gril, trampolína, vonkajšie posedenie 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-mary  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Ubytovanie Mary    48°58ˈ41.283ˈˈN 

Bernolákova 347    20°24ˈ37.21ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

neuvedené     neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-mary 

 

 Domček Deáková - samostatný domček je vhodný pre rodiny a menšie skupinky 

priateľov. Ponúka ubytovanie s celkovou kapacitou 8 lôžok v troch dvojlôžkových izbách s 

možnosťou dvoch prísteliek (1x2, 2x2+1). 

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí, v samostatnom rekreačnom dome 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: záhradné posedenie s možnosťou grilovania, vonkajšie posedenie 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/domcek-deakova  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Domček Deáková    48°58ˈ29.779ˈˈN 

Hlavná 230    20°24ˈ30.353ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-mary
http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-mary
http://www.megaubytovanie.sk/domcek-deakova
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neuvedené     neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/domcek-deakova 

 

 Villa a Privát MEDIASi - Ubytovanie sa nachádza v tichej časti obce a je vhodné pre 

rodiny s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud a pokoj. Ubytovaným hosťom ponúkame 

bezplatnú pomoc pri plánovaní túr a výletov do okolia a zabezpečenie dopravy za poplatok.  

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí, v samostatnom rekreačnom dome 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť stravovania vo vzdialenosti 200 

m od objetku 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: krytá terasa s posedením, krbom a grilom, záhradné posednie s ohniskom 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/villamediasi/ 

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Villa MediaSi    48°58ˈ52.189ˈˈN 

Bernolákova 307    20°24ˈ18.077ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 911 843 360     villamediasi@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/villamediasi/ 

 

 Gazdovský dvor sa nachádza v rekreačnej oblasti NP Slovenský raj na okraji dediny 

Hrabušice. Novootvorené ubytovanie v súkromí je situované v tichšej časti obce s výhľadom 

na Vysoké Tatry, Kráľovú Hoľu a Slovenský raj, pričom Prielom Hornádu je vzdialený len 15 

min.  

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v areáli ubytovania 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.hrabusice.eu/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Gazdovský dvor     neuvedené 

Hviezdoslavova 1013 

http://www.megaubytovanie.sk/domcek-deakova
http://www.slovenskyraj.sk/villamediasi/
http://www.hrabusice.eu/
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053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 905 764 223     zuzka.fedakova@gmail.com 

 

Web: 

http://www.hrabusice.eu/ 

 

 Penzión Eva ponúka hosťom ubytovanie v samostatných izbách a apartmánoch. V 

objekte je spoločenská miestnosť, televízor a internet. K dispozícii sú dve plne vybavené 

kuchyne. Vo dvore je vonkajšie posedenie s krbom s možnosťou grilovania. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie posedenie s krbom s možnosťou grilovania 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/penzion-eva  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Eva    48°58ˈ44.175ˈˈN 

Zimná 17    20°24ˈ47.389ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 44 90 271, (+421) 915 939 827     milada2@azet.sk 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/penzion-eva 

 

 Chatka Jozef sa nachádza v obci Hrabušice, v blízkosti NP Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť stravovania vo vzdialenosti 50 

m od objetku 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/jozef/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Chata Jozef   48°58ˈ34.601ˈˈN 

Obchodná 23   20°24ˈ54.893ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

http://www.hrabusice.eu/
http://www.megaubytovanie.sk/penzion-eva
http://www.megaubytovanie.sk/penzion-eva
http://www.slovenskyraj.sk/jozef/
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Telefón:    E-mail: 

(+421) 53 44 90 466, (+421) 918 746 155    vladimirjendral@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/jozef/ 

 

 Chalupa LEA disponuje 6 lôžkami a 1 prístelkou v dvoch samostatných izbách. V 

objekte sú ubytovaní len hostia, nachádza sa v tichej časti obce a je vhodný pre rodiny s 

deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud a pokoj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť stravovania vo vzdialenosti 300 

m od objetku 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: veranda s posedením, posedenie s ohniskom  

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/lea/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Ubytovanie Lea    48°58ˈ22.778ˈˈN 

Zelená 137    20°24ˈ30.065ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 44 90 543     p.olsavska@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/lea/  

  

 Ubytovanie Alfa disponuje 8 lôžkami a 1 prístelkou v dvoch samostatných 

izbách.  Potraviny 200 m. Autobus 200 m. Vlak 3 km. Reštaurácia s možnosťou stravovania 

200 m.  

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť stravovania vo vzdialenosti 200 

m od objetku 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: veľká záhrada, záhradné lehátka, hojdačka, domček na hranie pre deti, terasa s posedením 

pred domom 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/alfa/  

 

mailto:vladimirjendral@gmail.com
http://www.slovenskyraj.sk/jozef/
http://www.slovenskyraj.sk/lea/
http://www.slovenskyraj.sk/lea/
http://www.slovenskyraj.sk/alfa/
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Adresa:     GPS súradnice: 

Ubytovanie Alfa    48°58ˈ23.583ˈˈN 

Partizánska 143    20°24ˈ33.041ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 908 668 962     slivkovat@azet.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/alfa/ 

 

 Ubytovanie Daniela ponúka príjemné privátne ubytovanie v 3 izbách, umiestnených 

na poschodí rodinného domu. K dispozícii je Vám tu jedna dvojlôžková izba, jedna 

dvojlôžková izba s možnosťou prístelky a jedna trojlôžková izba. Pre ubytovaných hostí tu 

slúži na prípravu vlastnej stravy kompletne vybavená kuchyňa s jedálenskou časťou. 

Samozrejmosťou ubytovania je bezplatné WiFi pripojenie na internet, kúpeľňa s vaňou, 

sprchovacím kútom a toaletou. 

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie na internet 

Ostatné: záhrada s možnosťou vonkajšieho posedenia a grilovania 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-daniela 

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Ubytovanie Daniela    48°58ˈ31.785ˈˈN 

Nová 14/22    20°24ˈ58.893ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

neuvedené     neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-daniela 

 

 Zelená chalúpka a domček ponúkajú privátne ubytovanie, chalúka 8 + 2 lôžka, 

domček 2 + 1 lôžko. 

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie na internet 

http://www.slovenskyraj.sk/alfa/
http://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-daniela
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Ostatné: požičiavanie bicyklov, vonkajšia terasa s prístreškom a záhradným grilom, trávnatá plocha 

na športové hry 

Cenník: http://www.zelenachalupka.eu/index.html  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

 

Zelená chalúpka    48°58ˈ47.041ˈˈN 

Slovenského raja 275    20°24ˈ20.125ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 907 690 234     zelenachalupka@gmail.com 

 

Web: 

http://www.zelenachalupka.eu/index.html 

 

 Apartmány Júlia Vám v letnom období ponúkajú príjemné ubytovanie v rodinnom 

dome s maximálnou kapacitou pre 10 až 13 osôb. Pre maximálne súkromie a pokoj hostí sú 

apartmány oddelené samostatným vchodom. 

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: záhrada 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/apartmany-julia-hrabusice  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Apartmány Júlia    48°58ˈ59.767ˈˈN 

Bernolákova 601    20°24ˈ13.504ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

neuvedené     neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/apartmany-julia-hrabusice 

 

 Drevený raj ponúka ubytovanie v samostatnom domčeku s kapacitou 4-6 lôžok. K 

dispozícii je spoločenská časť - miestnosť s posedením a kozubom a spálňová časť, kde je 

štvorlôžková spálňa, rozkladací gauč (2 lôžka) a kompletne zariadená kuchyňa s chladničkou, 

keramickou varnou doskou, mikrovlnkou a varnou kanvicou. V domčeku nechýba ani 

kúpeľňa so sprchovacím kútom, umývadlom a toaletou. 

http://www.zelenachalupka.eu/index.html
http://www.zelenachalupka.eu/index.html
http://www.megaubytovanie.sk/apartmany-julia-hrabusice
http://www.megaubytovanie.sk/apartmany-julia-hrabusice


 349 

Kategória ubytovania: súkromný domček 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa s posedením  

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, možnosť hrania loptových a spoločenských hier, možnosť grilovania, 

opekania 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/dreveny-raj  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Drevený raj    48°58ˈ35.298ˈˈN 

Gaštanová 539/8    20°24ˈ51.656ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 911 853 529, (+421) 903 836 066    jendral.jozef@gmail.com 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/dreveny-raj 

 

 Apartmány Agnesa predstavujú päť samostatných izieb, s kapacitou spolu 15 lôžok. 

Ubytovanie sa nachádza v tichej časti obce a je vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí 

vyhľadávajúcich kľud a pokoj.  

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie v prietoroch kaviarne 

Ostatné: terasa s posedením, ohniskom a grilom 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/hrusovskaagnesa/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Apartmány Agnesa    48°58ˈ42.021ˈˈN 

Bernolákova 335    20°24ˈ31.067ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 903 672 052     agnesa.hrusovska@zoznam.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/hrusovskaagnesa/ 

 

 Chata Podlesok zahŕňa osem lôžok v troch samostatných izbách.  Potraviny 100 m. 

Autobus 200 m. Vlak 4 km. Reštaurácia s možnosťou stravovania 100 m. Ubytovanie sa 

http://www.megaubytovanie.sk/dreveny-raj
http://www.megaubytovanie.sk/dreveny-raj
http://www.slovenskyraj.sk/hrusovskaagnesa/
http://www.slovenskyraj.sk/hrusovskaagnesa/
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nachádza v tichej časti chatovej oblasti a je vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich 

kľud a pokoj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: NP Slovenský raj, turistické stredisko Podlesok 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: posedenie s ohniskom, miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/chatapodlesok/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Chata Podlesok     neuvedené 

Podlesok  

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 905 848 064, (+421) 905 383 180     chatapodlesok@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/chatapodlesok/  

  

 Ranč u Trapera  je celodrevená zrúbová stavba na tichom mieste pod lesom, cca 500 

m od turistického centra Podlesok s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier a rozľahlé 

ohrady s koňmi a dobytkom. V penzióne je 5 dvojlôžkových izieb. 4 majú možnosť dvoch 

prístelkou. Každá izba má svoje sociálne zariadenie (sprchovací box, umývadlo, WC, TV/sat, 

chladničku, konferenčný stolík s dvoma kreslami, veľký šatník, postele s dvoma nočnými 

stolíkmi. V penzióne je kuchynka (vybavená el. sporákom s rúrou, mikrovlnou rúrou, 

rýchlovarnou kanvicou, riadom....) s jedálňou, kde si každý hosť môže pripraviť stravu, alebo 

si u nás môže objednať raňajky. Samozrejmosťou je parkovisko pred penziónom ako aj 

bezplatné wifi v celom objekte. 

Kategória ubytovania: ranč 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v areáli ranča 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, raňajky 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Cenník: http://www.rancutrapera.sk/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Ranč U Trapera      48°57ˈ53.46ˈˈN 

Podlesok 16       20°22ˈ26.758ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:        E-mail: 

http://www.slovenskyraj.sk/chatapodlesok/
http://www.slovenskyraj.sk/chatapodlesok/
http://www.rancutrapera.sk/


 351 

(+421) 911 987 231, (+421) 915 987 232    info@rancutrapera.sk 

 

Web: 

http://www.rancutrapera.sk/ 

 

 Hotel Petra** poskytuje ubytovacie a stravovacie služby od roku 1997. Nachádza sa 

v obci Hrabušice a svojím kľudným prostredím je vhodný pre rodiny s deťmi, ale aj pre 

náročnejších hostí, ktorí  hľadajú po potulkách Slovenským rajom pohodlie a relax. Počas 

tohto obdobia si získal klientov hlavne z Poľska, Čiech a Maďarska. 
Kategória ubytovania: hotel** 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v areáli hotela 

Možnosti stravovania: reštaurácia, raňajky - kontinentálne, alebo vo forme bufetových stolov, večera, 

pizzeria 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie v prietoroch kaviarne 

Ostatné: ponuka redukčných a detoxikačných pobytov, terasa, sauna, požičovňa horských bicyklov 

Cenník: http://www.hotelpetra.sk/pages/sk/hotel/cennik.php  

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Hotel Petra    48°58ˈ38.6ˈˈN 

Gaštanová 18    20°24ˈ57.4ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 42 99 264     petraroyal@hotelpetra.sk 

 

Web: 

http://www.hotelpetra.sk/pages/sk/hotel.php  

 

 Agro Privát je celoročné ubytovanie v rodinnom dome so samostatným vchodom a 

obsahuje 23 lôžok.  

Kategória ubytovania: privát v rodinnom dome, so samostatným vchodom 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: záhrada s posedením, grilom a ohniskom, stajne, možnosť zajazdiť si na koňoch 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/agro/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Agro Privát     neuvedené 

Parizánska 132 

053 15  Hrabušice 

http://www.rancutrapera.sk/
http://www.hotelpetra.sk/pages/sk/hotel/cennik.php
http://www.hotelpetra.sk/pages/sk/hotel.php
http://www.slovenskyraj.sk/agro/
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Telefón: 

(+421) 53 44 90 133, (+421) 908 260 264, (+421) 908 653 928 

 

E-mail:     Web: 

filinsky@post.sk     http://www.slovenskyraj.sk/agro/ 

 

 Penzión Siesta Grand disponuje 17 lôžkami a 3 prístelkami. Ubytovanie je vhodné 

pre rodiny s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud a pokoj.   Objekt je vhodný na usporiadanie 

rodinných osláv, pracovných porád a školení a firemných prezentácií.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: reštaurácia, raňajky, polpenzia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, záhradný altánok s posedením a grilom, stolný tenis, 

biliard, detská trampolína, trávnatá plocha vhodná na športové hry, bezplatná pomoc pri plánovaní 

túr a výletov, zabezpečenie jazdy na koňoch, objekt je vhodný na usporiadanie rodinných osláv, 

pracovných porád, školení a firemných prezentácií 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/siestagrand/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Siesta Grand    48°58ˈ34.301ˈˈN 

Obchodná 55/24    20°24ˈ55.392ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón: 

(+421) 953 44 90 149, (+421) 903 811 766, (+421) 911 229 663 

 

E-mail:     Web: 

siestagrand@gmail.com    http://www.slovenskyraj.sk/siestagrand/  

 

 Penzión Repka sa nachádza na okraji v obci, len 1 km od národného parku. 

Ubytovanie poskytujeme na dvoch samostatných poschodiach v 6 izbách. V penzióne býva 

len majiteľ s manželkou, oddelene od ubytovaných hosti, s vlastným vchodom. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží, záhradné posedenie v altánku s grilom, stolný tenis, záhradný 

šach, bezplatná pomoc pri plánovaní túr a výletov do okolia 

mailto:filinsky@post.sk
http://www.slovenskyraj.sk/agro/
http://www.slovenskyraj.sk/siestagrand/
mailto:siestagrand@gmail.com
http://www.slovenskyraj.sk/siestagrand/
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Cenník: http://penzionrepka.webnode.sk/cennik/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Repka    48°58ˈ34.122ˈˈN 

Obchodná 77    20°24ˈ54.426ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 9904 379 711     pe.repka@gmail.com 

 

Web: 

http://penzionrepka.webnode.sk/o-nas/ 

 

 Penzión Mizuna svojím zákazníkom ponúka 26 lôžok a 1 prístelku v jednom 

apartmáne a 12 samostatných izbách. Ubytovanie je vhodné pre rodiny s deťmi. Ubytovaným 

hosťom ponúkame bezplatnú pomoc pri plánovaní túr a výletov do okolia. Objekt je vhodný 

na usporiadanie rodinných osláv, pracovných porád a školení a firemných prezentácií.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, bezplatná pomoc pri plánovaní túr a výletov do 

okolia, objekt je vhodný na usporiadanie rodinných osláv, pracovných porád, školení a firemných 

prezentácií 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/mizuna/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Mizuna    48°58ˈ36.441ˈˈN 

Obchodná 787    20°24ˈ54.098ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón: 

(+421) 53 44 90 392, (+421) 908 302 639, (+421) 905 793 988 

 

E-mail:     Web: 

jendral@centrum.sk     http://www.slovenskyraj.sk/mizuna/ 

 

 Penzión Anna - tento penzión s grilom a výhľadom do záhrady sa nachádza v obci 

Hrabušice. K dispozícii je vám bezplatné súkromné parkovisko. Každá izba je vybavená TV. 

Nájdete tu aj varnú kanvicu. Všetky izby ponúkajú súkromnú kúpeľňu so sprchovacím kútom. 

Vo všetkých priestoroch penziónu je vám k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. 

V ubytovacom zariadení sa nachádza obchod so suvenírmi. V penzióne máte k dispozícii 

http://penzionrepka.webnode.sk/cennik/
http://penzionrepka.webnode.sk/o-nas/
http://www.slovenskyraj.sk/mizuna/
mailto:jendral@centrum.sk
http://www.slovenskyraj.sk/mizuna/
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požičovňu bicyklov a v okolí sa môžete venovať turistike. Zakopané sa nachádza 49 km a 

poľská obec Tatranská Bukovina 46 km od penziónu. Najbližšie letisko je letisko Košice 

vzdialené 70 km.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: neuvedené 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: gril, obchod so suvenírmi, požičovňa bicyklov 

Cenník: http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-

hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-hrabusice-

63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Af

i%3Atiaud-146342138710%3Akwd-

19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1

;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-

842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room= 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Anna       48°58ˈ41.384ˈˈN 

Hlavná 599/164      20°24ˈ55.782ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:        E-mail: 

neuvedené        neuvedené 

 

Web: 

http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-

hrabusice-

63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Af

i%3Atiaud-146342138710%3Akwd-

19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1

;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-

842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room= 

 

 Guest House Eva  ponúka ubytovanie v obci Hrabušice a bezplatné Wi-Fi pripojenie 

na internet v celom ubytovacom zariadení. Na mieste môžete využívať neplatené súkromné 

parkovisko. V penzióne sa nachádza spoločná kuchyňa. Mesto Zakopané je odtiaľto vzdialené 

49 km a obec Tatranská Bukovina 46 km. Najbližšie letisko Košice leží 70 km od penziónu. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, donáška potravín 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-hrabusice-63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room
http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-hrabusice-63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room
http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-hrabusice-63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room
http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-hrabusice-63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room
http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-hrabusice-63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room
http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-hrabusice-63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room
http://www.booking.com/hotel/sk/penzion-anna-hrabusice.sk.html?aid=333372;label=penzion-anna-hrabusice-63zIB0ZOuc_inJ_d80KrEgS99979877670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-19813681546%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-842502;srfid=a276bbeb9aa13acc3593afe1ff1b6b2e89d784beX1;highlight_room
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Ostatné: možnosť ubytovania s domácimi zvieratami, záhrada, terasa, vonkajší krb, detské ihrisko 

Cenník: http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-

eva-

KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg

%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-

134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_i

d=-

842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d572

0813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1& 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Guest House Eva      48°58ˈ27.668ˈˈN 

Hlavná 176       20°24ˈ29.705ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:        E-mail: 

neuvedené        neuvedené 

 

Web: 

http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-eva-

KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg

%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-

134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_i

d=-

842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d572

0813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1& 

 

 Baby Bear Cottage – chata sa nachádza v tichej lokalite vzdialenej asi 5 km od obce 

Hrabušice a 2 km od turistického centra Podlesok.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: možnosť pozorovania medveďov 

Cenník: http://www.slovakiacottage.com/ceny.html  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Baby Bear Cottage     48°58ˈ32.192ˈˈN 

Hágy 478      20°24ˈ31.725ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 902 040 378      stay@slovakiacottage.com 

http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-eva-KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_id=-842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d5720813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-eva-KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_id=-842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d5720813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-eva-KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_id=-842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d5720813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-eva-KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_id=-842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d5720813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-eva-KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_id=-842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d5720813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-eva-KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_id=-842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d5720813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/sk/guest-house-eva.sk.html?aid=333372;label=guest-house-eva-KQGC3omjpD1EMSDdlqWYJQS87824638590%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-134316984522%3Alp9062571%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7808e2075928bf237df916539fadf230;dest_id=-842502;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de1614238726495b4d5720813f9061c5a7bcf699X1;type=total;ucfs=1&
http://www.slovakiacottage.com/ceny.html


 356 

 

Web: 

http://www.slovakiacottage.com/index.html  

 

 Apartments Nikol a Alžbetka sa nachádzajú v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu 

do NP Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: 10 Eur/osoba, noc 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Apartmány Nikol a Alžbetka     48°58ˈ44.965ˈˈN 

Slovenského raja 270      20°24ˈ21.754ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:        E-mail: 

neuvedené        neuvedené 

 

Web: 

http://www.stays.io/property/apartments-nikol-and-alzbetka/BC-1743214 

 

 Chata Píla sa nachádza v severnej časti NP Slovenský raj, pri turistickom stredisku 

Podlesok. Chata ponúka 4 samostatné izby s 8 lôžkami a 2 prístelkami. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, posedenie s ohniskom a grilom 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/pila/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Píla       48°56ˈ44.79ˈˈN 

Hrabušická píla 41      20°20ˈ53.473ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:        E-mail: 

(421) 53 44 90 494       hotelslovnskyraj@slovaktour.sk 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/pila/ 

http://www.slovakiacottage.com/index.html
http://www.stays.io/property/apartments-nikol-and-alzbetka/BC-1743214
http://www.slovenskyraj.sk/pila/
http://www.slovenskyraj.sk/pila/
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 Víkendový domček Tis ubytuje 7 zákazníkov v 2 samostatných izbách s balkónom.  

Kategória ubytovania: víkendový dom 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, altánok s posedením, ohniskom a grilom, záhradná 

hojdačka, veľká trávnatá plocha vhodná na športové hry, zabezpečenie horských bicyklov za poplatok 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/tis/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Víkendový domček Tis    48°58ˈ35.903ˈˈN 

Gaštanová 540/9    20°24ˈ51.991ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(421) 907 543 803     domcektis@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/tis/ 

 

 Penzión Jendrál sa nachádza v obci Hrabušice v blízkosti NP Slovenský raj. 

V objekte je 16 lôžok a 1 prístelka.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: reštaurácia s možnosťou stravovania raňajok, polpenzie a plnej penzie 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, krytá letná terasa, záhradný altánok s posedením, 

krbom a grilom, tenisová hala za poplatok, trávnatá plocha vhodná na športové hry 

Cenník: http://www.jendral.eu/jendral/cennik.html  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Jendrál    48°58ˈ38.014ˈˈN 

Slovenského Raja 252/14    20°24ˈ27.844ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:     E-mail: 

(421) 53 44 90 392     jendral@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.jendral.eu/jendral/ 

 

  

http://www.slovenskyraj.sk/tis/
http://www.slovenskyraj.sk/tis/
http://www.jendral.eu/jendral/cennik.html
http://www.jendral.eu/jendral/
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 Village House Fonzy sa nachádza v obklopení prírody Národného parku Slovenský 

raj v obci Hrabušice a hosťom ponúka ubytovanie so záhradou s grilom, bezplatné parkovisko 

priamo na mieste a bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. V blízkom okolí sa nachádzajú 

začiatky mnohých turistických chodníkov. Každá izba je vybavená TV s plochou obrazovkou, 

písacím stolom, jedálenským stolom, chladničkou a súkromnou kúpeľňou. Počas pobytu je 

hosťom k dispozícii spoločný salónik a spoločná kuchyňa. V blízkosti sa nachádza obchod s 

potravinami a pizzeria. Aquacity Poprad sa nachádza vo vzdialenosti 12 km a Dobšinská 

ľadová jaskyňa je vzdialená 13 km. Zalyžovať si môžete v lyžiarskom areáli Mlynky 

situovanom vo vzdialenosti 14 km.  

Kategória ubytovania: vidiecky dom - penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, v blízkosti obchod s potravinami, pizzéria 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.booking.com/hotel/sk/village-house-fonzy.sk.html  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Village House Fonzy      48°58ˈ41.509ˈˈN 

Hlavná 98       20°24ˈ55.013ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:        E-mail: 

neuvedené        neuvedené 

 

Web: 

http://www.booking.com/hotel/sk/village-house-fonzy.sk.html 

 

 Homestay Magdalenka ponúka apartmány v obci Hrabušice, predstavujúcej brány do 

NP Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: záhrada 

Cenník: http://www.a-hotel.com/slovakia/hrabusice/1006769-homestay-magdalenka/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Homestay Magdalénka     48°58ˈ31.794ˈˈN 

Obchodná 72/11     20°24ˈ51.843ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

http://www.booking.com/hotel/sk/village-house-fonzy.sk.html
http://www.booking.com/hotel/sk/village-house-fonzy.sk.html
http://www.a-hotel.com/slovakia/hrabusice/1006769-homestay-magdalenka/


 359 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.a-hotel.com/slovakia/hrabusice/1006769-homestay-magdalenka/ 

 

 Ubytovanie Petronela má veľmi výhodnú polohu, len niekoľko metrov od ústia 

rokliny Piecky a 20 minút od ústia Veľký Sokol v NP Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: apartmány, izby 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, bufet 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: posedenie v záhrade, možnosť grilovania a opekania 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Ubytovanie Petronela      48°56ˈ35.755ˈˈN 

Píla 588       20°20ˈ45.643ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 905 991 968       kontakt@ubytkovraji.sk 

 

Web: 

http://www.ubytkovraji.sk/ 

 

 Penzión Anton je novootvorené ubytovacie zariadenie a nachádza sa v NP Slovenský 

raj medzi obcou Hrabušice a turistickým strediskom Podlesok.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: detský kútik 

Cenník: http://www.penzionanton.eu/cenik-a-kontakt.html  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Anton      48°58ˈ24.778ˈˈN 

Hlavná 832      20°23ˈ44.192ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 90 281, (+421) 908 531 925   info@penzionanton.sk 

http://www.a-hotel.com/slovakia/hrabusice/1006769-homestay-magdalenka/
http://www.ubytkovraji.sk/
http://www.penzionanton.eu/cenik-a-kontakt.html
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Web:  

http://www.penzionanton.eu/  

 

 Privát u dvoch sestier sa nachádza v obci Hrabušice, v objekte sa nachádza 21 lôžok 

a 6 prístelok. Objekt poskytuje tiché a kľudné ubytovanie a je vhodný pre rodiny s 

deťmi. Ubytovaným hosťom ponúkame bezplatnú pomoc pri plánovaní túr a výletov do 

okolia a zabezpečenie dopravy za poplatok. Objekt je vhodný na usporiadanie rodinných 

osláv, pracovných porád a školení a firemných prezentácií.  

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, krytá terasa s posedením, posedenie s grilom, krytý 

altánok s posedením, krbom a ohniskom, veľká trávnatá plocha vhodná na športové hry 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/udvochsestier/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Privát U dvoch sestier   48°58ˈ24.567ˈˈN 

Hlavná 182/24   20°24ˈ27.46ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 944 984 598, (+421) 949 109 681    neuvedené 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/udvochsestier/  

 

 Chata Jedlička je ideálnym ubytovaním pre skupiny od 6 do 15 osôb. Objekt je 

vybavený 7 dvojposteľovými izbami s možnosťou prístelky.  Pre tých, ktorí chcú sebe a 

hlavne svojim deťom dopriať trocha dobrodružstva a zažiť atmosféru kempovania, je k 

dispozícii záhradná chatka pre 4 osoby, prípadne možnosť postaviť si vlastný stan.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: záhradné posedenie, gril, ohnisko, priestor pre športy 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/jedlicka/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Chata Jedlička   48°58ˈ22.164ˈˈN 

Hlavná 193   20°24ˈ13.87ˈˈE 

http://www.penzionanton.eu/
http://www.slovenskyraj.sk/udvochsestier/
http://www.slovenskyraj.sk/udvochsestier/
http://www.slovenskyraj.sk/jedlicka/
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053 15  Hrabušice 

 

Telefón:   E-mail: 

(+421) 905 904 263    jedlicka@slovaktour.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/jedlicka/ 

 

 Ubytovanie Aneta sa nachádza v obci Hrabušice, má kapacitu 16 lôžok v štyroch 

samostatných izbách.  

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, 2x záhradný altánok s grilom, záhradná hojdačka 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/aneta/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Ubytovanie Aneta   48°58ˈ39.171ˈˈN 

Bernolákova 354   20°24ˈ40.36ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 904 192 048, (+421) 919 043 575    maria.lipovska@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/aneta/  

 

 Ubytovanie Ľudmila je celoročné ubytovanie v rodinnom dome s výhľadom 

na Slovenský raj a Vysoké Tatry. Nachádza sa priamo v obci Hrabušice, ktorá hraničí s 

národným parkom Slovenský raj - jedinečným v celej Európe. Ubytovanie sa nachádza v 

rodinnom dome so samostatným vchodom. 

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, veľká záhrada, terasa s posedením, posedenie s 

ohniskom a grilom, záhradný nábytok 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/ludmila/  

 

 

http://www.slovenskyraj.sk/jedlicka/
http://www.slovenskyraj.sk/aneta/
http://www.slovenskyraj.sk/aneta/
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.vysoketatry.com/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/hrabusice/hrabusice.html
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/ludmila/
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Adresa:    GPS súradnice: 

Ubytovanie Ľudmila  48°58ˈ47.923ˈˈN 

Slovenského raja 277/39  20°24ˈ19.578ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón: 

(+421) 53 44 63 050, (+421) 904 375 453, (+421) 910 574 225 

 

E-mail:   Web: 

privatludmila@gmail.com   http://www.slovenskyraj.sk/ludmila/ 

 

 Ubytovanie Magda – rodinný dom Magda sa nachádza v obci Hrabušice v blízkosti 

národného parku Slovenský raj a je vzdialený 1 km od turistického strediska Podlesok.  

Ubytovanie je v rodinnom dome so samostatným vchodom a obsahuje (8 lôžok). 

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, samostatný vchod 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/magda/  

 

Adresa:   GPS súradnice: 

Ubytovanie Magda  48°58ˈ50.617ˈˈN 

Slovenského raja 45/283  20°24ˈ17.432ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón: 

(+421) 53 44 90 250, (+421) 904 875 755 

 

E-mail:   Web: 

glominov@stonline.sk   http://www.slovenskyraj.sk/magda/  

 

 Apartmány Fialka  sa nachádzajú na okraji obce Hrabušice v blízkosti národného 

parku Slovenský raj a sú vzdialené 20 minút chôdze od turistického strediska Podlesok.  

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, záhradná hojdačka, vonkajšie posedenie pri ohnisku 

s grilom, reštaurácia 200 m 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/fialka/  

mailto:privatludmila@gmail.com
http://www.slovenskyraj.sk/ludmila/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/hrabusice/hrabusice.html
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/strediska/podlesok/podlesok.html
http://www.slovenskyraj.sk/magda/
mailto:glominov@stonline.sk
http://www.slovenskyraj.sk/magda/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/hrabusice/hrabusice.html
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/strediska/podlesok/podlesok.html
http://www.slovenskyraj.sk/fialka/
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Adresa:    GPS súradnice: 

Apartmány Fialka   48°58ˈ38.755ˈˈN 

Tomášovská 784/14   20°25ˈ4.798ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 908 490 381, (+421) 948 280 993    vieramalucka@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/fialka/ 

 

Ubytovanie Tekely leží v ochrannom pásme národného parku Slovenský raj v 

obciHrabušice a je vzdialený 1 km od turistického strediska Podlesok. 

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, terasa s posedením, záhradný altánok s posedením, 

krb, gril, veľká trávnatá plocha vhodná na športové hry 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/tekely/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Ubytovanie Tekely   48°58ˈ23.618ˈˈN 

Hlavná 209   20°24ˈ14.932ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 905 931 228    ubytovanie.tekely@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/tekely/ 

 

 Ubytovanie Nikaz ubytovanie na súkromí v Hrabušiciach - región Spiš - 

oblasť Slovenského raja - konkrétne sever.  Ubytovacia časť má samostatný vchod a je 

oddelená od ostatných častí domu. Má spoločenskú miestnosť s TV, kuchyňu s chladničkou a 

rýchlovarnou kanvicou (aj základné kuchynské potreby ako príbor, taniere, poháre a hrnčeky) 

(1/0+1). Z tejto spoločenskej miestnosti je vstup na terasu a taktiež do kúpeľne (WC so 

sprchovacím kútom), ktorá je spoločná pre 2 izby. V tomto ubytovacom bloku sú dve izby 

(1/4, 1/2).  

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

http://www.slovenskyraj.sk/fialka/
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/hrabusice/hrabusice.html
http://www.slovenskyraj.sk/strediska/podlesok/podlesok.html
http://www.slovenskyraj.sk/tekely/
http://www.slovenskyraj.sk/tekely/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/hrabusice/hrabusice.html
http://www.spis.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/
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Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: záhradné posedenie s krbom, detské preliezky, posedenie pri ohnisku 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/nikaz/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Ubytovanie Nikaz   48°58ˈ27.127ˈˈN 

Hlavná 177   20°24ˈ29.352ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 907 389 852    info.nikaz@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/nikaz/ 

 

 Mountain View Cottage sa nachádza v obci Hrabušice a ponúka vám ubytovanie s 

vlastným stravovaním, terasu a záhradu s výbavou na grilovanie. Národný park Slovenský raj 

je vzdialený 2 km. Chatka má balkón s výhľadom, kompletne zariadenú kuchyňu s 

jedálenským stolom, kozubom a obývaciu izbu s posedením, rozkladacou pohovkou a TV s 

plochou obrazovkou. Kúpeľňa je vybavená sprchovacím kútom a bezplatnými toaletnými 

potrebami. Na mieste alebo v okolí sa môžete venovať rôznym aktivitám vrátane cyklistiky, 

jazdy na koni a pešej turistiky. Parkovať môžete na súkromnom bezplatnom parkovisku. 

Vodný park Aquacity Poprad a kúpalisko Thermalpark Vrbov sa nachádzajú v okruhu 16 km. 

Zalyžovať si môžete v Levoči vzdialenej 24 km. Národný park Vysoké Tatry sa nachádza vo 

vzdialenosti 34 km. 

Kategória ubytovania: chatka 

Poloha: v obci Hrabušice, predstavujúcej bránu do NP Slovenského raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://hrabusice.b-slovensko.sk/hotel/mountain-view-cottage/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Mountain View Cottage   48°58ˈ32,192ˈˈN 

Makovického 2214/3   20°24ˈ31,725ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

neuvedené    neuvedené 

Web: 

http://hrabusice.b-slovensko.sk/hotel/mountain-view-cottage/ 

http://www.slovenskyraj.sk/nikaz/
http://www.slovenskyraj.sk/nikaz/
http://hrabusice.b-slovensko.sk/hotel/mountain-view-cottage/
http://hrabusice.b-slovensko.sk/hotel/mountain-view-cottage/
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Historické pamiatky  

 

 Kostol sv. Vavrinca je zasvätený sv. Vavrincovi, diakonovi. Pôvodne románsky z 

polovice 13. stor., v polovici 14. stor. rozšírený severnou sakristiou, začiatkom 15. stor. 

postavené nové presbytérium a severná kaplnka, okolo roku 1500 rozšírili sakristiu a roku 

1782 zaklenuli loď pruskými klenbami a pristavali južnúpredsieň a severnú komoru.Po 

požiari roku 1916 vežu prestavali s použitím pôvodných románskych častí. Jednolodie s 

polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutého dvoma poľami gotickej krížovej rebrovej 

klinovej profilácie. Podobné klenby sú aj v severnej kaplnke. Na severnej strane presbytéria je 

nová sakristia asi z roku 1500. Má valenú klenbu. Vedľa nej situovaná stará sakristia je 

zaklenutá dvoma poľami krížovej rebrovej klenby. Z románskej stavby sa zachovali základy 

veže, obvodové múry lode a časti presbytéria s južným románskym portálom. V starej 

sakristii je gotické kamenné lavabo, zdobené vimperkom s krabmi. V polkruhovej archivolte 

románskeho portálu z roku 1962 odkryli gotickú nástennú maľbu zo začiatku 15. stor., 

znázorňujúcu scénu Ukrižovania. Hlavný oltár sv. Vavrinca diakona, neskorogotický krídlový 

z rokov 1516 – 1520. V skrini sochy Panny Márie, sv. Vavrinca a Štefana protomartýra z 

dielne majstra Pavla z Levoče. Na vnútorných krídlach sú 4 tabule so scénami zo života 

sv.Vavrinca diakona, na vonkajších stranách krídiel pašijový cyklus, 4 obrazy sú maľované 

podľa drevorytov H. L. Schäufeleina.Predela prázdna, v nadstavci gotické sochy sv. Štefana 

kráľa, Ladislava, Imricha a baroková socha sv.Michala archanjela. Bočný oltár sv. Anny s 

pseudogotickou oltárnou architektúrou, do ktorej je vložená gotická skriňa s plastickou 

skupinou Mettercie z roku 1515 až 1520. V nadstavci je gotická socha sv. Barbory z prvej 

polovice 16. stor. kazateľnica je rokoková z čias okolo roku 1760, na parapete rečnišťa sú 

sochy 4 anjelov.Krstiteľnica je renesančná z pieskovca, jej tepaný vrchnák je z roku 1656 od 

M. Zimmermana. Organ rokokový z čias okolo roku 1770. Monštrancia rokoková od J. 

Szillassyho. Medené cibórium je z 15. stor. 

Adresa:     GPS: 

Kostol sv. Vavrina    48°58ˈ36,375ˈˈN 

Hlavná ul. 93    20°24ˈ38,834ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

 Marcelov hrad - dnes už zrúcanina hradu sa rozprestiera na vrchole Zelenej hory, v 

pásme Slovenského raja. V prvej polovici 13. storočia dal kráľ Belo IV. Zelenú horu akémusi 

Marcelovi, aby na nej postavil kamenný hrad. Tvorilo ho veľké nádvorie, okrúhla strážna 

veža, obvodová hradba a pred vežovitou vstpnou bránou bola priekopa. Začiatkom 15. 

storočia bol Marcelov hrad už opustený. V roku 1453 sa hradu zmocnili bratríkovci a v 

hradbách vybudovali bratricke vojská tábor. Po ich odchode bratríkov Levočania v roku 1462 

hrad zbúrali a hradby zničili. Do dnešného dňa sa zachovali len značné deštruované základy a 

zvyšky hradieb. 

 



 366 

Prírodné pamiatky  

 

 Korytový vodopád nachádza sa v rokline Suchá Belá v slovenskom Raji. Dá sa k 

nemu dostať po zelenej turistickej značke a po ceste nám pomôžu stupačky, bez ktorých by 

bol výstup veľmi obtiažný. 

 

 Machový vodopád tvorí voda pretekajúca vo viacerých prúdoch cez machom 

porastenú stenu. Vodopád sa nachádza v rokline Malý Kyseľ a má výšku 8 metrov. 

 

 Misové vodopády nachádzajú sa v rokline Suchá Belá v Slovenskom Raji. Sú 

najvyššími vodopádmi doliny - ich výška dosahuje 29,5 m. Prechádza sa po nich pomocou 

rebríkov a reťazí, a preto treba byť opatrný. Prechod však nie je nijak náročný. 

 

 Okienkový vodopád nachádza sa v rokline Suchá Belá v Slovenskom raji. Má len 8 

metrov, zato vymieľa dolu krásne jazierko. Nad ním je skalné okno, podľa ktorého má 

vodopád názov. 

 

 Slovenský raj - NP Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska 

chráni jednu z najväčších ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, 

tiesňav, vodopádov a jaskýň. Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce 

najstaršiu históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi 

najmladšie národné parky na Slovensku, s rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP 

pokrýva smrekový les. Vďaka minerálne bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra 

vyznačuje vysokou pestrosťou. Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova 

Ves a strediská Čingov a Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 

 

Chránené územia  

 

 Medvedia jaskyňa - v roku 1972 vyhlásená ako chránený prírodný výtvor, v roku 

1995 ako národná prírodná pamiatka. Kvapľová jaskyňa vo východných skalných svahoch 

planiny Glac nad vodnou nádržou Klauzy v doline Bieleho potoka. Tvorí časť jaskynného 

komplexu nachádzajúceho sa pod planinou Glac. Leží v národnej prírodnej rezervácií Kyseľ. 

Jedná sa o jaskyňu vytvorenú riečnou eróziou v triasových vápencoch, s charakteristickou 

bohatou kvapľovou výzdobou a významnými paleontologickými nálezmi (najväčší nález kostí 

pravekého jaskynného medveďa). Jaskyňa je 487 m dlhé a je verejnosti neprístupná.  

 

 Sokol je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. 

Územie bolo vyhlásené v roku 1964 a naposledy novelizované v roku 1976 na rozlohe 

700,9300 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na 

ochranu geomorfologicky a krajinársky atraktívneho prírodného prostredia v Slovenskom raji 
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a vedecky významných zachovalých biotopov a na vedeckovýskumné a kultúrno-vlastivedné 

ciele. 

 

 Tri kopce je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský 

raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1984 na rozlohe 246,2300 ha. Ochranné pásmo nebolo 

určené. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu geomorfologických foriem 

(dolomit. brál, ostrých hrebeňov, suchých dolín s puklin. prameňmi) a prirodz. lesných 

rastlinných a živočíšnych spoločenstiev územia v Slov. raji na vedeckovýsk., náučné a 

kultúrno-vých. ciele. 

 

 Kláštorská roklina bola vytvorená potokom, ktorý pramení pri Kláštorisku a ústi do 

rieky Hornád. Pre turistov bola sprístupnená v roku 1958, keď bol ponad prielom Hornádu 

postavený most, ktorý vedie k ústiu rokliny. Odtiaľ môžu turisti vystúpiť až ku Kláštorisku, 

kde je druhý koniec tiesňavy. Návštevníkov počas túry roklinou uchváti množstvo 

vodopádov, neporušená, ničím nefalšovaná príroda. Kláštorská roklina je súčasťou prírodnej 

rezervácie Prielom Hornádu. 

 Kláštorisko je turistické stredisko v Slovenskom raji v nadmorskej výške 760 m n. m.. 

Nachádza sa tu ruina kartuziánskeho kláštora z 13. storočia. Kláštorisko je popri Čingove a 

Podlesku ďalšie známe stredisko na severe Slovesnkého raja. Vedie sem množstvo 

turistických chodníkov z Podlesku cez tiesňavy Suchá Belá, Kysľ, Prielom Hornádu, z 

Čingova, ale dá sa naň dostať prakticky z každej časti Slovenského raja. 

 

 Horný tok Hornádu – správcom územia je NP Slovenský raj. Predmetom ochrany sú 

tieto biotopy: lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, suchomilné, travinnobylinné a krovinové 

porasty na vápnitom podloží, vlkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych 

nivách od nížin do alpínskeho stupňa, nížinné a podhorské kosné lúky, slatiny s vysokým 

obsahom báz, druhy: hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, vydra riečna, vlk 

dravý, korýtko riečne, mrena stredomorská, mihuľa. 

 

Športové aktivity a turistické zaujímavosti  

 

 Hrabušice – Zelená Hora - lyžiarské stredisko Zelená Hora sa nachádza v obci 

Hrabušice v západnej časti Hornádskej kotliny. Základňa zjazdovky je vo výške 548 m n. m. a 

vrchol 601 m n. m. Prevýšenie má 53 m. K dispozícií je 1 vlek. Atrakcie - lyžiarska škôlka, 

skiservis, úschovňa lyží, požičovňa lyžiarskeho výstroja, bufet, reštaurácia, parkovisko. 

Zjazdovka odporúčaná pre zjazdové lyžovanie a snowboarding. 

Cenník skipasov: 

- 

Adresa:    GPS: 

Hrabušice - Zelená Hora   48°58ˈ32.179ˈˈN 



 368 

Hrabušice   20°24ˈ31.736ˈˈE 

053 15  Hrabušice 

 

Telefón:    E-mail: 

    - 

Web: 

http://www.slovenskyraj.eu/zjazdove-lyzovanie-a-snowboarding 

 

 Hrabušice – Podlesok - jedná sa o bežeckú trať: Prielom Hornádu - Čingov - 

Podlesok, v dĺžke 12 km. 

Adresa:    GPS: 

Hlávná 171   48°58ˈ22.716ˈˈN 

053 15  Hrabušice   20°24ˈ14.539ˈˈE 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 53 42 999 08, (+421) 53 44 902 66    hrabusice@stonline.sk 

 

Web: 

www. slovensky-raj.sk, www.slovenskyraj.eu 

 

 Splav Hornádu - http://www.splavujeme.sk/sk/kalendar-akcii/rieka-hornad/ 

  

 Cyklomaratón Škoda Bike Open – každoročné podujatie v turistickom areáli 

Podlesok. 

    

 Malý Majer ponúka: - jazdecký výcvik pre deti od 7 rokov počas celého roka, letné 

jazdecké tábory, vychádzky na koňoch, fotenie s koňmi, ustajnenie koní, prepravu koní, 

(cenník - http://www.podlesok.com/cennik-1.html) 

- požičovňa ferratových setov (10 €/1 ks/deň) - (+421) 907 289 262. 

- lezenie v ľadoch - v zimnom období slúži reštaurácia Rumanka ako jedno z nástupných 

miest na lezenie v ľadoch v rokline Suchá Belá - (+421) 903 624 680. 

Web: 

http://www.podlesok.com/index.html 

 

 Autocamping Podlesok – zahŕňa autocamping, novú chatu Javorina Komfort, 

a predaj vstupeniek na Ferratu Kyseľ. 

Cenník: 

http://www.podlesok.sk/sk/autocamping-sk/cennik 

 

Adresa:    GPS: 

Autocamping Podlesok   48°57ˈ51.854ˈˈN 

053 15  Hrabušice   20°23ˈ6.896ˈˈE 

 

http://www.slovenskyraj.eu/zjazdove-lyzovanie-a-snowboarding
http://www.slovenskyraj.eu/
http://www.splavujeme.sk/sk/kalendar-akcii/rieka-hornad/
http://www.podlesok.com/index.html
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Telefón:    E-mail: 

(+421) 53 42 99 165, (+421) 53 42 99 164    recepcia@podlesok.sk 

 

Web: 

www.podlesok.sk 

 

 

4.12 OBEC CHRASŤ NAD HORNÁDOM 

 

 Obec leží v údolí Hornádu a patrí k najstarším spišským obciam. Obec vznikla po r. 

1255. V r. 1302 sa spomína v súvislosti s kostolom. Vždy mala poľnohospodársky charakter. 

Od r. 1959 bolo JRD, neskôr zlúčené s JRD Jamník, dnes zaniknuté. V obci je 9 

registrovaných živnostníkov a 5 súkromne hosp. roľníkov. Kostol Najsvätejšej Trojice, 

neskororománsky z roku 1302 patrí k najstarším na Spiši. Charakteristický je jedinečný 

pôdorys kostola, ktorý tvoria 4 pôvodné apsidy. Pod terajšou výmaľbou interiéru od Jozefa 

Hanulu zistené gotické maľby. Maliar Jozef Hanula (1863 - 1944) pôsobil v Chrasti nad 

Hornádom. V obci je fara, MŠ, ZŠ, úspešný športový klub. Prírodnou pamiatkou je Farská 

skala (0,59 ha) a zvláštny prírodný útvar "Šikľavá skala". V letnom období vždy z nej kvapká 

voda a v zime zamŕza a vytvára mohutné ľadové steny a cencúle. V okolí obce vedie 

cyklotrasa. 

 

Prírodné pamiatky 

 

 Volovské vrchy - Chránené územie, lokalita NATURA200, ktorá je v pôsobnosti NP 

Slovenský kras, Slovenský raj a RSOPD Prešov. Výmerou je to najväčšie chránené územie. Je 

tvorené viacerými typmi lesných porastov. Jeho význam spočíva hlavne v ochrane dravcov a 

sov, ako aj muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého a iných. V obci sú tiež 

lokalizované mokrade s názvom Kropeje o rozlohe 2000 m2. 

  

Chránené územia 

 

 Farská skala - Je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. 

Územie bolo vyhlásené v roku 1990 na rozlohe 0,5866 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. 

Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu skalnej steny budovanej zlepencami a 

pieskovcami bazálneho paleogénu so šikmým zvrstvením, ktoré rekonštruuje sedimentárne 

prostredie vzniku bazálneho paleogénu v údolí rieky Hornád. 

 

 

 

http://www.podlesok.sk/
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4.13 OBEC ILIAŠOVCE 

 

 Obec leží medzi dvoma okresnými mestami Spišskou Novou Vsou a Levočou. 

Archeol. výskumy potvrdili osídlenie v mladšej dobe kamennej. V listinách sa Iliašovce 

spomínajú od 2. pol. 13. stor., najstarší zachovaný názov z r. 1263 Villa Ursi - Obec 

medveďa. Rozdelenie obyv. na obe vierovyznania ostalo dodnes. Majú aj dva kostoly. V 17. 

stor. sa tu usadila jedna vetva Csákyovcov. Postavili kostol (r. 1770), faru, školu a letohrádok 

nazvaný Sans-Souci ("bez starostí") - dnes je ruina. Ev. kostol je z r. 1927. V druhej pol. 20. 

stor. nastala celková výstavba obce. JRD napomáhalo rastu obce. V obci je MŠ, ZŠ, po r. 

1989 rozvoj súkromného podnikania - výroba cestovín, stavebníctvo, obchody, služby. 

Vybudovaná infraštruktúra obce. V obci funguje Komunitné rozvojové a servisné centrum na 

pomoc občanom. Pravidelné folklórne slávnosti Iľašovská pantlika, aktívna folklórna skupina 

Iľašovjan.ä 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Apartmán v Slovenskom Raji  - príjemné ubytovanie v turisticky známom regióne 

Spiš v malebnej obci Iliašovce v predhorí Slovenského Raja. Ponúka ubytovanie v troch 

nových kompletne vybavených apartmánoch. 

Kategória ubytovania: apartmán 

Poloha: v obci Iliašovce v predhorí Slovenského Raja 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie posedenie a gril 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/apartmany-iliasovce-slovensky-raj  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Apartmán pri Slovenskom raji   48°59ˈ2.767ˈˈN 

Iliašovce 196   20°31ˈ46.803ˈˈE 

053 11 Iliašovce 

 

Telefón:    E-mail: 

neuvedené    jendral@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/apartmany-iliasovce-slovensky-raj 

 

Historické pamiatky 

 

http://www.megaubytovanie.sk/apartmany-iliasovce-slovensky-raj
http://www.megaubytovanie.sk/apartmany-iliasovce-slovensky-raj
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 Katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie - barokovo-rokokový kostol z rokov 

1768-1770, veža a fasády dokončené roku 1797. Posvätený bol 8. septembra 1770. Jednolodie 

s polygonálnym uzáverom, sakristiou a predstavanou štvorpodlažnou vežou. Priestory 

zaklenuté pruskými klenbami. Nad sakristiou je zemepanské oratórium. Fasády sú členené 

pilastrami. Hlavný oltár je rokokový s baldachýnovým nadstavcom, v interkolumniách sú 

sochy sv. Petra a Pavla apoštolov, v strede obraz Oplakávania Krista od F. Wagenschöna z 

roku 1760. K oltáru patria dve sochy cherubínov na samostatných podstavcoch, cherubíni 

držia v rukách večné svetlo v podobe strieborného srdca. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, 

rokokový, baldachýnového typu s bočnými volútami, uprostred reliéf sv. Jána Nepomuckého, 

po stranách sochy anjelov z čias okolo roku 1770-1780. Bočný oltár P. Márie je rokokový, 

pendant k predošlému, v strede pôvodná gotická socha P. Márie z rokov 1430 -1450 typu 

krásnych českých Madon. Kazateľnica, spovedeľnica a organ s trojdielnou skriňou sú 

rokokové pochádzajúce z čias stavby kostola. Klasicistický kalich s emailom pochádza z roku 

1806. Na južnej strane presbytéria je empírová mramorová náhrobná doska staviteľa kostola z 

roku 1810. Nové kostolné zvony boli konsektované v roku 1930. V roku 1962 bola vykonaná 

generálna oprava organa, o tri roky neskôr sa začala generálna oprava kostola. V roku 1968 sa 

uskutočnila oprava farskej budovy. V roku 1985 sa začala oprava kostola, odvzdušňovací 

kanál odstránil vlhkosť z múrov, opravoval sa exteriér a interiér kostola. V roku 1996 bola 

opravená kostolná veža, v roku 1997 bola zrekonštruovaná farská budova. V roku 2004 bol 

zreštaurovaný organ - bol daný do pôvodného stavu. 

Adresa:    GPS súradnice: 

Katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie  48°59ˈ21.06ˈˈN 

Iliašovce 30   20°31ˈ34.245ˈˈ 

053 11 Iliašovce 

 

 Sans Souci - V neďalekom lesíku v obci Iliašovce dal postaviť gróf Štefan Czáky 

letné sídlo, ktoré pozostávalo z niekoľkých budov a rozľahlého parku. Bolo to v roku 1773 a 

letohrad dostal pomenovanie Sans Souci, čo v preklade znamená „bez starosti“. Areál 

poskytoval množstvo oddychu a zábavy, takže tu sa schádzala šľachta z celého okolia. 

Nádhera a pýcha trvala len krátko. Veľkolepé bály  a nákladný spôsob života jeho krásnej 

manželky Júlie priviedli grófa k finančnému úpadku. Roku 1803 gróf knižnicu s 5160 

zväzkami kníh a drahý nábytok rozpredal a budovy dal zbúrať. Zachovala sa len kaplnka a 

obelisk. Dnes areál Sans Souci už nenájdete. 

 Myšlienku zachrániť zrúcaninu kaplnky začalo občianske združenie „Domov bez 

starosti“, s cieľom prinavrátiť historickú podobu letohradu  Sans Souci. Tento zámer však 

stroskotal a kaplnka  naďalej chátrala. Jej osud ležal na srdci mnohým a preto v roku 2006 

bolo založené nové združenie „Sans Souci Letohrádok“. Akademický architekt Štefan Mitro 

spracoval a daroval OZ  projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektu kaplnky.  Ondrej 

Frankovič  sa  prejavil pri rekonštrukčných prácach a je dušou tohto združenia. Dnes už vidieť 

výsledky tejto namáhavej práce. Hrubá stavba kaplnky je v podstate dokončená, chýba ešte 

strecha. Je postavený aj nový obelisk a miesto na zamyslenie a tiché rozjímanie.  Viac sa o 
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Občianskom združeni Sans Souci - letohrádok môžete dozvedieť na stranke www.sans-

souci.webnode.sk/ 

 

 

 

Chránené územia 

 

 Čintky - je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. 

Územie bolo vyhlásené v roku 1988 na rozlohe 5,1100 ha. Ochranné pásmo prírodnej 

rezervácie Čintky je 100 m smerom von od jej hranice – 3. stupeň ochrany. Predmetom 

ochrany je: Stanovište viacerých chránených a vzácnych druhov rastlín, významný je najmä 

výskyt Cypripedium calceolus. Možnosť poznávania pôvodných lesných fytocenóz 

Hornádskej kotliny. 

 

Kultúrne podujatia 

 

 Každoročne sa v obci uskutočňujú folklórne slávnosti pod názvom „Iľašofska 

pantľika“, ktoré sa vždy poriadajú v tretiu augustovú nedeľu. Viac na webovej stránke 

www.iliasovce.obecnyurad.eu . 

http://www.iliasovce.obecnyurad.eu/
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4.14 OBEC JAMNÍK 

 

 Obec leží v Hornádskej kotline, na ceste II. triedy Košice - Spišská Nová Ves. Dávno 

pred r. 1277, ktorý považujeme za rok prvej pís. zmienky, bolo územie dnešného Jamníka 

osídlené už v neskorej dobe kamennej ľudom s kanelovanou keramikou a inými kmeňmi. 

Obec mala vždy poľnohospodársky charakter, aj keď za 1. ČSR a aj do r.1989 časť obyv. 

pracovala v baniach v Rudňanoch a v priemysle v Spišskej Novej Vsi. Po založení JRD v r. 

1957, až do rozpadu v 90-tych rokoch minulého stor. bolo hlavným zamestnávateľom. 

Jedinou kult. - hist. pamiatkou v obci je rímsko-katolícky kostol, pôvodne gotický zo 14. stor., 

s renesančnou vežou so štítkovou atikou, prestavaný v 15. stor. Po zrútení gotickej klenby v r. 

1940, postavili nový kostol, patrónom je sv. Bartolomej, apoštol. Vybudovaná infraštruktúra. 

Má novú ZŠ, MŠ, Dom smútku, nákupné stredisko, športový areál, rozširuje IBV a výstavby 

nájomných bytov.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Penzión Farkys je penzión s maximálnou kapacitou 14 miest, so samostatným 

vchodom pozostáva z prízemia a poschodia.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Jamník 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, raňajky, reštaurácia - pizzéria cca 400 m 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 
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Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, možnosť posedenia v kolibe s ohniskom a grilom, 

ktorá je súčasťou záhrady 

Cenník: http://www.penzion-farkys.sk/index.php?id=cennik.php  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Penzión Farkys   48°56ˈ42.656ˈˈN 

Jamník 243   20°39ˈ49.391ˈˈE 

053 22 Jamník 

 

Telefón: 

(+421) 907 267 148, (+421) 907 469 519, (+421) 53 44 92 348 

 

E-mail:    Web: 

farkys@szm.sk   http://www.penzion-farkys.sk/index.php?id=uvod.php 

 

Kultúrne podujatia 

 

 Jamnícke leto - V júni tohto roka sa uskutočnil 4. ročník Jamnického leta (hudobný 

program, súťaž vo varení gulášu). 

 Kobuľa FEST Jamník - Tohto roku sa na ihrisku OTJ Jamník uskutočnil 2. ročník 

festivalu folklórnej a rockovej hudby KOBUĽA FEST Jamník 2016. 

 

 

4.15 OBEC KAĽAVA 

 

 Kaľava existovala už v 13. stor., v písomných prameňoch sa objavuje začiatkom 14. 

stor. Prvýkrát v listine Spišskej kapituly z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). 

Od pol. 15. stor. bola súčasťou richnavského hradného panstva. Obyvatelia boli roľníci a 

poľnohospodársky robotníci. Časť pracovala v blízkych Krompachoch, ktoré sú aj dnes pre 

niektorých pracoviskom. Po roku 1989 ožilo drobné súkromné podnikanie. Pôvodný rím. kat. 

kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001 nový. 

V obci je ZŠ, MŠ, kultúrny dom, knižnica, ihrisko, obec je splynofikovaná. V obci sú 

možnosti rozvoja vidieckej turistiky. V blízkosti je pohorie Branisko, Spišský hrad, neďaleko 

známe lyžiarske stredisko Plejsy. Z obce je prekrásna panoráma od Spišského hradu po 

Vysoké Tatry a Kráľovu hoľu. Člen mikroregiónu Sľubica. 

 

 

 

 

 

http://www.penzion-farkys.sk/index.php?id=cennik.php
mailto:farkys@szm.sk
http://www.penzion-farkys.sk/index.php?id=uvod.php
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4.16 OBEC KOLINOVCE 

 

 Obec na východnej strane Spiša, v nadmorskej výške 370 - 640 m. Leží na oboch 

brehoch Hornádu, v zalesnenom členitom chotári na okraji pohoria Branisko a Slov. 

rudohoria. Prvýkrát sa obec spomína ako Villa Colinii v r. 1312. Kolinovce patrili do 

Spoločenstva spišských Sasov. Obyvatelia boli roľníci, časť pracovala v železiarňach v 

Krompachoch. V 2 pol. 20. stor. najviac ľudí zamestnávalo JRD, ktoré prešlo do ŠM Spišské 

Vlachy. V posledných rokoch v obci podniká 7 súkromne hosp. roľníkov a 14 živnostníkov. 

V r. 1994 postavili nový kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Obec je 

splynofikovaná, má zrekonštruovaný obecný úrad, požiarnu zbrojnicu, dve predajne potravín, 

dve pohostinstvá. Dlhoročnú tradíciu má dobrovoľný hasičský zbor. Viac ako 30 rokov 

pracuje folklórny súbor Kalina. V lete sa konajú folklórne slávnosti. Obec je členom 

mikroregiónu Sľubica. V Kolinovciach sú dobré podmienky na cykloturistiku, prechádza nimi 

Spišská cyklomagistrála z Hrabušíc do Margecian.  

 

 

4.17 OBEC LETANOVCE 

 

 Písomne doložené sú v r. 1250. Vyvíjali sa ako poľnohospodárska obec. Stavebnou 

pamiatkou je kostol rím. kat. pôvodne neskororom., prestavaný v 13. stor. a 14. stor. a 

zbarokizovaný v 18. stor. Zasvätený je Všetkým svätým. Letanovce sú sídlom rím. kat. úradu, 

MŠ a ZŠ Juraja Sklenára, osobitnej školy, pošty, zdravot. strediska, turistických zariadení a 

východiskom na značkované turistické trasy do Slov. raja. Z Letanoviec pochádza viac 

kultúrnych dejateľov, najmä kňazov: spisovateľ historických románov a skladateľ 

duchovných piesní Jozef Cehuľa, školský brat prof. Jozef Alojz Vronč, pedagóg Emil 

Jurkovich, z neďalekej kúrie Tibe pochádza Juraj Sklenár, archeológ Michal Slivka, iniciátor 

a organizátor záchrany Kláštoriska. Spišský prepošt povolal do chotára obce Letanovce, na 

lokalitu Kláštorisko (Skala útočišťa - Lapis refugii) kartuziánov, aby tam postavili kláštor na 

pamiatku záchrany pred Tatármi. Kláštor sa stal známy vynikajúcim skriptóriom. V roku 

1433 ho vyplienili hustitské vojská a v roku 1454 bratrícke vojská. Mnísi sa odsťahovali do 

Levoče. Život v meste im nevyhovoval, preto sa vrátili. Obnoviť kláštor pomáhala Hedviga, 

vdova po palatínovi Štefanovi Zápoľskom. Lúpežný rytier Matej Bašo, muránsky hradný pán 

v roku 1543 prepadol kláštor a začal ho meniť na vojenské účely. Aby toto posvätné miesto 

neostalo zneuctené, po vzájomnej dohode mesta Levoča, šľachty Spiša a schválením Spišskej 

kapitule došlo k zámernému zbúraniu kláštora. Mnísi odišli na Červený Kláštor. Miesto po 

kláštore dostalo pomenovanie Kláštorisko. 200- ročné účinkovanie nemých mníchov 

zanechalo duchovné bohatstvo, ktoré sa začalo odkrývať archeologickým výskumom pod 

vedením archeológa M. Slivku. Študenti v akcií Strom života svojpomocne, bez podpory štátu 

zachraňujú starý kláštor. Zatiaľ je evidovaný do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.  
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Ubytovacie zariadenia  

 

 Chata Zlatka je ubytovanie v centre NP Slovenský raj, priamo v prírodnej rezervácií 

Prielom Hornádu, v lokalite Letanovský Mlyn. Celková kapacita chatky je 10 osôb.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Letanovský Mlyn 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie ohnisko so záhradným stolom a lavicami 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/zlatka/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Chata Zlatka    48°57ˈ14.507ˈˈN 

Letanovský Mlyn    20°26ˈ24.923ˈˈE 

053 13  Letanovce 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 52 77 69 152, (+421) 902 331 135     jan.olejnik@stonline.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/zlatka/ 

 

 Privát Majer sa nachádza v obci Letanovce, ktorá je výborným východiskom k 

blízkym turistickým strediskám Čingov a Podlesok v národnom parku Slovenský raj. Z 

ubytovania je možné podnikať nenáročné prechádzky po lese ako aj náročnejšie pešie túry do 

roklín Slovenského raja (Sokolia dolina, Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Suchá Belá), 

na Tomášovský výhľad a Kláštorisko. V zime je možné lyžovať v lyžiarskych strediskách 

Spišská Nová Ves-Rittenberg, Levočská dolina, Plejsy a Vysoké Tatry. Objekt je vhodný ako 

východisko na celodenné výlety autom za poznávaním kultúrno-historických pamiatok Spiša 

(Markušovce, Levoča, Spišský hrad), do Dobšinskej ľadovej jaskyne, Vysokých Tatier, na 

splavovanie Dunajca a návštevu celoročne prevádzkovaných termálnych kúpalísk AquaCity 

Poprad a Vrbov. Popis objektu (6+2 lôžok): - 2 izby (1/4+1, 1/2+1), - vybavená kuchyňa 

(plynový sporák s elektrickou rúrou, chladnička, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica) s 

jedálenským stolom, - sociálne zariadenie (2x umývadlo, sprchovací kút, WC) - bezplatné 

používanie PC s pripojením na internet, - miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, - krytý 

prístrešok s krbom, grilom, kotlíkom na guláš a posedením, - detská hojdačka a pieskovisko, - 

veľká trávnatá plocha vhodná na športové hry, - bezplatné parkovanie áut v uzavretom dvore, 

- ústredné kúrenie, - celoročná prevádzka, Ubytovanie sa nachádza v tichej časti obce a je 

vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud a pokoj. 

http://www.slovenskyraj.sk/zlatka/
http://www.slovenskyraj.sk/zlatka/
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Kategória ubytovania: privát 

Poloha: v obci Letanovce 

Parkovanie: áno, pri objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, krytý prístrešok s krbom, grilom, detská hojdačka a 

pieskovisko, trávnatá plocha vhodná na športové hry 

Cenník: https://az-europe.eu/sk/ubytovanie-v-sukromi-majer-letanovce/g 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Privát Majer      48°58ˈ57.969ˈˈN 

Tatranská 27      20°27ˈ59.025ˈˈE 

053 13  Letanovce 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 949 384 531      neuvedené 

 

Web: 

https://az-europe.eu/sk/ubytovanie-v-sukromi-majer-letanovce/g 

 

Historické pamiatky 

 

 Kostol Všetkých svätých - Pôvodne neskororománsky z polovice 13. stor., 

prestavaný v 14. stor. a zbarokizovaný v 18. stor. Z pôvodnej stavby sa zachoval pôdorys so 

štvorcovým presbytériom, loďou a vežou a čiastočná výška obvodového muriva. Z 

románskych detailov je južný portál lode, čiastočne zakrytý prístavbou barokovej predsiene. 

Vstupný portál je gotický. Loď má pruskú klenbu a je rozšírená transeptom zaklenutým 

krížovou klenbou. Neskorobarokové fasády sú členené lizénovým orámovaním. Vnútorné 

zariadenie je nové, na dvoch bočných oltároch sú uprostred barokové obrazy z 18. stor. V 

predsieni je neskorobarokový krucifix z druhej polovice 18. stor. 

Adresa:    GPS: 

Kostol všetkých svätých   48°58ˈ49.111ˈˈN 

Slovenského raja 26   20°28ˈ3.781ˈˈE 

053 13  Letanovce 

 

 Kartuziánsky most - Jediný kamenný most, ktorý sa klenie nad Hornádom v oblasti 

Slovenského raja. Nachádza sa v oblasti Letanovský mlyn medzi vrchmi Majerská a Čertova 

sihoť. Cez most prechádza červená turistická značka vedúca z Letanoviec na Kláštorisko a 

modrá turistická značka, ktorá smeruje z Podlesku cez Prielom Hornádu pod Tomášovský 

výhľad. Súčasný kartuziánsky most nie je pôvodný, ktorý tu kartuziáni postavili údajne v 15. 

storočí. Pôvodný most síce päť storočí prežil, ale osudnou sa mu stala II. svetová vojna. Bolo 

to 13. októbra 1944, keď sa Nemci rozhodli dobyť Kláštorisko, kde sídlila jedna z 

https://az-europe.eu/sk/ubytovanie-v-sukromi-majer-letanovce/g
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partizánskych skupín. Kláštorisko aj dobyli, tamojšiu chatu vypálili a zajali dvoch partizánov. 

Nakoniec vyhodili do povetria aj starý kamenný most, aby sťažili prípadné prieniky 

partizánov do obce. Po druhej svetovej vojne bol na mieste starého kamenného mosta 

postavený most iný. V roku 1995 nechal Urbariát Letanovce znovu postaviť presnú kópiu 

stredovekého mosta. 

 
 

 Kartuziánsky kláštor - Približne v polovici 13. storočia sa Spišskí Sasi pustili do 

výstavby fortifikácie vrchu na Kláštorisku, ktorý obohnali hradbou v dĺžke až 1000 m. 

Rozľahlá pevnosť, ktorá sa rozkladala na ploche 90 ha, slúžila ako refugium (útočište) v čase 

ničivých tatátskych útokov. To je aj dôvod, prečo spomínaný vrch dostal latinský názov Lapis 

Refugii, čiže Skala útočiska. Za hradbami postavili kláštor, ktorý potom slúžil ako prvé 

centrum rehole kartuziánov. Ako vyplýva zo zakladacej listiny z roku 1299 Spišskí Sasi 

darovali toto miesto kartuziánom, aby si tu postavili kláštor, ktorý mal byť spomienkou na 

záchranu oblasti pred Tatarmi. Toto miesto, vybrané pre kartuziánov pripomínalo Veľkú 

kartúzu pri Grenoble, kde v roku 1084 svätý Bruno založil túto rehoľu. Kláštorný komplex sa 

nachádza uprostred zalesneného terénu a rozkladá sa na ploche približne 1 ha. V jeho 

blízkosti sa nachádzal hospic s tromi miestnosťami, kostol ako aj ďalšie objekty, ktoré boli 

súčasťou horného kláštora. V blízkosti kláštora sa nachádzajú pozostatky dvoch umelých 

jazierok, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť kartuziánskeho kláštora. K najväčšiemu rozmachu 

a prosperite kláštora došlo na prelome 14. a 15. storočia, kedy bol kláštor sebestačne 

fungujúcim organizmom. 15. storočie prinieslo oheň a ničenie, po prvý ráz z rúk husitov. V 

roku 1478 začali kláštor rekonštruovať, v rámci opráv a sanačných prác došlo k viacerým 

modifikáciám, bola vymenená napr. podlaha a pôvodné kozuby nahradili kachľové pece. V 

prvej polovici 16. storočia kláštor stratil svoju funkciu. Politické podmienky v Uhorsku, 

najmä po bitke pri Moháči, sa dotkli i samotného kláštora. V roku 1543 kláštor napadol 

lúpežný rytier Matej Bašo z Muránskeho hradu. Po vyplienení prispôsobil kláštorný objekt 

vojenským potrebám. Mnísi s generálnou prestavbou kláštor opustili a presunuli sa do 
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kartuziánskeho kláštora v Lechnici (Červený kláštor) pri Dunajci. Kláštorný komplex na 

Skale útočiska bol po nariadení Generálnej kapituly zbúraný a viac už nebol obnovený. 

Adresa:       GPS: 

Kartuziánsky kláštor         48°56ˈ37.088ˈˈN 

Kláštorisko     20°25ˈ22.281ˈˈE 

053 13  Letanovce 

 

 Symbolický cintorín je situovaný v srdci Slovenského raja na lúčnej poľane 

Kláštorisko v bezprostrednej blízkosti ruín stredovekej kaplnky. Kaplnka pre pocestných 

pochádza z roku 1492. Je to samostatný objekt ležiaci mimo čiastočne zrekonštruovaných ruín 

známejšieho kartuziánskeho kláštora. Prvá pietna spomienka na obete Slovenského raja a 

osobnosti sa uskutočnila v roku 2010 spolu s omšou a vysvätením základného kameňa - 

dreveného umeleckého diela "Božie muky". Je to exteriérová galéria drevených umeleckých 

diel mladých autorov zo Spiša, v súčasnosti je v zozname obetí viac ako 70 mien, najstaršia je 

z roku 1909. Samostatne stojace sochy v okolí kaplnky slúžia na osadzovanie tabuliek. 

Symbolický cintorín vznikol neúnavnou snahou ľudí z Horskej záchrannej služby Slovenský 

raj, Klubu seniorov Horskej služby na Slovensku, NP Slovenský raj a Asociácií horských 

sprievodcov. Hlavným iniciátorom založenia symbolického cintorína bol Ing. V. Mucha. V 

súčasnosti sa na cintoríne nachádza viac ako 15 drevených sôch. Pietne spomienky so svätou 

omšou sa pri symbolickom cintoríne konajú vždy v sobotu dva týždne pred sviatkom všetkých 

svätých. 

 

Prírodné pamiatky  

 

 Kláštorisko je archeopark a turistické stredisko v srdci Slovenského raja. Uprostred 

sústavy kaňonov, tiesňav, jaskýň a vyvieračiek sa nachádza i ruina kláštora zo začiatku 14. 

storočia. Človek tu nachádzal svoj trvalý, alebo prechodný pobyt už od Praveku. V 13. storočí 

zachránilo toto miesto obyvateľov okolitých miest a osád pred tatárskymi hordami. 

Zakladacou listinou kláštora na "Skale útočišťa" (z 12.12.1299) začína vyše 250-ročné 

pôsobenie mlčiaceho radu Katuziánov. Na mieste, ktoré sami pomenovali a dodnes ostalo 

"Rajom". Kláštor je opäť sprístupnený verejnosti od roku 1983. Každoročne v ňom prebiehajú 

rekonštrukčné práce pri ktorých pomáha množstvo dobrovoľníkov z rôznych kútov Európy. 

Koncom augusta je dejiskom odpustkových slávnosti, spomienkových, kultúrnych aj 

vedeckých akcií.  Kláštorisko je aj križovatkou množstva turistických chodníkov. Dá sa sem 

dostať z Čingova cez Tomášovský výhľad, z Podleska tieňavami Suchá Belá, Kyseľ, Prielom 

Hornádu, ale prakticky aj z každej časti Slovenského raja. 

 

 Bočný vodopád je jedným z vodopádov rokliny Suchá Belá v Slovenskom raji, 

dosahuje výšku asi 12 m. Názov dostal podľa toho, že leží mimo hlavný tok riečky v rokline 

Suchá Belá, teda bokom od značenej turistickej trasy. 
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 Dúhový vodopád je jedným zo siedmich vodopádov v Klaštorskej rokline, ktorá bola 

vytvorená potokom prameniacim pod Kláštoriskom a ústiacim priamo do Hornádu. Voda ním 

padá z 8,5 metrovej výšky a pri výstupe hore roklinou je tretím vodopádom v poradí. V lete 

ho takmer nevidno pre malý stav vody. K tomuto vodopádu sa môžete dostať pešo z Hrabušíc, 

Letanoviec, Spišských Tomášoviec, Smižian alebo zo Spišskej Novej Vsi. 

 

 Kartuziánsky vodopád padá z výšky 4 m cez skalný prepad a nachádza sa v 

Kláštornej rokline v Slovenskom Raji. 

 

 Kláštorná roklina bola vytvorená potokom prameniacim pod Kláštoriskom a 

ústiacim do rieky Hornád. Známa bola už v minulosti, pre turistov však bola sprístupnená až 

roku 1960. Nachádza sa v nej viacero vodopádov a je známa množstvom technických 

sprístupňovacích zariadení ako sú reťaze a rebríky. Kláštorná roklina je dlhá 1,5 km a má 

prevýšenie 224 m. 

 

 Skalný vodopád je 3,5 metra vysoký vodopád, ktorý sa nachádza v Sokolej doline 

Slovenského Raja. Je to najmenší zo 4 vodopádov v Sokolej doline. V jeho blízkosti je však 

Závojový vodopád - najvyšší vodopád v Slovenskom Raji. Vedie popri ňon žltá turistická 

značka, ktorá je jednosmerná a priechod je možný iba v smere proti toku potoka. 

 

 Sokolia dolina je roklina na úpätí Veľkej Poľany dlhá približne 4 km a je najstrmšou 

roklinou v Slovenskom raji. Nachádza sa tu najväčší vodopád raja - Závojový vodopád - 

vysoký 75 metrov. Spolu sa v doline nachádzajú 4 vodopády a to: 

Bočný vodopád, Skalný vodopád, Závojový vodopád, Vyšný vodopád. Sokolia dolina je 

súčasťou štátnej prírodnej rezervácie Kyseľ a prechod ňou je možný iba po značkovaných 

chodníkoch. 

 

 Závojový vodopád je najvyšší z vodopádov v Slovenskom Raji. Leží v Sokolej doline 

vo forme trjstupňovej kaskády vysokej asi 70 metrov. Úsek trasy, ktorý vedie okolo vodopádu 

je náročný, snáď najnáročnejší v celom Slovenskom Raji, realizovaný pomocou sústavy 

rebríkov, mostíkov, stúpačiek - za tú nádheru to však stojí. Prístup k vodopádu je možný iba 

od križovatky Sokolia dolina ústie. Zo Spišských Tomášoviec vedie smerom k Sokolej doline 

zelená značka a cesta po Sokoliu dolinu ústie trvá asi 2 h. 

 

 Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska chráni jednu z 

najväčších ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav, 

vodopádov a jaskýň. Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce najstaršiu 

históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi najmladšie 

národné parky na Slovensku, s rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP pokrýva 
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smrekový les. Vďaka minerálne bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra vyznačuje 

vysokou pestrosťou. Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova Ves a 

strediská Čingov a Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 

 

Chránené územia  

 

 Biela jaskyňa je prírodná pamiatky v správe príspevkovej organizácie Správa 

slovenských jaskýň. Nachádza sa v katastrálnom území obce Letanovce. Územie bolo 

vyhlásené v roku 1994 a naposledy novelizované v roku 2012. Ochranné pásmo nebolo 

určené. Predmetom ochrany je: Jaskyňa prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a 

poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v národnej prírodnej rezervácií 

Prielom Hornádu asi 60 m nad hladinou Hornádu v spodnej časti Kláštornej rokliny. Prístupná 

je z turistického chodníka vedúceho cez Kláštorskú roklinu na Kláštorisko po zelenej trase. 

Má dĺžku 26 m a je ju možné paralelizovaťť s 2 vysokou terasou Hornádu. 

 

 Kyseľ je národná prírodná rezervácia v Slovenskom raji, vyhlásená v roku 1964, ktorá 

má rozlohu 950 ha. Je to územie s mimoriadnymi esteticko-krajinárskymi hodnotami (tieňavy, 

bralá, priepasti, podzemné krasové útvary, jaskyne a vodopády), s prevládajúcimi 

spoločenstvami budových jedlín. Územie je charakteristické teplotnou inverziou, ktorá 

spôsobuje striedanie dealpínskych a prealpínskych druhov rastlín. Časť NPR bola značne 

poškodená požiarom z roku 1976, preto je roklina uzavretá a k dispozícií je náhradná trasa. 

 

 Kaňon Bieleho potoka - Biely potok, pravostranný prítok Hornádu na území Slov. 

raja pramení na severných svahoch planiny Geravy. Na jeho hornom toku je vodná nádrž 

Klauzy, ktorá v minulosti slúžila na splavovanie dreva do Smižian. V triasových vápencoch, 

ktorými Biely potok preteká najmä na dolnom a strednom toku vznikli krátke, ale veľmi 

zaujímavé kaňonovité úseky. Bielym potokom vedie turistický chodník. Oblasť leží v NPR 

Kyseľ. 

 

 Prielom Hornádu je približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia 

Veľkej Bielej vody po obec Smižany. Hornád tu vytvoril počas tisícročí kaňonovité údolie, 

ktorým vedie tzv. chodník "Horskej služby". Na tomto chodníku je zabudovaných 7 kovových 

mostíkov a lávok približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stúpačiek a 

približne 70 m drevených lávok. Lokalitou vedie aj náučný chodník, ktorý turistov 

oboznamujne s miestnou flórou, faunou i geomorfológiou. 

 

 Veľký Kyseľ je vápencová tiesňava na východnom okraji planiny Glac, jedna z 

odnoží Kyseľa. Spolu s Malým Kyseľom a náhradnou trasou sú to jediné turisticky prísttupné 

miesta Kyseľa. Ňou pretekajúca voda pramení pod Veľkou poľanou na Glaci. Vodopády v 

slede postupu: Pawlasov vodopád, Vodopád ochrancov prírody, Vodopád v Bariéra. Roklinou 
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Veľký Kyseľ vedie zelený turistický chodník iba v smere proti toku potoka. Tiesňava leží v 

NPR Kyseľ. 

 

 Zelená dolina je neprístupná tiesňava na severozápadnom svahu Čertovej sihoti. Bola 

sprístupnená v roku 1964 v rámci etapovitej výstavby chodníka horskej služby Prielomom 

Hornádu, dnes je však turisticky neprístupná. Vodopády v slede postupu: Nižné kaskády, 

vodopád Skok, Vyšné kaskády. 

 

 Medvedia jaskyňa - bola objavená v roku 1952 a predstavuje jednu z 

najvýznamnejších a najbohatších paleontologických lokalít. Jaskyňu charakterizujú v 

prevažnej miere horizontálne chodby pomerne značných rozmerov. Nachádza sa tu dobre 

vyvinutá podlahová sintrová výplň, tvoriace kaskádovité hrádzové jazierka a tiež náteky na 

stenách chodieb. Farebné spektrum jaskynnej výplne je veľmi rozmanité, od bielej farby cez 

žltastú a svetlohnedú, ktoré sú dominantné pre najmladšie útvary. Staršie útvary majú 

červenohnedú farbu. V jaskyni sa bohato vyskytujú kostrové pozostatky jaskynného medveďa 

Ursus spelaeus, ktoré sa nachádzajú v hlinitých sedimentoch takmer vo všetkých podzemných 

priestoroch. V jaskyni zimuje 9 druhov netopierov. Jaskyňa je v jarnom a letnom období 

vyhľadávaným útočiskom pre chladnomilné druhy múch a komárov, v zimnom tu pravidelne 

zimujú aj motýle. 

 

 Čertova diera - V roku 1981 vyhlásená ako chránený prírodný výtvor a v roku 1995 

ako prírodná pamiatka. Vrstevo-riečna jaskyňa je dlhá 45 m. Je významnou archeologicko-

paleontologickou lokalitou, bez kvapľovej výzdoby. Podľa archeologických správ bola 

jaskyňa obývaná v eneolite i v halštate. Jaskyňa nie je verejnosti prístupná. 

 

 Ružová jaskyňa je turisticky neprístupná jaskyňa, v blízkosti zrúcaním na 

Kláštorisku. Je to druh inaktívnej fluviokrasovej jaskyne, ktorej dĺžka je asi 57 m. V jaskyni 

boli objavené archeologické nálezy z obdobia stredoveku. V minulosti slúžila ako 

alchymistická dielňa a významnú úlohu zohrala aj počas SNP, keď bola využívaná 

partizánmi. Leží v NPR Kyseľ vedľa modrej turistickej značky smerujúcej z Kláštoriska k 

Prielomu Hornádu. 

 

 Gackova diera - Priepasť Lievik - Gackova diera bola vytvorená krasovými procesmi 

vody v svetlých vápencoch. Jej hĺbka je 24 m a jej dolný vchod vyúsťuje v stene kaňonu. 

Dostanete sa sem z Letanovského mlyna alebo z Podlesku po žltej trase. 

 

Športové aktivity a kultúrny program 

 

 Ferrata HZS Kyseľ - Povinnou výbavou pri návšteve ferraty je ferratový set. Ferratu 

je možné navštíviť buď individuálne alebo je možné si objednať na Správe NP Slovenský raj 
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doprovod s odborným výkladom pracovníka Správy NP. Ferrata je prístupná v období 15. jún 

až 31. október. Ferrata je jednosmerná výhradne v smere zdola nahor. Ferrata je spoplatnená. 

Jednodňové vstupné je 5 Eur, výnos bude použitý výhradne na účely ochrany prírody. 

Podrobné informácie: 

https://www.letanovce.sk/ferrata-hzs-kysel 

   

 Deň slovenských hôr sa každoročne uskutočňuje v NP Slovenský raj.  

 

 

4.18 OBEC LIESKOVANY 

 

 Obec leží medzi Spišskou Novou Vsou a Markušovcami. Obec založili Mariássyovci 

ich majetok pod názvom Lescoch. Prvá pís. zmienka pochádza z r. 1277. Obyvatelia sa vždy 

zaoberali poľnohosp., pracovali však aj v blízkych Rudňanoch a Spišskej Novej Vsi. Na konci 

20. stor. obec má vybudovanú infraštruktúru. Zaregistrovaní sú ôsmi živnostníci a traja 

súkromne hospodáriaci roľníci. V obci je jazdecký areál. Je tu je známe záhradníctvo na 

okrasné kvety a dreviny. Obec má MŠ, knižnicu, kultúrny dom, aktívny hasičský zbor. Poštu 

a faru v blízkych Markušovciach. V obci je vybudovaný nový kostol Nanebovzatia Panny 

Márie, vysvätený 15. 8. 1990. Na hranici chotára obce je postavený veľký brazílsky závod na 

výrobu kompresorov. 

 

 

4.19 OBEC MARKUŠOVCE 

 

 Vznikli ako strážna a hraničná obec severnej hranice ranofeudálneho Uhorska. Prvá 

písomná zmienka pochádza z roku 1280. Markušovce boli sídelnou obcou Mariássyovcov. 

Mikuláš Mariássy dostal roku 1284 povolenie od kráľa Ladislava IV. vystavať hrad. Hrad 

postavili v neskorom. slohu, v 16. stor. ho renesančne prestavali. V roku 1773 vyhorel, 

odvtedy je z neho len ruina. Blízko pri hrade na rovinke stojí Markušovský kaštieľ. Spolu s 

francúzskym parkom a letohrádkom Dardanely patrí k najkrajším pamiatkam na Spiši. Kaštieľ 

dal postaviť v roku 1643 František Mariássy. V kaštieli má Múzeum Spiša v Spišskej Novej 

Vsi expozíciu nábytku, odevov, úžitkového umenia, obrazov. Letohrádok Dardanely je 

významnou pamiatkou rokokovej architektúry na Slovensku. V interiéri je reprezentačná sála 

s freskovými maľbami znázorňujúcimi výjavy gréckej mytológie. Od r. 1983 v letohrádku 

Dardanely má Múzeum Spiša stálu expozíciu klávesových hudobných nástrojov. V obci je 

niekoľko kúrií z 18. – 19. storočia. Nad obcou dominuje ranogotický Kostol sv. Michala 

Archanjela, postavený v 13. storočí. V interiéri sú cenné náhrobky Mariássyovcov 

z červeného mramoru, storočný orgán so 414 pôvodnými oceľovými píšťalami, nový zvon, 

ktorý ma meno biskupa Vojtaššáka. V chotári obce je Markušovský skalný hríb – chránený 

https://www.letanovce.sk/ferrata-hzs-kysel
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prírodný útvar. V katastri obce je 5 ha vodná nádrž Korytno, slúžiaca rybárom. Každoročne sa 

tu konajú jazdecké preteky.  

 

Historické pamiatky  

  

 Markušovský hrad - Čiastočne zachovalá a zastrešená ruina hradu. Hrad postavil v 

roku 1284 syn Marka, Mikuláš, na základe povolenia, ktoré vymohol u kráša Ladislava IV. 

Jeho brat Batyz, zakladateľ Batizoviec. Za najstaršie jadro hradu možno považovať mohutnú 

obytno-strážnu vežu štvorcového, prípadne mierne obdĺžnikového pôdorysu v samostatnom 

opevnení. Hrad takto pretrval až do 15. storočia. Koncom 15,, resp. začiatkom 16. storočia dal 

Štefan Mariássy hrad prestavať a rozšíriť. Prestavba hradu a vybudovanie nového 

pevnostného systému museli byť hotové ešte pred rokom 1516. Neustále rozbroje s 

Levočanmi a zástupcami 13 spišských miest a obava pred vybudovaním mocného hradu 

vyústili 1527 do zničenia Markušovského hradu a k zmene pôvodných majiteľov. Až po roku 

1538 dostali Mariássyovci svoje majetky späť a začali s renesančnou úpravou hradu. 

Prestavbou vznikol objekt, ktorý sa v základnej podobe zachoval dodnes. Hrad v roku 1773 

vyhorel a v roku 1789 ho renovovali, o čom svedčí aj nápis na paláci. Čoskoro nato stratil 

svoju pôvodnú obrannú funkciu a bohato rozvetvený rod sa presťahoval do viacerých 

kaštieľov a kúrií v obci, ktoré sa dodnes nachádzajú v charakteristickej reťazovej zástavbe 

obce. V roku 1972 sa pokúsili niektoré budovy zrekonštruovať, ale v súčasnosti sa o hrad už 

nikto nestará. V súčasnosti sa objekt nevyužíva a chátra. Vstupné otvory boli zamurované 

tehlami, čo dalo budovám neprirodzený bizarný vzhľad, ale po "vybývaní" častí hradu našimi 

rómskymi spoluobčanmi asi iná možnosť nebola. Hrad by si zaslúžil znovu opravu - s 

neveľkými investíciami by sa tak zachránila ďalšia pamiatky. 

  

 Markušovský kaštieľ - Pôvodne renesančný, neskôr rokokovo upravený kaštieľ 

obklopený parkom, reprezentačné sídlo feudálnych majiteľov v centre obce. Kaštieľ postavil 

v roku 1643 František Mariássy ako renesančnú blokovú pevnosť s kruhovými vežami na 

nárožiach. Priestory kaštieľa a budov, ktoré sa v období renesancie dotvorili jeho najbližšie 

prostredie, sa využívali aj ako humanistická škola, ktorú založil v roku 1567 Pavol Mariássy 

(do vybudovania kaštieľa bola škola na hrade). Jej činnosť sledujeme až do roku 1673. Škola 

sa zameriavala na prednášanie jazykov vrátane slovenčiny a na reálne predmety. Kaštieľ 

slúžil svojím majiteľom ako opevnené sídlo sto rokov. V roku 1745 dokončili nové objekty v 

areáli kaštieľa a upravili aj dve priestranné rozľahlé hospodárske budovy, situované po 

stranách kaštieľa, uzatvárajúc tak parcelu. V roku 1773 začali aj s obnovou vlastného kaštieľa 

so snahou zmeniť jeho výzor na módne rokokové sídlo. Krátko nato začali stavať letohrádok 

zvyný Dardanely, ktorý mal riešiť nedostatok barokových reprezentačných priestorov v 

objekte starého kaštieľa. Dôvodom tejto stavby bola predovšetkým očakávaná návšteva cisára 

Jozefa II., ktorá sa však neuskutočnila. Preto aj stavebné práce prerušili. Bočné krídla sa 
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dostavali až počas pamiatkovej obnovy v 70-tych rokoch minulého storočia podľa pôvodného 

projektu.  

Dodnes sa zachovala pôvodná dispozícia kaštieľa s bohatými štukovými klenbami. Na 

rohových baštách sú zachované renesančné strieľne. Kaštieľ aj letohrádok sú prístupné 

verejnosti. V kaštieli je expozícia historického, najmä empírového nábytku. V prízemí je 

možné odčítať pôvodnú dispozíciu renesančných miestností kaštieľa, hlavne v kuchyni a 

vstupnej časti. V letohrádku Dardanely je umiestnená expozícia klávesových hudobných 

nástrojov a občas tu bývajú v slávnostnej sieni aj koncerty. 

 
Otváracie hodiny: 

pondelok: 9.00 - 17.00    piatok: 9.00 - 17.00 

utorok: 9.00 - 17.00    sobota: 9.00 - 17.00 

streda: 9.00 - 17.00    nedeľa: 9.00 - 17.00 

štvrtok: 9.00 - 17.00    posledný vstup 16.00 hod 

 

Cenník: 

dospelí - 4 Eura 

deti od 6 do 15 rokov - 2 Eura 

študenti - 2 Eura 

dôchodcovia, ZŤP - 0,70 Eura 

rodinné vstupné (2 dospelí, max 3 deti) - 10 Eur 

foto, kamera - 3 Eura 

 

Adresa: 

Expozícia historického nábytku Kaštieľ 

Michalská 59 

053 21  Markušovce 

 

Expozícia klávesových hudobných nástrojov 

Letohrádok Dardanely 

Michalská 55 
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053 21  Markušovce 

 

Telefón: 

(+421) 917 746 339, (+421) 917 746 339 

 

 Kostol sv. Michala Archanjela - pôvodne neskororománsky, postavený na kopci v 

blízkosti hradu. Spomínaný už v roku 1280. Z pôvodnej stavby sa zachovala časť veže i 

obvodového muriva a západný portál. K pôvodnej jednoloďovej stavbe vybudovali v 15. 

storočí nové široké presbytérium a takto vzniknutý priestor zaklenuli sieťovou klenbou. 

Severnú kaplnku sv. Kozmu a Damjána pristavali po roku 1486 a južnú sv. Anny okolo roku 

1500. Po požiari v roku 1773 opravili vežu a v roku 1818 celý kostol a obvodový múr. Po 

ďalšom požiari v roku 1882 vežu nadstavali. Jednoloďová stavba bez triumfálneho oblúka s 

polygonálnym uzáverom s postrannými kaplnkami budiacimi dojem bočných lodí. Bohatý a 

historicky vzácny interiér kostola, ktorý je prevažne barokový, dopĺňajú náhrobné kamene 

Mariássyovcov zo 16. a 17. storočia vyrobené z červeného mramoru. Hlavný oltár je 

barokový. Na hladkých fasádach sú oporné piliére. Okolo kostola vedie obranný múr s dvoma 

vstupnými murovanými bránami a novodobou kryptou Mariássyovcov. 

 

Prírodné pamiatky 

 

 Markušovská dolina ponúka široké možnosti na relax, turistiku, cyklistiku a je veľmi 

populárna ako medzi mladými, tak staršími občanmi. 

 

Chránené územia 

 

 Markušovská transgresia je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody 

Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1987 na rozlohe 6,9700 ha. Ochranné pásmo 

nebolo určené. Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu výrazného geomorf. 

Útvaru na rozhraní paleogénnych vrstiev a triasových vápencov v Hornádskej kotline, 

dôležitých z vedeckovýsk., náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. 

 

 Markušovské steny je národná prírodná pamiatka. Rozloha rezervácie je 134 400 m2, 

ochranné pásmo nie je stanovené. Ochranný stupeň je číslo 4. Pamiatka bola vyhlásená v roku 

1976. V súčasnosti ju spravuje Štátna ochrana prírody. Účelom je ochrana výrazných 

geomorfologických útvarov v paleogénnych vrstvách Hornádskej kotliny, dôležitých z 

vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Výsledkom 

nerovnomerného zvetrávania vrstiev sú esteticky významné skalné útvary. V NPP sa 

nachádza Markušovský skalný hríb, vysoký 8 metrov. Báza hríbu je tvorená zlepencami. 

Vytvorilo ho zvetrávanie ako aj riečna erózia Hornádu. Ku skalnému hríbu vedie náučný 

chodník. 
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 Markušovský skalný hríb je chránený objekt, ležiaci 5 km od obce Markušovce v 

Hornádskej kotline. Je vysoký viac ako 8 metrov a je situovaný do okraja zlepencovej skalnej 

stráne. Je sprístupnený náučný chodníkom, a je nepochybne najznámejší slovenský hríbovitý 

skalný útvar. 

 

Kultúrny program 

 

 Gotická cesta je prvou tematickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V 

ucelenom okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-

Gemer: vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá 

miest, múzeá a katedrály - ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselné 

domy, alebo romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela 

gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-

historické epochy. 

 

 

4.20 OBEC MATEJOVCE NAD HORNÁDOM 

 

 Ležia na úpätí Slovenského rudohoria, blízko miest, kde stáročia bola intenzívna 

banícka činnosť. Priamo cez obec tečie potok Laník, jeho prameň je zásobárňou pitnej vody 

pre obec a susednú obec Chrasť nad Hornádom. Okolie obce bolo osídlené už v ranom 

stredoveku. Písomne sa prvýkrát spomínajú v donačnej listine kráľa Ladislava IV. v r. 1277 

ako terra Mathey. Do minulého stor. nebol ustanovený oficiálny názov obce. Volala sa 

Matejovce, Matejovce pri Hornáde a pod. V roku 1999 sa konalo obecné referendum o zmene 

názvu obce. Bol prijatý názov Matejovce nad Hornádom. Obec mala poľnohosp. charakter, 

ale veľa obyvateľov pracovalo v blízkych Rudňanoch. V obci je Kostol sv. Kataríny 

Alexandrijskej. V r. 1964 bola urobená čiastočná vonkajšia úprava a v r. 1996 celková oprava 

interiéru. Je filiálkou far. úradu v Rudňanoch. Obec má vybudovanú infraštruktúru, 

viacúčelové ihrisko, oddychový areál. Blízko obce je zvláštny prírodný útvar „Šikľavá skala“. 

V letnom období vždy z nej kvapká voda a v zime zamŕza a vytvára mohutné ľadové steny 

a cencúle.  

 

 

4.21 OBEC MLYNKY 

 

 Ležia v južnej časti Slovenského raja na hornom toku Hnilca. Dnešnú obec tvoria od 

roku 1960 bývalé banícke osady: Mlynky, Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec, 

Palcmanská Maša, Prostredný Hámor a Sykavka. Dolovala sa v nich medená a železná ruda. 
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Členitý chotár je zalesnený smrekovými lesmi a baníctvo predurčovalo rozvoj hutníctva, 

železiarstva a uhliarstva. Leopold a Samuel Palcmanovci postavili zač. 19. stor. v 

Palcmanskej Maši vysokú pec a hámre. V roku 1843 predali podnik Coburgovcom. Banícke 

zariadenie a činnosť boli po znárodnení v roku 1948 včlenené do novozaloženého podniku 

Železorudné bane so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Banská prevádzka v Mlynkách bola 

ukončená v r. 1966. Dnes banícku históriu obce pripomína banícky symbol - banícka 

zvonička a torzo ťažnej veže šachty Leopold. Ev. kostol je neskorobarokový z konca 18. stor. 

Pre obyvateľov rím. kat. vyznania je farský úrad v Dedinkách, okres Rožňava. Obec má 

významné postavenie v oblasti cestovného ruchu, najmä zimné strediská Gugel a Biele Vody.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Apartmány Melissa ponúkajú ubytovanie v dvoch samostatných apartmánoch. Je 

možné si ich prenajať samostatne alebo ako celok. VIP apartmán má kapacitu 5 osôb 

(manželská posteľ a 3 samostatné postele v izbe). Druhý apartmán má 3 samostatné 

dvojposteľové izby. Každý apartmán má kompletne vybavenú kuchynku, televízor, satelit a 

sociálne zariadenie. Pri chate je altánok s vonkajším posedením a grilom. 

Kategória ubytovania: apartmán 

Poloha: v obci Mlynky, blízko Palcmanskej Maši a lyžiarskych stredísk 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie altánok s posedením a grilom, cca 1 km od apartmánov lyžiarske stredisko 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/apartmanova-chata-melissa  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Apartmány Melissa   48°51ˈ11.416ˈˈN 

Palcmanská Maša 303   20°23ˈ12.555ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:    E-mail: 

neuvedené    neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/apartmanova-chata-melissa 

 

 Ubytovanie Berg  sa nachádza v južnej časti národného parku Slovenský raj v 

obci Mlynky, v časti Biele Vody. 

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: v obci Mlynky, časť Biele Vody 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

http://www.megaubytovanie.sk/apartmanova-chata-melissa
http://www.megaubytovanie.sk/apartmanova-chata-melissa
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/obce/mlynky/mlynky.html
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WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: miestnosť na odkladanie na bidyklov a lyží 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/berg/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Ubytovanie Berg   48°51ˈ48.338ˈˈN 

Biele Vody 347   20°23ˈ53.825ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 905 350 114    ondasovaotilia@gmai.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/berg/ 

 

 Chata Eglantina sa nachádza v horskej obci Mlynky – časť Havrania dolina.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Mlynky, časť Havrania dolina 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neubedené 

Ostatné: v blízkosti lyžiarske stredisko Mlynky-Biele Vody, terasa s grilom 

Cenník: http://chata-eglantina.wz.cz/main.html  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Chata Eglantina   48°51ˈ42.812ˈˈN 

Havrania Dolina 316   20°25ˈ41.429ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 55 622 61 18, (+421) 905 239 752    herdi@orangemail.sk 

 

Web: 

http://chata-eglantina.wz.cz/main.html 

 

 Penzión Salamander sa nachádza na hranici národného parku Slovenský raj, v 

miestnej časti Palcmanská Maša obce Dedinky - Mlynky. Samozrejmosťou je naša reštaurácia 

a takisto letná terasa s krbom. Penzión je vhodným východiskom na turistické vychádzky do 

roklín a na planiny Slovenského raja ako aj cyklistické túry. V zimných mesiacoch je penzión 

ideálnym miesto pre lyžovanie - v okolí sa nachádza niekoľko významných lyžiarskych 

stredísk. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Mlynky, časť Palcamnská Maša 

http://www.slovenskyraj.sk/berg/
http://www.slovenskyraj.sk/berg/
http://chata-eglantina.wz.cz/main.html
http://chata-eglantina.wz.cz/main.html
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Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neubedené 

Ostatné: letná terasa s krbom, blízkosť lyžiarskych stredísk, fitness, zapožičanie športových potireb, 

detský kútik, ihrisko,  sauna, masáže 

Cenník:http://penzion-

salamander.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=195&lang=sk  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Salamander     48°51ˈ12.452ˈˈN 

Palcmanská Maša 293     20°23ˈ14.645ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 910 842 369      rezervacie.salamander@thermalkesov.sk 

 

Web: 

http://penzion-salamander.sk/index.php?lang=sk 

 

 Ubytovanie u Janky sa skladá z dvoch časti: chata a podkrovie rodinného domu, 

chatka ponúka 6 lôžok a 2 prístelky a podkrovie rodinného domu 10 lôžok. 

Kategória ubytovania: ubytovanie v súkromí 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v uzavretom dvore 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, krytý prístrešok s ohniskom a posedním, záhradné 

posedenie s ohniskom a grilom 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/ujanky/ 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Ubytovanie u Janky      neuvedené 

Mlynky 197 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 908 970 464      australan@zoznam.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/ujanky/ 

 

 Chata Samko celoročne ponúka komfortné ubytovanie v príjemne zariadenej 

samostatnej chate, ktorá disponuje celkovou kapacitou pre 14 osôb. V chate sú Vám k 

dispozícii 4 spálne, dve trojlôžkové a dve štvorlôžkové izby.  

http://penzion-salamander.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=195&lang=sk
http://penzion-salamander.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=195&lang=sk
http://penzion-salamander.sk/index.php?lang=sk
http://www.slovenskyraj.sk/ujanky/
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 Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: veľká terasa, záhradný krb, prekrytý gril 

Cenník: http://www.vraji.sk/chata-samko  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Samko      48°51ˈ22.889ˈˈN 

Prostredný Hámor 326     20°25ˈ0.482ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 903 903 933      samko.snv@gmail.com 

 

Web: 

http://www.vraji.sk/chata-samko 

 

 Chata Majka sa nachádza vo víkendovom dome v obci Mlynky, ponúka 13 lôžok a 2 

prístelky na dvoch poschodiach.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, kryté záhradné posedenie, ohnisko, gril, pergola s 

posedením, basketbalový kôš 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/umajky/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Majka      48°51ˈ22.071ˈˈN 

Prostredný Hámor 329     20°25ˈ5.618ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 918 427 595, (+421) 907 254 312   maja60@pobox.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/umajky/  

 

 Motorest Hámor poskytuje tiché a kľudné ubytovanie a je určený pre ľudí 

vyhľadávajúcich kľud a pokoj. V blízkosti penziónu sú široké možnosti turistiky a rekreácie. 

http://www.vraji.sk/chata-samko
http://www.vraji.sk/chata-samko
http://www.slovenskyraj.sk/umajky/
http://www.slovenskyraj.sk/umajky/
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Ubytovacia kapacita je 22 lôžok v útulne zariadených izbách. Izby sú kompletne 

zrekonštruované, obložené kvalitným drevom, čo ubytovacím hosťom dodáva pocit väčšej 

spojitosti s prírodou. 

Kategória ubytovania: motorest 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: terasa, posedenie pri ohni, miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, futbalové ihrisko, 

bezplatná pomoc pri plánovaní túr 

Cenník: http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-motorest-hamor/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Motorest Hámor   48°51ˈ19.642ˈˈN 

Prostredný Hámor 205   20°24ˈ25.018ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 911 900 455    motoresthamor@orangemail.sk 

 

Web: 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-motorest-hamor/  

 

 Chata Juraj – prázdninový domček sa nachádza pri samostatnom rodinnom dome 

v obci Mlynky, kapacita ubytovania 7+3 lôžok. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, záhradný prístrešok, veľká záhrada na športové hry 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Chata Juraj   48°51ˈ22.645ˈˈN 

Mlynky 322   20°24ˈ53.396ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 903 173 562, (+421) 907 407 347    jurajboroth@post.sk 

 

Web: 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-chata-juraj/ 

 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-motorest-hamor/
http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-motorest-hamor/
http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-chata-juraj/
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 Penzión Pod Guglom je miesto určené na relax a oddych, ale aj pre aktívnu 

dovolenku. V lete turistikou alebo cykloturistikou pri spoznávaní Slovenského raja a v zime 

lyžovaním v lyžiarskom stredisku SKI GUGEL Mlynky, ktoré sa nachádza priamo nad našim 

areálom.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezrdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: sauna, zimná záhrada, letná terasa na posedenie a grilovanie, ohnisko, ihrisko s detským 

domčekom, pieskoviskom,... 

Cenník: http://www.mlynky.net/sk/ubytovanie/cennik.html  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Penzión pod Guglom   48°51ˈ13.248ˈˈN 

Prostredný Hámor 389   20°24ˈ24.515ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón: 

(+421) 53 44 93 354, (+421) 903 016 865, (+421) 903 619 194 

 

E-mail:    Web: 

ubytovanie@mlynky.net   http://www.mlynky.net/sk/o-nas/o-penzione.html  

 

 Chata Viktória sa nachádza v bezprostrednej blízkosti lesa a je vhodná pre rodiny 

s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud a pokoj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: terasa s posedením, sauna za poplatok, rybník s mólom a lavičkami, vonkajší krb s 

posedením a grilom, v zimných mesiacoch prírodné klzisko, trávnatá plocha vhodná na športové hry, 

bezplatná pomoc pri plánovaní túr a výletov, turistický sprievodca za poplatok 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Chata Viktória    48°51ˈ50.04ˈˈN 

Havrania dolina    20°25ˈ41.375ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 44 93 378, (+421) 907 941 761     chataviktoriamlynky@gmail.com 

http://www.mlynky.net/sk/ubytovanie/cennik.html
mailto:ubytovanie@mlynky.net
http://www.mlynky.net/sk/o-nas/o-penzione.html
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Web: 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-chata-viktoria/ 

 

 Turistická ubytovňa NITA ponúka ubytovanie v dvojlôžkových a štvorlôžkových 

izbách. Ubytovňa je vhodná pre rodiny s deťmi, turistov, školy v prírode, lyžiarske výcviky 

a detské tábory.  

Kategória ubytovania: turistická ubytovňa 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: polpenzia, plná penzia, možnosť zabezpečenia vegetariánskej, bezlepkovej, 

alebo inej stravy 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: letné tábory, školy v prírode, lyžiarske kurzy, firemné a spoločenské akcie, sauna, fitnes, 

futbalové a volejbalové ihrisko, posedenie pri ohni 

Cenník: www.nita.sk  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Turistická ubytovňa NITA    48°51ˈ10.881ˈˈN 

Palcmanská Maša 295    20°23ˈ18.218ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 44 93 279, (+421) 905 500 919     nita@nita.sk 

 

Web: 

www.nita.sk 

 

 Penzión u Čupku je štýlový penzión s kapacitou 28 lôžok. Svojím hosťom ponúka 

pohodlné izby s vlastným sociálnym zariadením a sprchou. Vďaka tichému prostrediu a 

malebnému okoliu, ktoré ponúka mnohé možnosti na poznávanie, šport a oddych, je tým 

ideálnym miestom pre vašu dovolenku. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: bar s výčapom, úschovňa lyží a bicyklov, ohnisko 

Cenník: http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-penzion_u_cupku/ 

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Penzión u Čupku    neuvedené 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-chata-viktoria/
http://www.nita.sk/
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Mlynky - časť Prostredný Hámor 

053 76  Mlynky 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 911 173 000    penzionucupku@penzionucupku.sk 

 

Web: 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-penzion_u_cupku/  

 

 Chalupa Horký umiestnená v lesnom prostredí s kapacitou 10 lôžok v 3 

samostatných izbách. 

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, posedenie pri ohnisku a grile 

Cenník: http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-chalupa-horky/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Chalupa Horký   48°51ˈ10.881ˈˈN 

Prostredný Hámor 128   20°23ˈ18.218ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 53 44 93 379, (+421) 904 803 789    neuvedené 

 

Web: 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-chalupa-horky/ 

 

 Jankova chalúpka predstavuje 2 samostatné ubytovacie kapacity, spolu s počtom 

lôžok 9+2 prístelky. Prevádzka chalupy je celoročná. 

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: v obci Mlynky 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: domáce zvieratá povolené, záhradný altánok, gril, ohnisko, možnosť bezplatného zapožičania 

bicyklov 

Cenník: http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-ubytovanie-jankova-chalupka/  

 

Adresa:    GPS súradnice: 

Jankova chalúpka   48°50ˈ32.416ˈˈN 

Rakovce 12   20°26ˈ6.228ˈˈE 

053 76  Mlynky 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-penzion_u_cupku/
http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-chalupa-horky/
http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-chalupa-horky/
http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-ubytovanie-jankova-chalupka/
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Telefón:    E-mail: 

(+421) 905 308 728, (+421) 905 960 937    condy@post.sk 

 

Web: 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-ubytovanie-jankova-chalupka/ 

 

Historické pamiatky 

 

 Mlynky: Banské pamiatky - Mlynky - Dedinky, Železobetónová konštrukcia ťažnej 

veže šachty Leopold, banícka zvonica či typické banícky domy sú jedným z mála 

zachovaných nemých svedkov bohatej baníckej histórie v Mlynkoch. 

 

 Rímskokatolícky barokovo-klasicistický kostol je rímskokatolícky gotický kostol, 

ktorý sa nachádza v Spišskej Novej Vsi na Radničnom námestí. Je najcennejšou umelecko-

historickou pamiatkou v meste. Mohutná trojloďová bazilika je pozoruhodná vďaka južnému 

gotickému portálu, plastikám Majstra Pavla z Levoče. Neogotická veža z konca 19. storočia 

(1893) je svojou výškou 87 m najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. 

 

Prírodné pamiatky 

 

 Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska chráni jednu z 

najväčších ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav, 

vodopádov a jaskýň. Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce najstaršiu 

históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi najmladšie 

národné parky na Slovensku, s rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP pokrýva 

smrekový les. Vďaka minerálne bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra vyznačuje 

vysokou pestrosťou. Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova Ves a 

strediská Čingov a Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 

 

Chránené územia  

 

 Knola - CHA - chránený areál, 4. stupeň ochrany 

 

Športové aktivity  

 

 Ski Mlyny – Gugeľ - Lyžiarské stredisko ponúka upravenú zjazdovku, ktorú ocenia 

najmä nenároční lyžiari. Stredisko ponúka aj nočné lyžovanie a upravené bežkárske trate. 

Služby - skiservis, požičovňu lyží a predaj športových potrieb, lyžiarská škola, lyžiarská 

škôlka, inštruktor bežeckého lyžovania, pohostinstvo (bufet), reštaurácia. Atrakcie - 

http://www.mlynky.sk/slovensky-raj-ubytovanie/slovensky-raj-ubytovanie-jankova-chalupka/
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skiparagliding, ľadová plocha na korčuľovanie, skialpinistické túry, ľadolezectvo, udržiavané 

bežecké trasy, vysokohorská a pešia turistika. 

Celková prepravná kapacita: 1350 osôb/hodina 

Možnosti: 2 vleky, 3 trate 

Celkový počet zjazdoviek: 6 

Celková dĺžka zjazdoviek: 5,53 km 

 

 

Cenník skipasov: 

http://skigugel.sk/sk/stredisko/cennik/  

 

Adresa:     GPS: 

Ski Gugel – Mlynky    48°51ˈ13.928ˈˈN 

Prostredný Hámor 305    20°24ˈ24.573ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 903 619 194     info@skigugel.sk 

 

Web: 

http://skigugel.sk/sk/domov/ 

 

 Ski Mlynky – Dedinky - Ocenia ju najmä lyžiary začiatočníci a mierne pokročilí. 

Stredisko ponúka ja reštaurácie, bar, diskotéku, stredisko horskej služby, poštu. Atrakcie - 

http://skigugel.sk/sk/stredisko/cennik/
http://skigugel.sk/sk/domov/
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ľadová plocha na korčuľovanie, skialpinistické túry, naudržiavané trasy pre bežkárov, jazero a 

možnosti vysokohskej a pešej turistiky.  

Celková prepravná kapcita: 720 osôb/hodina 

Možnosti: 1 vlek, 1 lanovka 

Celkový počet zjazdoviek: 1 

Celková dĺžka zjazdoviek: 0,45 km  

Cenník skipasov: 

http://sk.bergfex.com/mlynky-dedinky-snow-fun-sun/preise /  

Adresa:        GPS: 

Ski Mlynky – Dedinky      48°52ˈ2.954ˈˈN 

Mlynky – Dedinky      20°22ˈ54.358ˈˈE 

049 73  Dedinky 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 905 474 653       gocjozef@mail.t-com.sk 

 

Web: 

http://www.onthesnow.sk/slovensky-raj-juzny-spis/mlynky-dedinky-biele-vody/lyziarske-stredisko.html 

 

 Ski Mlynky – Biele Vody - Lyžiarské stredisko ponúka upravenú zjazdovku, ktorú 

ocenia najmä nenároční lyžiari. Stredisko ponúka aj nočné lyžovanie a upravované bežkárske 

trate. Služby - skiservis, požičovňu lyží a predaj športových potrieb, lyžiarská škola, lyžiarská 

škôlka, inštruktor bežeckého lyžovania, pohostinstvo (bufat), reštaurácie. Atrakcie - ľadová 

plocha na korčuľovanie, skialpinistické túry, ľadolezectvo, udržiavané bežécké trasy, 

vysokohorská a pešia turistika.  

Možnosti: 2 vleky 

Celkový počet zjazdoviek: 1 

Celková dĺžka zjazdoviek: 1 km 

Cenník skipasov: 

http://www.onthesnow.sk/slovensky-raj-juzny-spis/mlynky-dedinky-dedinky/lyziarske-stredisko.html  

 

Adresa:        GPS: 

Mlynky - Biele Vody      48°52ˈ2.954ˈˈN 

Mlynky - Biele Vody 252     20°22ˈ54.358ˈˈE 

053 76  Mlynky 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 905 286 010       skibielevody@gmail.com 

 

Web: 

http://skimlynky.sk/lyziarske_strediska/lyziarske_stredisko_mlynky_biele_vody 

 

 

http://sk.bergfex.com/mlynky-dedinky-snow-fun-sun/preise%20/
http://www.onthesnow.sk/slovensky-raj-juzny-spis/mlynky-dedinky-biele-vody/lyziarske-stredisko.html
http://www.onthesnow.sk/slovensky-raj-juzny-spis/mlynky-dedinky-dedinky/lyziarske-stredisko.html
http://skimlynky.sk/lyziarske_strediska/lyziarske_stredisko_mlynky_biele_vody
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4.22 OBEC ODORÍN 

 

 Ako vyvinutá obec sa spomína v roku 1263. Románsky kostol sa začal stavať 

pravdepodobne v roku 1240. Presný dátum vzniku kostola sa nezachoval, ale vo vatikánskych 

listinách sa uvádza už rok 1204. Odorínsky farár bol členom Bratstva 24 kráľovských farárov. 

Odorín patril do Spoločenstva spišských Sasov. Vyvíjal sa ako mesto, bol začlenený v 

Provincii 11 spišských miest. Od roku 1465 patril k Spišskému hradu a mal charakter 

poddanskej obce. V cholerovom povstaní v roku 1831 bol jedným z centier. Sedem občanov 

bolo za účasť odsúdených na trest smrti. Hlavným zamestnaním v obci bolo 

poľnohospodárstvo, JRD vzniklo v roku 1959, neskôr rozšírené o hospodárske dvory 

Danišovce, Lieskovany a Poráč. PD je dnes najväčším podnikateľským subjektom. Rím. kat. 

farský úrad sídli v novej budove a spravuje filiálky Danišovce a Jamník. V obci aktívne 

pôsobí hasičský zbor a tri futbalové družstvá. Buduje sa vodovod, kanalizácia a Dom smútku. 

Pamiatkové objekty: Kostol sv. Mikuláša, neskorom. z 13. stor., socha Madony z 15. stor., 

fara - prízemná baroková budova klasicisticky upravená, malá zemianska kúria so sýpkou, 

pamätník padlým v 2. svet. vojne a pamätná tabuľa pplk. Michalovi Kubinovi, príslušníkovi 

Anglického kráľovského letectva v 2. svet. vojne.  

 

 

4.23 OBEC OLCNAVA 

 

 Leží na pravom brehu Hornádu pri hlavnej železničnej trati, južne od Spišského 

Podhradia. V listine kráľa Karola Róberta s Anjou z roku 1312 vystupuje obec pod názvom 

ALCZWNO. Založenie obce súvisí s panstvom Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava a 

okolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po jeho zániku sa dostala do domény Spišského 

hradu. Hlavným zamestnaním bolo a je poľnohospodárstvo. Obživu poskytovala aj práca na 

železnici a v kameňolome, kde sa aj v súčasnosti vyrába kamenná drť na cesty a stavby, 

firmy: čistenie kontaminovanej zeminy, výroba pecí na drevo, pokrývanie striech. Po roku 

1989 nastal rozvoj súkromného podnikania. Obec je plynofikovaná, vodovod a kanalizácia je 

vo výstavbe. V intraviláne obce je slabo mineralizovaná voda bez väčšieho využitia. V chotári 

v lokalite Blatná a Zahura sú 3 chovné rybníky s rozlohou do 0,5 ha. Rím. kat. Kostol 

Narodenia Panny Márie, vysvätený v roku 1995. Každoročne sa tu konajú folklórne slávnosti.  

 

Chránené územia 

 

 Červené skaly - Národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1981 na rozlohe 390,5000 ha. Ochranné pásmo 

nebolo určené. Predmetom ochrany je: Kaňon Poráčskeho potoka, steny ktorého tvoria 

Červené skaly, je zarezaný do Galmuskej planiny a má polokrasový charakter. NPR 
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predstavuje typické geobiocenózy Slov. rudohoria s ukážkou skalných, lúčnych a lesných 

spoločenstiev.   

  

 Galmuská tisina - Jedná sa o vápencovo krasové územie, vo vzdialenosti približne 20 

km na východ od okresného mesta Spišská Nová Ves. Táto horská oblasť je považovaná za 

jedinečné prírodné ale aj kultúrne prostredie.  

Web: 

http://www.galmus.sk/slovak/index.php 

  

 

4.24 OBEC OĽŠAVKA 

 

 Obec leží vo východnej časti Hornádskej kotliny. Z demografického hľadiska je 

najmenšou obcou v okrese. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1245 Olsavica. Obec má 

časti: Dolina, Lúky a Pod lesom. Je tu minerálny prameň. Patrila od najstarších čias 

zemepánom Szigrayovcom, neskôr bola poddanskou obcou Spišského hradného panstva. 

Stále mala poľnohospodársky charakter. Za prvej ČSR dopĺňalo zamestnanie tkáčstvo. JRD 

bolo založené v roku 1959. Za prácou sa cestuje do miest Krompachy a Spišská Nová Ves. Po 

roku 1989 sa začalo s drobným podnikaním 7 živnostníkov a 2 súkromne hospodáriaci 

roľníci. Obec bola splynofikovaná. Občania si z vlastných zbierok postavili Kostol sv. Pia X., 

vysvätený r. 1971. Poštu, školu, lekára majú v Spišských Vlachoch. Lokalita obce a okolia 

umožňuje rozvoj turistiky - pešej aj cykloturistiky. Člen mikroregiónu Sľubica. 

 

 

4.25 OBEC PORÁČ 

 

 Obec Poráč je stará horská obec v Slovenskom rudohorí. V katastri je jaskyňa 

Šarkanova diera. Archeologicky potvrdené jaskynné sídlisko ľudu z bukovohorskou kultúrou. 

Dve národné prírodné rezervácie: Galmuská tisina so vzácnymi drevinami a Červené skaly, 

kaňon z podkladov vápenca a dolomitov so zriedkavými druhmi rastlín a živočíchov. Prvá 

písomn zmienka pochádza z roku 1277, ale obec existovala už dávno predtým. Od pol. 14. 

stor. sa vyvíja ako banícka obec. Ťažilo sa zlato, striebro a hlavne meď (červené zlato), neskôr 

železná ruda a ortuť. Banícky charakter obce sa zachoval do posledných rokov. Po roku 1988 

nastal útlm baníctva. Pamiatky: jednoloďový gr. kat. Kostol sv. Demetra, martýra s 

východným obradom v staroslovienčine z r. 1773, ikonostas a kazateľnica z 19. stor., 

cibórium a kalich od Szilassyho z r. 1759, zvyšky ľudovej architektúry z 19. stor. 

trojpriestorové podpivničené domy so sedlovou strechou, s otvorenými dvormi, zrubové 

drevenice, zvonica v Poráčskej doline. Pri obci sa nachádza známa Poráčska dolina so 

službami pre cestovný ruch, lyžiarske stredisko Brodok a Poráčska dolina na vrcholové 

a rekreačné lyžovanie.  

http://www.galmus.sk/slovak/index.php
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 Ubytovacie zariadenia 

 

 Chata Diana ponúka ubytovanie s kapacitou 5+1 lôžok. Ubytovanie sa nachádza na 

tichom mieste na okraji lesa a je vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud 

a pokoj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Poráč, na okraji lesa 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: kryté posedenie s hojdačkou, krb, gril 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/diana/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Diana      48°53ˈ2.526ˈˈN 

Poráčska dolina 441     20°43ˈ28.477ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 45 12 583, (+421) 905 445 978   milos.pavlak@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/diana/ 

 

 Chata Anna – objekt leží v bezprostrednej blízkosti Porač Parku, k dispozícií ponúka 

5 lôžok a 1 prístelku. Ubytovanie sa nachádza na tichom mieste na okraji lesa a je vhodné pre 

rodiny s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud a pokoj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Poráč, v tichej časti reakračnej oblasti 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, v blízkosti reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, terasa s posedením, záhradný altánok s krbom, 

záhradná hojdačka 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/chataanna/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Anna       48°53ˈ2.526ˈˈN 

Poráčska dolina 440      20°43ˈ28.477ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:        E-mail: 

http://www.slovenskyraj.sk/diana/
http://www.slovenskyraj.sk/diana/
http://www.slovenskyraj.sk/chataanna/
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(+421) 53 44 11 131, (+421) 902 112 034    pavlakova.anna2@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/chataanna/ 

 

 Chata Daniela ponúka  príjemné ubytovanie v samostatnej rekreačnej chate rodinného 

typu, ktorá je prispôsobená pre pohodlné ubytovanie 8 osôb. V chate je hosťom k dispozícii 

útulná spoločenská miestnosť s krbom, televízorom so satelitom, rádiom, CD prehrávačom a 

pohovkou (využiteľnou pre prespanie 2 osôb), ktorá je zároveň prepojená s kompletne 

vybavenou kuchyňou s možnosťou prípravy vlastnej chutnej stravy. Vo výbave kuchyne 

môžete využívať elektrický sporák s rúrou, chladničku s mrazničkou, mikrovlnnú rúru, 

hriankovač a rýchlovarnú kanvicu. Súčasťou prízemia chaty je rovnako kúpeľňa so 

sprchovacím kútom a toaletou. Poschodie chaty je tvorené spálňovou časťou s dvomi 

spálňami, jednou 2-lôžkovou a jednou 6-lôžkovou izbou. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Poráč, v tichej časti reakračnej oblasti 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, v blízkosti reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: terasa, záhradný altánok s vonkajším posedením, gril, záhradná hojdačka, záhradná sprcha 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-daniela  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Daniela      48°53ˈ2.526ˈˈN 

Poráčska dolina 426     20°43ˈ28.477ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-daniela 

 

 Chata Madam sa nachádza v malebnej horskej okrajovej oblasti Slovenského raja 

v Poráčskej doline. Kapacita chaty je 8 lôžok v dvoch samostatných spálňach. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Poráč, v tichej časti reakračnej oblasti 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, v blízkosti reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, prestrešené ohnisko so záhradným grilom, hojdačka, 

pieskovcisko, ihrísko na loptové hry 

Cenník: http://chatamadamadasa.sk/web/cennik/  

http://www.slovenskyraj.sk/chataanna/
http://www.megaubytovanie.sk/chata-daniela
http://www.megaubytovanie.sk/chata-daniela
http://chatamadamadasa.sk/web/cennik/
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Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Madam      48°52ˈ45ˈˈN 

Poráčska Dolina     20°44ˈ15ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 918 538 508, (+421) 907 259 489   miko.cupak@gmail.com 

 

Web: 

http://chatamadamadasa.sk/web/chata-madam/ 

 

 Four Seasons Cottage - chata Vám poskytuje počas celého roka útulné ubytovanie s 

celkovou kapacitou pre 9 osôb. Predstavuje tak ideálnu voľbu pre ubytovanie rodiniek s 

deťmi ako aj menších skupín priateľov a známych. Na prízemí sú hosťom k dispozícii dve 2-

lôžkové izby s manželským lôžkom a priestranná spoločenská miestnosť s teplovzdušným 

krbom, televízorom so satelitným príjmom, CD/DVD prehrávačom, rádiom, spoločenskými 

hrami a detským kútikom. Na prípravu chutných jedál Vám tu poslúži kuchyňa vybavená 

elektrickým sporákom s rúrou, chladničkou s mrazničkou, rýchlovarnou kanvicou a 

toasterom. Na poschodí je pre Vás pripravená jedna 2-lôžková izba s manželskou posteľou a 

prístupom na balkón ako aj jedna 3-lôžková izba so samostatnými lôžkami. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Poráč, v tichej časti reakračnej oblasti 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, v blízkosti reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, zastrešený altánok na opekanie a grilovanie, ohnisko 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/four-seasons-cottage  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Four Seasons Cottage    48°53ˈ2.526ˈˈN 

Poráčska Dolina 33     20°43ˈ28.477ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/four-seasons-cottage  

 

 Chata Dáša sa nachádza v malebnej horskej okrajovej oblasti Slovenského raja 

v Poráčskej doline. Kapacita ubytovania je 8 lôžok v dvoch samostatných spálňach.  

Kategória ubytovania: chata 

http://chatamadamadasa.sk/web/chata-madam/
http://www.megaubytovanie.sk/four-seasons-cottage
http://www.megaubytovanie.sk/four-seasons-cottage
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Poloha: v obci Poráč, v tichej časti reakračnej oblasti 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, v blízkosti reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, prestrešené ohnisko so záhradným grilom, hojdačka, 

pieskovcisko, ihrísko na loptové hry 

Cenník: http://chatamadamadasa.sk/web/cennik/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Dáša      48°52ˈ45ˈˈN 

Poráčska Dolina     20°44ˈ15ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 918 538 508, (+421) 907 259 489   miko.cupak@gmail.com 

 

Web: 

http://chatamadamadasa.sk/web/chata-dasa/ 

 

 Chalupa Helena je ideálne miesto na celoročnú dovolenku v rázovitej dedine v lone 

prírody. Ubytovanie sa nachádza na poschodí zrekonštruovaného dedinského domu s troma 

dvojlôžkovými izbami, dvoma kúpeľňami a obývačkou s kuchynským a jedálenským kútom. 

Sedacia súprava poskytuje spanie pre ďalšie dve osoby. Dom je v centre dediny.  

Kategória ubytovania: chatlupa 

Poloha: v obci Poráč, v tichej časti reakračnej oblasti 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: záhrada, sedenie pod strechou s murovaným grilo, výstava typického náradia a oblečenia pre 

Poráč, používaného v kováčskej dielni, doma pri práci či na poli 

Cenník: http://www.uby.sk/chalupa-helena-porac  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chalupa Helena     48°53ˈ1.289ˈˈN 

Poráč 194      20°43ˈ18.84ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 949 560 393      radomarcincin@gmail.com 

 

Web: 

http://www.uby.sk/chalupa-helena-porac 

 

http://chatamadamadasa.sk/web/cennik/
http://chatamadamadasa.sk/web/chata-dasa/
http://www.uby.sk/chalupa-helena-porac
http://www.uby.sk/chalupa-helena-porac
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 Chalupa Ala sa nachádza v centre svojráznej starej horskej baníckej obce Poráč. 

Chalupa má kapacitu 13 lôžok a 4 prístelky na dvoch poschodiach. 

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: v centre obce Poráč 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie posedenie 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/ala/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chalupa Ala      48°53ˈ1.651ˈˈN 

Poráč 180      20°43ˈ21.938ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 908 387 920, (+421) 908 574 792   ala5@mail.t-com.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/ala/ 

 

 Poráč – PARK predstavuje relax and sport centrum v Poráčskej doline.  

Kategória ubytovania: relax and sport centrum 

Poloha: v Poráčskej doline 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie  

Ostatné: bazén, wellness, športová hala, bowling, bar, kongresová miestnosť 

Cenník: http://www.poracpark.sk/sk/cennik  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Porač Park      48°52ˈ48.96ˈˈN 

Poráčska dolina     20°44ˈ31.41ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 794 705, (+421) 53 42 98 797   poracpark@poracpark.sk 

 

Web: 

http://www.poracpark.sk/ 

 

http://www.slovenskyraj.sk/ala/
http://www.slovenskyraj.sk/ala/
http://www.poracpark.sk/sk/cennik
http://www.poracpark.sk/
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 Chata Sihlinka sa nachádza v malebnej horskej okrajovej časti Slovenského raja. 

Objekt je vhodný na celodenné výlety do Slovenského Raja, Vysokých Tatier, Levoče, na 

Spišský hrad,... 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Poráč 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: záhradný altánok 

Cenník: http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-sihlinka-30438  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Sihlinka      48°52ˈ59.684ˈˈN 

Poráč 10      20°43ˈ7.816ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-sihlinka-30438  

 

Chránené územia 

 

 Červené skaly - Národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1981 na rozlohe 390,5000 ha. Ochranné pásmo 

nebolo určené. Predmetom ochrany je: Kaňon Poráčskeho potoka, steny ktorého tvoria 

Červené skaly, je zarezaný do Galmuskej planiny a má polokrasový charakter. NPR 

predstavuje typické geobiocenózy Slov. rudohoria s ukážkou skalných, lúčnych a lesných 

spoločenstiev. 

 

 Galmuská tisina - Jedná sa o vápencovo krasové územie, vo vzdialenosti približne 20 

km na východ od okresného mesta Spišská Nová Ves. Táto horská oblasť je považovaná za 

jedinečné prírodné ale aj kultúrne prostredie.  

Web: 

http://www.galmus.sk/slovak/index.php 

 

 Šarkanova diera - Verejnosti prístupná jaskyňa s významnými archeologickými a 

paleontologickými nálezmi. Táto puklinovo-riečna jaskyňa so zvyškami výzdoby je od roku 

1979 chráneným prírodným výtvorom. Je situovaná v nadmorskej výške približne 690 m. a jej 

chodby siahajú do hĺbky 177 m. Je významným náleziskom pozostatkov osídlenia 

neolitického človeka. V tesnej blízkosti, vľavo od otvoru Šarkanovej diery sa nachádza i 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-sihlinka-30438
http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-sihlinka-30438
http://www.galmus.sk/slovak/index.php
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verejnosti neprístupná jaskyňa Chyža dlhá 14 m, v ktorej sa našli najstaršie kosti 

domestifikovaného psa na Slovensku. Obe jaskyne boli osídlené v mladšej dobe kamennej 

ľudom, ktorý patril do kultúrneho okruhu lineárnej, želiezovskej a bukovohorskej keramiky. 

K Šarkanovej diere vedie miestny turistický chodník. 

 

Športové aktivity 

 

 Ski Brodok - Lyžiarské stredisko Poráč Brodok vzdialené 18 km od Spišskej Novej 

Vsi ponúka dobrú lyžovačku pre začínajúcich aj náročných lyžiarov. Svahy sú umelo 

zasnežované snehovými delami a upravované ratrakm. Lyžiarsky areál Poráč Brodok získal 

osvedčenie o kategorizácií udelené spoločnosťou Lavex/Sitour. Bola mu priznaná katgória 3 

(tri hviezdičky). Atakcie - pohostinstvo/bufet, neudržiavané trasy pre bežkárov, sánkarská 

dráha, jazero, vysokohorská turistika, pešia turistika.  

Celková prepravná kapacita: 1300 osôb/hodinu 

Celkový počet zjazdoviek: 3 

Celková dĺžka zjazdoviek: 1,23 km 

Cenník skipasov: 

http://www.brodok.ecomp.sk/cennik.htm  

 

Adresa:        GPS: 

Ski Brodok       48°55ˈ16.908ˈˈN 

Podunajská 14       20°32ˈ26.57ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 53 446 3089, (+421) 903 605 887    bakos.doprava@gmail.com 

Web: 

http://www.brodok.ecomp.sk/info.htm 

 

 Lyžiarske stredisko Poráč – Brodok ponúka dobrú lyžovačku pre začínajúcich aj 

náročných lyžiarov. Svahy sú umelo zasnežované snehovými delami. Lyžiarský areál získal 

osvedčenie o kategorizácií udelené spoločnosťou Lavex/Sitour. Bola mu priznaná kategória 3 

(tri hviezdičky).  

- celková prepravná kapacita 1300 osôb/hodinu 

- celkový počet zjazdoviek 3 

- celková dĺžka zjazdoviek 1,23 km 

- vybavenie strediska: pohostinstvo/bufet 

- lyžiarska škôlka - na objednávku 

- neudržiavané trasy pre bežkárov, sánkarská dráha, jazero, vysokohorská túra, pešia turistika 

Cenník skipasov: 

http://www.brodok.ecomp.sk/cennik.htm  

http://www.brodok.ecomp.sk/cennik.htm
mailto:bakos.doprava@gmail.com
http://www.brodok.ecomp.sk/info.htm
http://www.brodok.ecomp.sk/cennik.htm
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Adresa:       GPS: 

Poráč – Brodok      48°55ˈ16.908ˈˈN 

Podunajská 14      20°32ˈ26.57ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 446 3089, (+421) 53 441 3958   bakos.doprava@gmail.com 

 

Web: 

http://www.brodok.ecomp.sk/sneh.htm 

 

 Poráč Park - v areáli Poráč Parku majú hostia k disozícií dva lyžiarske svahy. Jedným 

je komín - červená zjazdovka s dĺžkou 600 metrov a druhým Slnečna - modrá zjazdovka, 

ktorá má 800 metrov. Zjazdovky sú takisto vhodné pre lyžiarske kurzy. Svah je umelo 

zasnežovaný a upravovaný. V prípade požiadania Vám je poskytnutý aj lyžiarsky intruktor. K 

dispozícií trasa pre bežkárov v rozmedzí Poráčska dolina - Čierny bocian.   

Celková prepravná kapacita: 1300 osôb/hodinu 

Celkový počet zjazdoviek: 3 

Celková dĺžka zjazdoviek: 1,23 km 

Cenník skipasov: 

http://www.slovenske.sk/ski-areal/cenik/ski-porac-park.html  

 

Adresa:        GPS: 

Ski Poráč Park       48°53ˈ2.526ˈˈN 

Poráčska Dolina      20°43ˈ28.477ˈˈE 

053 25 Poráč 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 53 42 98 797       recepcia@poracpark.sk 

 

Web: 

www. poracpart.sk   

 

 

4.26 OBEC RUDŇANY 

 

 Najvýznamnejšia spišská banícka obec, osídlená už v mladšej dobe kamennej. 

Najstaršia písomná zmienka z roku 1255 v listine uhorského kráľa Belu IV. ako Kuffurbach. 

Ťažilo sa striebro, meď, neskôr železná ruda a ortuť. Bane v 18. stor. patrili Združeniu 

hornouhorských ťažiarov, v 19. stor. Vítkoviciam, ktoré sa sústredili na ťažbu železnej rudy a 

modernizáciu baní. Rudňany boli tiež hlavným producentom ortute. Za zlepšenie sociálnych 

podmienok sa konali štrajky. Rudňany boli aj počas 2. svet. vojny a SNP centrom odporu na 

http://www.brodok.ecomp.sk/sneh.htm
http://www.slovenske.sk/ski-areal/cenik/ski-porac-park.html
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Spiši. Po roku 1948 boli najväčším závodom na ťažbu a úpravu železnej rudy v 

Československu. Po roku 1989 nastal totálny útlm baníctva, v súčasnosti minimálna ťažba 

barytu. Sídli tu firma na jeho spracovanie. V obci pracuje športový klub, futbalové a 

kolkárske družstvá. V lete známa súťaž v kopaní jedenástok, dlhoročnú tradíciu má dychová 

hudba. Na spoločenské, kultúrne a športové účely slúži amfiteáter na ihrisku. Aktívny banícky 

cech oživuje banícke tradície, snaha je vybudovať banícke skanzen.  

 

Historické pamiatky 

 

 Veža ťažná s budovou šachty (NKP 

 Portál štôlne (NKP) 

 Zvonica drevená (NKP) 

 Ubytovňa banícka (NKP) 

 

 

4.27 OBEC SLATVINA 

 

 Stará obec na západných svahoch Sľubice v pohorí Branisko. Členitý chotár so 

zlomami z mladších treťohôr, ktoré podmienili južne od obce vznik minerálneho prameňa. 

Prameň umožnil na prelome 19. - 20. stor. vznik kúpeľov miestneho významu, zanikli po 1. 

svet. vojne. Prameň minerálnej vody sa nachádza v strede obce, dnes v budove potravín. 

Minerálna voda je vyvedená potrubím mimo budovu, kedysi distribuovaná pod názvom 

Slatvinka. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1246. Obec má poľnohospodársky charakter. 

V chotári obce boli v stredoveku bane na medenú rudu. Pošta, škola, lekár je v Spišských 

Vlachoch. V obci je rím. kat. farský úrad. Z pamiatok je pozoruhodný Kostol Nanebovzatia 

Panny Márie z 2. pol. 13. stor., ranogotický, v r. 1800 upravovaný. V jeho svätyni gotická 

krstiteľnica a neodkryté gotické maľby so 14. stor., zvon z r. 1677. Štyri gotické sochy sa 

dostali do zbierok Szépművészeti múzea v Budapešti. Obec je sídlom mikroregioónu Sľubica, 

ktorého cieľom je využitie prírody a výhodnej polohy na turistiku. 

 

Historické pamiatky 

 

 Gotický kostol pochádza z druhej polovice 13. storočia. Pôvodne mal charakteristický 

ranogotický sloh s presbytériom s lomenými oblúkmi, jednou loďou, rovným dreveným 

stropom a šindľovou strechou. V kostole sú zreštaurované fresky zo 14. storočia. Súčasťou 

kostola bola i uctievaná drevená plastika Panny Márie, ktorú na začiatku polovice 14. storočia 

zhotovil Majster Madony zo Slatviny. Žiaľ tento vzácny exponát sa tu už nenachádza, za 

nejasných okolností skončil v Múzeu krásnych umení v Budapešti. 

Adresa:        GPS súradnice: 
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Kostol Nanebovzatia Panny Márie   48°41ˈ1.463ˈˈN 

Slatvina 66        20°7ˈ7.892ˈˈE 

053 61  Slatvina 

 

Prírodné pamiatky  

 

 Vyhliadka z vrchu Sľubica - je tretí najvyšší vrch Braniska (1 129,4 m). Prístup z 

obce Slatvina je značený žltou turistickou trasou. Pomerne prudké stúpanie, náročný výstup. 

Odmenou sú nádherne výhľady. V prípade dobrého počasia viditeľnosť na Tatry, Kráľovú 

hoľu, Spišský hrad. Vrchol kopca je často využívaný paraglajdistami, rogalistami. 

 

 

4.28 OBEC SLOVINKY 

 

 Obec vznikla v roku 1943 zlúčením Nižných a Vyšných Sloviniek. Prvá písomná 

zmienka o Nižných Slovinkách pochádza z roku 1368. Ležia v severnej časti Slovenského 

rudohoria. Územie bolo osídlené už v eneolite. V 16. stor. sa prisťahovalo veľké množstvo 

rusínskeho obyvateľstva. V chotári Sloviniek sa ťažilo striebro a meď. Baníci boli združení v 

Spolku hornouhorských ťažiarov. Mediarska huta sv. Mikuláša bola najvýnosnejšia v 

Uhorsku. V 19. stor. ťažba medi upadla a začala sa ťažiť železná ruda. Obyvatelia obce sa 

najčastejšie zamestnávali v baniach, úpravniach a uhliarstve. Obmedzovanie výroby 

vyvolávalo za 1. ČSR štrajky. Červené odbory a KSČ viedli politické a hospodárske boje 

baníkov. Veľký mzdový štrajk bol v roku 1940. Po r. 1948 sa rozšírilo baníctvo a obec 

vzrastala. V r. 1994 po viac ako 600 rokoch bolo baníctvo v obci zlikvidované. V Slovinkách 

je známy gr. kat. klas. kostol. Pravoslávny kostol bol vysvätený v r. 1999. V obci je grécko-

katolícky a pravoslavný farský úrad.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Chalupa Slovinky hosťom poskytuje ubytovanie počas celého roka. Chalupa má 

spoločenskú miestnosť a plne vybavené 2 kuchyne. V areáli objektu je vonkajší krb, gril, 

kotlík na guľáš a záhradné posedenie. Pre deti je k dispozícii hojdačka. Stravovanie je možné 

na požiadanie priamo v objekte, varíme špeciality Spiša. 

Kategória ubytovania: chalupa 

Poloha: v obci Slovinky, neďaleko strediska Plejsy 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, 2 plne vybavené kuchyne, stravovanie je možné na požiadanie 

priamo v objekte - špeciality Spiša 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajší krb, gril, ktorlík, záhradné posedenie, hojdačka pre detí 
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Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chalupa-slovinky  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chalupa Slovinky     48°52ˈ5.97ˈˈN 

Slovinky 610      20°49ˈ44.4ˈˈE 

053 23  Poráč 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 960 907, (+421) 915 102 771   neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chalupa-slovinky 

 

Historické pamiatky 

 

 Chrám sv. Juraja patrí medzi dominanty obce a je kultúrnou pamiatkou SR. Súčasný 

chrám bol postavený v rokoch 1798 - 1808 a zatiaľ sa nevie či sa jednalo o prestavbu chrámu, 

alebo o novostavbu. 

Adresa:      GPS súradnice:        

Chrám sv. Juraja      48°41ˈ1.463ˈˈN 

Nižné Slovinky      20°7ˈ7.892ˈˈE 

053 40  Slovinky 

 

 Banícke pamiatky - Banský portál štôlne pri Obecnom úrade - bol vybudovaný v 

roku 2009 členmi baníckeho cechu v Slovinkách, ako pamiatka k baníckej histórií obce. 

Banské vagóniky ako jeden z pozostatkov banskej činnosti boli umiestnené k Obecnému 

úradu už v roku 2004. 

Pamätník - bol usadený v roku 2011 na mieste bývalej šachty Dorota v uzavretom banskom 

areálny v časti obce Dorotea.  

Pamätník baníkom, ktorí zahynuli pri výkone povolania v rokoch 1950 - 1993. 

 

Chránené územia 

 

 Červené skaly - Národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1981 na rozlohe 390,5000 ha. Ochranné pásmo 

nebolo určené. Predmetom ochrany je: Kaňon Poráčskeho potoka, steny ktorého tvoria 

Červené skaly, je zarezaný do Galmuskej planiny a má polokrasový charakter. NPR 

predstavuje typické geobiocenózy Slov. rudohoria s ukážkou skalných, lúčnych a lesných 

spoločenstiev. 

 

 

http://www.megaubytovanie.sk/chalupa-slovinky
http://www.megaubytovanie.sk/chalupa-slovinky
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4.29 OBEC SMIŽANY 

 

 Najväčšia obec na Slovensku, 8202 obyv., chotár má 4 570 ha. Písomne doložená v 

roku 1254, ako obec kráľovských psovodov, patrila Spišskému hradu. Obec bola 

poľnohospodárskou s bežnými remeslami, kováčstvo, hrnčiarstvo, mäsiarstvo, ševcovstvo a 

pod., ale aj špeciálne, napr. železiarstvo, uhliarstvo a povozníctvo. V jej chotári stáli objekty 

hutníckej výroby, v časti Smižianska Maša. Rozvoju zamestnanosti pridala košicko - 

bohumínska železnica. V posledných desaťročiach sú dominantou poľnohospodárstvo aj so 

spracovaním produktov (zemiakové lupienky). Po roku 1989 nastal rozvoj drobného 

podnikania, centrum obce sa zmodernizovalo, pribudli nové objekty, rozvíja sa cestovný ruch 

s dobrými ubytovacími, stravovacími a ďalšími službami. Ľudové tradície uchováva miestna 

folklórna skupina Smižančanka, ktorá je kolektívnym členom Matice Slovenskej, pravidelne 

sa konajú folk. slávnosti. V obci má Múzeum Spiša národopisnú expozíciu.  

 

Ubytovacie zariadenie 

 

 Penzión Franmark sa nachádza na okraji obce Smižany, ktorá je bránou do NP 

Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: penzión  Poloha: na okraji obce Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: možnosť objednania raňajok, individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť 

stavovania v okolitých reštauráciach 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: stolný tenis, altánok, sauna a masáže 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Penzión Franmark    48°57ˈ18.576ˈˈN 

Tomášovská 32     20°30ˈ33.017ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 53 44 31 349, (+421) 905 150 308  franmark@franmark.sk 

 

Web: 

http://www.franmark.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1:penzion-franmark-

smizany&catid=1:chaty&Itemid=12   

 

 Ubytovanie Stefy ponúka ubytovanie v dvoch samostatných objektoch na jednom 

pozemku - v rodinnom dome a v samostatnom domčeku: Celková kapacita ubytovania je 14 

lôžok v rodinnom dome + 4 lôžka v samostatnom domčeku.  

http://www.franmark.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1:penzion-franmark-smizany&catid=1:chaty&Itemid=12
http://www.franmark.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1:penzion-franmark-smizany&catid=1:chaty&Itemid=12
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Kategória ubytovania: apartmány a samostatný domček 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, záhradné sedenie s ohniskom a grilom, veľká 

trávnatá plocha, detské pieskovisko, hojdačka, basektbalový kôš 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/stefy/  

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Ubytovanie Stefy    48°56ˈ57.846ˈˈN 

Maša 31/1283     20°30ˈ26.621ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 902 383 409, (+421) 902 383 393  ivetarerkova@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/stefy/ 

 

 Villa LUPU sa nachádza v národnom parku Slovenský raj na okraji významného 

turistického strediska Čingov, neďaleko obce Smižany a 1000 m od chatovej oblasti Košiarny 

briežok. 

Kategória ubytovania: samostatné izby a apartmány 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, spoločenské hry, veľká záhrada, záhradný altánok s 

ohniskom a grilom, terasa s posedením, detská hojdačka 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/villalupu/  

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Villa LuPu     48°56ˈ57.846ˈˈN 

Maša 59/1345     20°30ˈ26.621ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:      E-mail: 

(+421) 53 44 31 300, (+421) 907 574 418  villalupu@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/villalupu/ 

 

 Ubytovanie Aga sa nachádza v obci Smižany. Kapacita ubytovania je 8 lôžok. 

http://www.slovenskyraj.sk/stefy/
http://www.slovenskyraj.sk/stefy/
http://www.slovenskyraj.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/strediska/cingov/cingov.html
http://www.slovenskyraj.sk/obce/smizany/smizany.html
http://www.slovenskyraj.sk/strediska/kbriezok/kbriezok.html
http://www.slovenskyraj.sk/strediska/kbriezok/kbriezok.html
http://www.slovenskyraj.sk/villalupu/
http://www.slovenskyraj.sk/villalupu/
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Kategória ubytovania: 2 samostatné izby 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, záhradný altánok s posedením, záhradné posedenie s 

ohniskom a grilom, veľká trávnatá plocha vhodná na športové hry 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/aga/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Ubytovanie Aga     48°57ˈ18.127ˈˈN 

Tomášovská 37      20°30ˈ36.003ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 903 196 382      agaubytovanie@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/aga/ 

 

 Soludus – Spišský ľudový dom komfortné ubytovanie v regióne Spiša v obci 

Smižany. Soludus ponúka ubytovanie v priestranných podkrovných  štúdiách a apartmánoch 

s výhľadom do záhrady.  

Kategória ubytovania: podkrovné štúdia a apartmány 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, raňajky formou bufetu na objednávku 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: sauna, záhradný altánok s grilom, miesto na odkladanie bicyklov, stolný tenis, šípky, 

spoločenské hry 

Cenník: http://www.soludus.sk/cennik/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

SOLUDUS - Spišský ľudový dom   48°57ˈ31.643ˈˈN 

Námestie M. Pajdušáka 6/46    20°31ˈ15.619ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 953 41 93 101, (+421) 903 908 361   soludus@soludus.sk 

 

Web: 

http://www.soludus.sk/ 

 

http://www.slovenskyraj.sk/aga/
mailto:agaubytovanie@gmail.com
http://www.slovenskyraj.sk/aga/
http://www.soludus.sk/cennik/
http://www.soludus.sk/


 415 

 Ubytovanie Zuzana sa nachádza v tichej časti obce a je vhodné pre rodiny s deťmi 

a ľudí vyhľadávajúcich kľud a pokoj.  

Kategória ubytovania: samostatné izby 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, terasa s posedením, posedenie s ohniskom a grilom 

Cenník: http://uzuzana.szm.com/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Ubytovanie Zuzana     48°57ˈ27.377ˈˈN 

Komenského 14      20°31ˈ40.748ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 31 329, (+421) 907 304 273   uzuzana@pobox.sk 

 

Web: 

http://uzuzana.szm.com/ 

 

 Penzión Mária poskytuje ubytovanie v 8 izbách, ktoré pôsobia veľmi útulne najmä 

vďaka zariadeniu zo svetlého masívu a farebnému zladeniu obytného priestoru. Vlastná 

sprcha, toaleta, satelitná televízia, wifi a mnoho iných maličkostí, ktoré spríjemnia Váš pobyt 

u nás sú samozrejmosťou. Možnosť doplnenia prístelky v každej izbe. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: raňajky, vo vybraných izbách sú kuchynské kútiky 

WiFi pripojenie na internet: možnosť pripojenia na internet v zimnej záhrade 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, terasa s krbom a posedením, fitnes, sauna, vírivá 

vaňa, biliard, spoločenské stolové hry, minigol 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Mária      48°57ˈ17.823ˈˈN 

Kukučínova 4      20°31ˈ40.762ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 21 649, (+421) 905 275 474  penzion@penzionmaria.sk, penzionmaria@rup.sk 

 

http://uzuzana.szm.com/
http://uzuzana.szm.com/
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Web: 

http://www.penzionmaria.sk/ 

 

 Penzión Stefani sa nachádza v obci Smižany v blízkosti Slovenského raja na 

hlavnom ťahu medzi trasou Poprad – Košice. Malebná príroda Vám ponúka 

nezabudnuteľný pohľad na vrcholky Vysokých Tatier. Náš penzión je ľahko dostupný 

autom s parkovaním na uzavretom parkovisku priamo v objekte. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: raňajky, reštaurácia s celodennou prevádzkou, kapacita 120 miest 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: letná terasa s ohniskom, detské ihrisko, kolotoč, pieskovisko, hojdačky, detský kútik, 

miestnosť na konferencie s audiovizuálnou technikou, fajčiarska zóne, reštaurácia je vhodná aj na 

rodinné oslavy, promócie,... 

Cenník: http://cingov.com/penzion-stefani/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Stefani      48°57ˈ21.3ˈˈN 

Tatranská 393      20°31ˈ10.059ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón: 

(+421) 53 32 10 100, (+421) 53 32 10 106, (+421) 903 275 596, (+421) 53 42 97 444 

 

E-mail:       Web: 

penzión@stefani.sk      http://cingov.com/penzion-stefani/ 

 

 Zelený domček poskytuje súkromné ubytovanie v obci Smižany. Objekt sa prenajíma 

celý, súkromie návštevníkov je zaručené.  

Kategória ubytovania: súkromné ubytovanie 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, objekt sa prenajíma celý 

Cenník: http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/zeleny-domcek  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Zelený domček       48°57ˈ14.607ˈˈN 

Slovenského raja 49      20°30ˈ42.794ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

http://www.penzionmaria.sk/
http://cingov.com/penzion-stefani/
mailto:penzión@stefani.sk
http://cingov.com/penzion-stefani/
http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/zeleny-domcek
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Telefón:        E-mail: 

(+421) 911 407 717, (+421) 910 258 814    neuvedené 

 

Web: 

http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/zeleny-domcek 

 

 Penzión Paradise ponúka ubytovanie v blízkosti Slovenského raja, v údolí rieky 

Hornád. Všetky izby sú umiestnené na poschodí, kde je k dispozícií pre všetkých hostí 

spoločná kuchyňa s kompletným vybavením na prípravu vlastnej stravy.  

Kategória ubytovania: penzión, apartmány, samostatná chatka pre 6 osoôb 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť objednania raňajok 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: záhradný priestor s vonkajším ohniskom, záhradný nábytok, bazén, sauna, minifutbal, zimná 

záhrada, vankajšia krytá pergola, možnosť zapožičania bicyklov, stolný tenis, možnosť stanovania na 

záhrade 

Cenník: http://www.penzion-paradise.sk/?page=cennik  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Paradise     48°57ˈ18.594ˈˈN 

Tomášovská 30      20°30ˈ33.898ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 952 888      pensionparadise@gmail.com 

 

Web: 

http://www.penzion-paradise.sk/?page=ubytovanie 

 

 Chata Bystrina sa skladá z troch samostatných ubytovacích častí a nachádza sa 

v jednom z turistických stredísk Slovenského Raja, v lokalite Košiarny Briežok. Objekt je 

možné prenajať v celku alebo po častiach.  

Kategória ubytovania: chata, 3 apartmány 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: požičiavanie bicyklov, vyhliadkové lety, lyžovanie + servis (požičiavanie výstroje, inštruktor) 

Cenník: http://www.slovenskyraj-ubytovanie.sk/ubytovanie/apartman-prizemie/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Bystrina      48°56ˈ15.89ˈˈN 

http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/zeleny-domcek
http://www.penzion-paradise.sk/?page=cennik
http://www.penzion-paradise.sk/?page=ubytovanie
http://www.slovenskyraj-ubytovanie.sk/ubytovanie/apartman-prizemie/
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Košiarny briežok     20°30ˈ43.47ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 389 691      info@slovenskyraj-ubytovanie.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj-ubytovanie.sk/     

 

 Penzión Hanka sa nachádza v obci Smižany, ktorá je v blízkosti Slovenského raja. 

Kapacita ubytovania je 12 lôžok. 

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, posedenie s krbom a grilom, krytý prístrešok s 

posedením, záhradný bazén, trampolína 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/hanka/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Hanka      48°57ˈ27.04ˈˈN 

Štefánikova 33      20°31ˈ34.072ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 907 613 320      ubytovaniehanka@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/hanka/ 

 

 Penzión Spišský dvor ponúka ubytovanie pri turisticky atraktívnej oblasti NP 

Slovenský raj, v obci Smižany.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť objednania raňajok 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: fínska sauna, fitness, ping pongový stôl, požičovňa športových potrieb, masáže, vyhliadkové 

lety, jazda na koňoch, parglaiding, sprievodcovské služby, inštruktor lyžovania, snowboardovania, 

lezenia, rybolov, lov zverí 

Cenník: http://www.spisskydvor.sk/ubytovanie.php  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

http://www.slovenskyraj-ubytovanie.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/hanka/
http://www.slovenskyraj.sk/hanka/
http://www.spisskydvor.sk/ubytovanie.php
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Penzión Spišský dvor     48°57ˈ31.252ˈˈN 

Námestie Pajdušáka 16     20°31ˈ13.336ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 903 603 850      info@spisskydvor.sk 

 

Web: 

http://www.spisskydvor.sk/ 

 

 Penzión Anna Mária sa nachádza na námestí obce Smižany. Kapacita objektu je 10 

lôžok a 6 prístelok.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: stolný futbal, šípky, malé spoločenské hry, terasa so sedením a lehátkami, veľká záhrada, 

záhradný altánok s vybavenou kuchynkou a krbom 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/anna-maria/ 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Anna-Mária      48°57ˈ29.797ˈˈN 

Námestie Pajdušáka 17      20°31ˈ9.37ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón: 

(+421) 52 45 23 881, (+421) 908 478 397 

 

E-mail: 

penzionannamaria@zoznam.sk, penzionannamaria@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/anna-maria/ 

 

 Apartmány Prima – objekt sa skladá z dvoch rovnakých apartmánov, kapacita 

apartmánu sú 4 lôžka. Ubytovanie sa nachádza v okrajovej časti turistického strediska Činfov, 

v tichej lokalite a je vhodné pre rodiny s deťmi.  

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: v turistickom stredisku Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, kryté posedenie s krbom, grilom a ohniskom 

http://www.spisskydvor.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/anna-maria/
http://www.slovenskyraj.sk/anna-maria/
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Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/apartmanyprima/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Apartmány Prima      48°57ˈ21.512ˈˈN 

Čingov-Hradisko      20°31ˈ8.711ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 905 264 690, (+421) 903 602 461   264690@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/apartmanyprima/ 

 

 Chata Hugo sa nachádzajú v turistickom stredisku Čingov, v obci Smižany.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisku Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, spoločenská miestnosť, vonkajšie posedenie, ohnisko 

Cenník: http://ubytujnaslovensku.sk/sk/detail/174/chata-hugo  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Hugo      48°57ˈ21.55ˈˈN 

Čingov       20°31ˈ7.69ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 918 886 422      ingpet1@gmail.com 

 

Web: 

http://ubytujnaslovensku.sk/sk/detail/174/chata-hugo 

 

 Chata Stefani sa nachádza v rekreačnej oblasti Čingov v Slovenskom raji, uprostred 

nádhernej prírody.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, možnosť stravovania v blízkej reštaurácií 

penziónu Lesnica 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: sprievodcovská služby, zapožičanie horských bicyklov, jazda na koňoch, vyhliadkové lety, 

vokajšie posedenie pri kanadských stoloch s ohniskom 

Cenník: http://cingov.com/chata-stefani/  

http://www.slovenskyraj.sk/apartmanyprima/
http://www.slovenskyraj.sk/apartmanyprima/
http://ubytujnaslovensku.sk/sk/detail/174/chata-hugo
http://ubytujnaslovensku.sk/sk/detail/174/chata-hugo
http://cingov.com/chata-stefani/
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Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Stefani      48°56ˈ30.55ˈˈN 

Čingov 122      20°28ˈ53.29ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón: 

(+421) 53 32 10 100, (+421) 53 32 10 106, (+421) 903 275 596, (+421) 53 42 97 444 

 

E-mail:       Web: 

chata@stefani.sk      http://cingov.com/chata-stefani/  

 

 Chata Pod Skalou sa nachádza v NP Slovenský raj priamo v centre turistického 

strediska Čingov. Kapacita chaty je 9 lôžok a 1 prístelka.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, reštaurácia cca 500 m 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: krytá terasa s posedením, posedenie pri ohnisku 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/podskalou/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Pod skalou     48°57ˈ25.864ˈˈN 

Nálepkova 15/6      20°30ˈ57.352ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 907 379 105      drozdyova@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/podskalou/ 

 

 Chata Prameň hosťom ponúka ubytovanie v samostatnej chate (novostavbe) s 

celkovou kapacitou 12+1 lôžok. Chata pozostáva z dvoch samostatných ubytovacích 

jednotiek, s možnosťou prepojenia. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, dve terasy s posedením, vonkajšie posedenie s 

grilom a ohniskom 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-pramen  

mailto:chata@stefani.sk
http://cingov.com/chata-stefani/
http://www.slovenskyraj.sk/podskalou/
http://www.slovenskyraj.sk/podskalou/
http://www.megaubytovanie.sk/chata-pramen


 422 

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Prameň        neuvedené 

Čingov 

053 11  Smižany 

 

Telefón:        E-mail: 

neuvedené        neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-pramen 

 

 Chata Raj sa nachádza v národnom parku Slovenský raj v turistickom stredisku 

Košiarny briežok v obci Smižany. Počet izieb 5 z toho 4 izby na poschodí izba č.1 má 2+0, 

izba č.2 má 2+1, izba č.3 má 2+1, izba č.4 má 2+1 tj. 8 stálych lôžok a 3 prístelky. Na 

poschodí sa nachádzajú 2 balkóny, jeden balkón je spoločný pre izby č.2 a č.3 a 1 balkón 

samostatne pre izbu č.1, ďalej samostatne stojace WC s umývadlom. Prízemie tvorí veľká 

obývačka s krbom a rozťahovacou sedačkou pre 4 osoby, TV satelit, CD MP3 USB rádio, 

jedáleň, komplet vybavená kuchyňa taktiež samostatná kúpeľňa 2x sprcha a 2x umývadlo, 

samostatne stojace WC s umývadlom. (chladnička, umývačka riadu , rúra na pečenie, 

indukčná varná doska, mikrovlna rúra, atď.) Okolie chaty je upravené na parkovisko, vonku je 

terasa 8 x 4m s altánkom 3 x 3m zo sedením z dubového dreva, gril a ohnisko na opekanie.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: terasa s altánkom, sedenie s grilom a ohniskom 

Cenník: http://www.rajchata.sk/cennik/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Raj       neuvedené 

Košiarny briežok 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 910 898 159     info@rajchata.sk 

 

Web: 

http://www.rajchata.sk/ 

 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-pramen
http://www.rajchata.sk/cennik/
http://www.rajchata.sk/
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Penzión Lesnica má výhodnú polohu v prekrásnom prostredí Národného parku Slovenský 

raj priamo v obľúbenom turisticko – rekreačnom stredisku Čingov, 5 km od Spišskej 

Novej Vsi, v blízkosti viacerých miest s kultúrnymi a historickými pamiatkami.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v turistickom stredisko Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: raňajky v cene ubytovania, reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie ohnisko a gril, sauna cca 500 m od penziónu, sprievodcovská služba, zapožičanie 

horských bicyklov, jazda na koňoch, vyhliadkové lety, horský vodca, zľava na vstup do Aquacity 

Poprad 

Cenník: http://cingov.com/penzion-lesnica/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Lesnica     48°56ˈ42.61ˈˈN 

Čingov 113      20°29ˈ6.05ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón: 

(+421) 53 32 10 100, (+421) 53 32 10 106, (+421) 903 275 596, (+421) 53 42 97 444 

 

E-mail:       Web: 

lesnica@stefani.sk      http://cingov.com/penzion-lesnica/  

 

 Chata Čingov – Slovenský raj sídli neďaleko mesta Spišská Nová Ves, v lokalite 

Čingov známej brány národného parku Slovenský raj. Chata Čingov - Slovenský raj je 

vzdialená približne 20 km od letiska v Poprade a 80 km od letiska v Košiciach. Chata 

Čingov - Slovenský raj je vzdialená približne 200 m od wellness & kongres hotela Čingov * * 

*. Chata Čingov - Slovenský raj má kapacitu až 50 lôžok a ponúka parkovanie priamo pri 

chate. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: stravovanie priamo v chate, kuchyňa a jedálenská časť pre 40 ľudí, alebo 200 

m od chaty vo wellness and kongres hoteli Čingov 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: možnosť využitia chaty na oslavy, svadby, výročia, školy v prírode, školské výlety, športové 

sústredenia,  

Cenník: http://www.chatacingov.sk/stranka/cennik  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Čingov      48°57ˈ17.803ˈˈN 

Čingov 1243      20°30ˈ47.403ˈˈE 

http://cingov.com/penzion-lesnica/
mailto:lesnica@stefani.sk
http://cingov.com/penzion-lesnica/
http://www.hotelcingov.sk/
http://www.hotelcingov.sk/
http://www.chatacingov.sk/stranka/cennik
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053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 33 633      chatacingov@chatacingov.sk 

 

Web: 

http://www.chatacingov.sk/ 

 

 Chata Maratón sa nachádza v tichej časti chatovej osady a je vhodné pre rodiny 

s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud a pokoj. Chata má kapacitu 6 lôžok a 6 prístelok.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, reštaurácia s možnosťou stravovania cca 

100 m 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, spoločenské hry a hračky pre deti, posedenie s 

ohniskom a grilom, záhradná hojdačka, preliezka pre deti, pieskovisko a hodačky, horolezecká stena 

pre deti 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/maraton/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Maratón        neuvedené  

Čingov 

053 11  Smižany 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 903 761 288       zuzanafukerova@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/maraton/ 

 

 Chata Pohoda sa nachádza priamo v Slovenskom raji, v nástupnom stredisku Čingov.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Čingov, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa, reštaurácia cca 70 m 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie ohnisko, gril, hojdačka pre deti, lúka 

Cenník: http://www.chatapohoda.sk/ubytovanie/cennik/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Pohoda       48°57ˈ14.965ˈˈN 

Čingov 18       20°30ˈ42.197ˈˈE 

http://www.chatacingov.sk/
http://www.slovenskyraj.sk/maraton/
http://www.slovenskyraj.sk/maraton/
http://www.chatapohoda.sk/ubytovanie/cennik/
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053 11  Smižany 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 903 634 064       info@chatapohoda.sk 

 

Web: 

http://www.chatapohoda.sk/ 

 

 Ubytovanie Pod Kejdou predstavuje vlastne dvojpodlažný dom pod lesom, ktorý 

pozostáva z dvoch apartmánov.  

Kategória ubytovania: apartmány 

Poloha: Maša, okraj obce Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: letná terasa, úschovňa športových potrieb, hojdačka, gril, krb, spoločenské hry 

Cenník: http://www.podkejdou.sk/ubytovanie/cennik-ubytovania  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Ubytovanie Pod Kejdou     48°57ˈ16.883ˈˈN 

Tatranská 259/127     20°31ˈ36.013ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 908 988 486      vieramorihladkova@gmail.com 

 

Web: 

http://www.podkejdou.sk/ubytovanie/uvod 

 

 Chata Paradise nachádza sa v turistickej časti Košiarny briežok v katastri obce 

Smižany.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: terasa s posedením a murovaným krbom 

Cenník: https://www.chataparadise.sk/index.php/sk/cennik  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Paradise      48°56ˈ22.723ˈˈN 

Košiarny briežok 429     20°30ˈ48.793ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

http://www.chatapohoda.sk/
http://www.podkejdou.sk/ubytovanie/cennik-ubytovania
http://www.podkejdou.sk/ubytovanie/uvod
https://www.chataparadise.sk/index.php/sk/cennik
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Telefón:       E-mail: 

(+421) 949 582 914      neuvedené 

Web: 

https://www.chataparadise.sk/index.php/sk/ 

 

 Štýlová Chata Ostrica ponúka vyšší štandard štýlového ubytovania v zrube 

s celoročným využitím. Chata Ostrica poskytuje ubytovanie pre 10 osôb vrátane detí do 15 

rokov. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: kryta terasa s posedením, vonkajšie posedenie s ohniskom, záhradný gril, bezplatný vstup do 

wellness centra v neďalekom hoteli, zľavy na Ski Passy 

Cenník: http://www.chataostrica.sk/cennik  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Ostrica      48°56ˈ49ˈˈN 

Košiarny briežok 3503     20°30ˈ28ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 911 360 088, (+421) 903 746 715   chataostrica@gmail.com 

 

Web: 

http://www.chataostrica.sk/ubytovanie-v-slovenskom-raji-v-nadhernom-zrube 

 

 Chata Franmark pozostáva zo 7 izieb s kapacitou 20 osôb. Chata sa nachádza v NP 

Slovenský raj v turistickom stredisku Košiarny Briežok.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisku Košiarny Briežok, cca 2 km od strediska Čingov 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové wifi pripojenie 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, krytý prístrešok s posedením, ohniskom a grilom, 

posedenie s ohniskom pri potoku 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Franmark     48°56ˈ13.365ˈˈN 

Košiarny Briežok 3518     20°30ˈ32.346ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

https://www.chataparadise.sk/index.php/sk/
http://www.chataostrica.sk/cennik
http://www.chataostrica.sk/ubytovanie-v-slovenskom-raji-v-nadhernom-zrube
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Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 31 349, (+421) 905 150 308   franmark@franmark.sk 

Web: 

www.franmark.sk 

 

 Chata Slovenský raj ponúka nadštandardné ubytovanie vo vkusne zariadenej 

novopostavenej chate s celkovou kapacitou 13 až 14 lôžok. V chate sú hosťom k dispozícii 

štyri príjemné spálne. Jedna dvojlôžková izba je umiestnená na prízemí chaty, ďalšie tri izby 

nájdete na poschodí. Využívať tam môžete dvojlôžkovú izbu s balkónom, štvorlôžkovú izbu s 

možnosťou jednej prístelky a päťlôžkovú izbu. Príjemne oddychovať v kruhu svojich 

priateľov a rodiny môžete v spoločenskej miestnosti s krbom, LCD televízorom so satelitným 

príjmom, rádiom a CD/DVD prehrávačom. Na prípravu chutných jedál slúži v chate 

kompletne zariadená kuchyňa s jedálenským posedením. Chata je vybavená dvomi kúpeľňami 

s dvomi toaletami, v ktorých je zabezpečené podlahové kúrenie. Na vykurovanie celého 

objektu je využívané elektrické kúrenie a krb. 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: terasa s možnosťou vonkajšieho posedenia, ohnisko, záhradný gril 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-slovensky-raj-kosiarny-briezok  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Slovenský raj       neuvedené 

Košiarny briežok 

053 11  Smižany 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 53 44 85 267       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-slovensky-raj-kosiarny-briezok 

 

 Chata Saša sa nachádza v NP Slovenský raj v turistickom stredisku Košiarny 

Briežok. Kapacita objektu je 7 lôžok.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: terasa s posedením, miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, záhradný altánok s posedením a 

grilom 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-slovensky-raj-kosiarny-briezok
http://www.megaubytovanie.sk/chata-slovensky-raj-kosiarny-briezok
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Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/sasa/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Saša      48°56ˈ23.546ˈˈN 

Košiarny briežok 3547     20°30ˈ45.266ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 908 345 081, (+421) 905 509 938   sasa2012@centrum.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/sasa/ 

 

 Chata Eliza je prispôsobená pre komfortné ubytovanie 16 osôb. Svojou výbornou 

polohou ako aj vnútorným dispozičným riešením je ideálna pre pobyty rodiniek s deťmi, 

párov či partií priateľov a známych. Ide o novozrekonštruovanú chatu, ktorá je tvorená tromi 

nadštandarde vybavenými apartmánmi s vlastnými vchodmi. Prenajať si ju tak môžete ako 

celok alebo samostatne po jednotlivých apartmánoch.  
Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: terasa, posedenie v altánkoch, grilovanie vo vonkajšom krbe 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-eliza  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Eliza      48°56ˈ23.546ˈˈN 

Košiarny briežok 2095     20°30ˈ45.266ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-eliza 

 

 Chata Supertramp – Slovenský raj sa nachádza v známom turistickom stredisku 

Košiarny Briežok, v NP Slovenský Raj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

http://www.slovenskyraj.sk/sasa/
http://www.slovenskyraj.sk/sasa/
http://www.megaubytovanie.sk/chata-eliza
http://www.megaubytovanie.sk/chata-eliza
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WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: terasa, posedenie v altánkoch, grilovanie vo vonkajšom krbe 

Cenník: http://supertramp.123u.sk/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Supertramp     48°56ˈ23.546ˈˈN 

Košiarny briežok 3654     20°30ˈ45.266ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 628 381      neuvedené 

 

Web: 

http://supertramp.123u.sk/ 

 

 Cottage Breza ponúka vyšší štandard ubytovania v novo skolaudovanej chate počas 

celého roka. Celková kapacita chaty je 10 lôžok (8+2 prístelky).  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: športové potreby, altánok s posedením  

Cenník: http://www.cottagebreza.sk/en/price-list-2/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Cottage Breza       48°56ˈ23.546ˈˈN 

Košiarny briežok 633      20°30ˈ45.266ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 907 463 331       info@cottagebreza.sk 

 

Web: 

http://www.cottagebreza.sk/sk/domov/ 

 

 Chata Adam ponúka príjemné ubytovanie v samostatnej rekreačnej Chate Adam s 

celkovou kapacitou 6 lôžok. Hosťom je na prízemí chaty k dispozícii útulná spoločenská 

miestnosť s krbom, kachľami, televízorom so satelitným príjmom, CD/DVD prehrávačom, 

rádiom, spoločenskými hrami, gaučovým a jedálenským posedením pri stole ako aj s 

možnosťou výstupu priamo na terasu. Na prípravu Vašich obľúbených domácich jedál Vám tu 

skvele poslúži kuchyňa, vybavená elektrickým sporákom s rúrou, elektrickou dvojplatničkou, 

plynovým varičom (za poplatok), chladničkou s mrazničkou, rýchlovarnou kanvicou, 

http://supertramp.123u.sk/
http://supertramp.123u.sk/
http://www.cottagebreza.sk/en/price-list-2/
http://www.cottagebreza.sk/sk/domov/
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kávovarom aj kompletným riadom. Samozrejmosťou vybavenia chaty je taktiež kúpeľňa so 

sprchovacím kútom a samostatná toaleta. V podkroví chaty si môžete príjemne po celom dni 

oddýchnuť, a to v troch 2-lôžkových štandardne vybavených spálňach (dve z nich disponujú 

aj balkónom). 

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: drevené posedenie, gril, vonkajší krb s ohniskom, záhradná hojdačka, preliezky, hracky pre 

deti 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-adam-kosiarny-briezok  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Chata Adam      48°56ˈ23.546ˈˈN 

Košiarny briežok 3577     20°30ˈ45.266ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-adam-kosiarny-briezok 

 

 Chata Meredith sa nachádza v obci Smižany, v malebnej prírode NP Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: požičiavanie bicyklov, vyhliadkové lety, lyžovanie + servis (požičiavanie výstroje, inštruktor), 

záhradné posedenie 

Cenník: http://www.slovenskyraj-ubytovanie.sk/chata-meredith/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Meredith      48°56ˈ15.89ˈˈN 

Košiarny briežok     20°30ˈ43.47ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 389 691      info@slovenskyraj-ubytovanie.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj-ubytovanie.sk/chata-meredith/    

http://www.megaubytovanie.sk/chata-adam-kosiarny-briezok
http://www.megaubytovanie.sk/chata-adam-kosiarny-briezok
http://www.slovenskyraj-ubytovanie.sk/chata-meredith/
http://www.slovenskyraj-ubytovanie.sk/chata-meredith/
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 Chata v Raji sa nachádza v NP Slovenský raj, v turistickom stredisku Košiarny 

Briežok. Kapacitu objektu je 13 lôžok a 1 prístelka.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: biliard, šípky, vlastný bar s výčapom za poplatok, infrasauna, vírivka, oddychová zóna za 

poplatok 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/chatavraji/  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata v raji      48°56ˈ15.914ˈˈN 

Košiarny briežok     20°30ˈ56.534ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 915 722 987      info@chatavraji.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/chatavraji/ 

 

 Chata Andrea - celková kapacita chaty predstavuje 7 osôb. Prízemie chaty slúži ako 

spoločenská časť. K dispozícii je Vám tu príjemná spoločenská miestnosť s novou liatinovou 

pecou (na drevo a brikety), LCD televízorom, rádiom, DVD prehrávačom, dvomi pohodlnými 

gaučami (jeden z nich je rozťahovací s možnosťou prespania dvoch osôb) a jedálenskou 

časťou s posedením. Nechýba tu ani kompletne vybavený kuchynský kútik s možnosťou 

prípravy vlastnej stravy, kde môžete využívať elektrický varič, rýchlovarnú kanvicu, 

mikrovlnnú rúru a chladničku. Na prízemí chaty je umiestnená taktiež kúpeľňa so 

sprchovacím kútom a samostatná toaleta. Podkrovie chatky sa skladá z dvoch podkrovných 

spální, jednej dvojlôžkovej a jednej trojlôžkovej izby. V objekte je zabezpečené elektrické 

vykurovanie s možnosťou kúrenia aj tuhým palivom. 
Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: vonkajšie posedenie pri ohnisku a grile, hojdačka so šmýkačkou pre deti, na požiadanie 

parkovanie v garáži 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-andrea-kosiarny-briezok  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

http://www.slovenskyraj.sk/chatavraji/
http://www.slovenskyraj.sk/chatavraji/
http://www.megaubytovanie.sk/chata-andrea-kosiarny-briezok
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Chata Andrea      48°56ˈ9.855ˈˈN 

Košiarny briežok 250     20°31ˈ25.698ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

neuvedené       neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-andrea-kosiarny-briezok 

 

 Chata Horáreň sa nachádza cca 3 km od obce Smižany na okraji rekreačnej oblasti 

Košiarny Briežok na hranice NP Slovenský raj. Kapacita chaty je 25 lôžok.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v turistickom stredisko Košiarny briežok, obec Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.chatahoraren.sk/cennik_chata_horaren.php  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Horáreň      48°56ˈ52.522ˈˈN 

Košiarny briežok     20°30ˈ27.178ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 905 547 052      vlad37o@isternet.sk 

 

Web: 

http://www.chatahoraren.sk/index.php 

 

 Penzión Adriana sa nachádza v strede obce Smižany, ktorá je bránou do NP 

Slovenský raj. Kapacita ubytovania je 6 lôžok a 3 prístelky.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: spoločenská miestnosť s krbom, terasa 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/adriana/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Adriana       48°57ˈ29.619ˈˈN  

Nám. Pajdušáka 27      20°31ˈ5.851ˈˈE 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-andrea-kosiarny-briezok
http://www.chatahoraren.sk/cennik_chata_horaren.php
http://www.chatahoraren.sk/index.php
http://www.slovenskyraj.sk/adriana/
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053 11  Smižany 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 908 992 875       penzion.adriana@szm.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/adriana/ 

  

 Penzión Grand ponúka ubytovanie v súkromí, v obci Smižany.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: letná terasa vo dvore 

Cenník: http://zoznampenzionov.sk/listing/penzion-grand-smizany/  

 

Adresa:        GPS súradnice: 

Penzión Grand       48°57ˈ15.244ˈˈN 

Slovenského raja 45      20°30ˈ43.741ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:        E-mail: 

(+421) 53 42 98 101, (+421) 53 44 34 101    grandrest@stonline.sk 

 

Web: 

http://zoznampenzionov.sk/listing/penzion-grand-smizany/  

 

 Penzión Milka sa nachádza v obci Smižany, disponuje 5 izbami so samostatnou 

kúpeľňou. K dispozícií je kuchynka, spoločenská miestnosť a iné doplnkové služby.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.penzionmilka.sk/?page_id=961  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Penzión Milka      48°57ˈ27.264ˈˈN 

Štefánikova 25      20°31ˈ37.036ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 915 940 976, (+421) 905 351 192   penzionmilka@penzionmilka.sk 

mailto:penzion.adriana@szm.sk
http://www.slovenskyraj.sk/adriana/
http://zoznampenzionov.sk/listing/penzion-grand-smizany/
http://zoznampenzionov.sk/listing/penzion-grand-smizany/
http://www.penzionmilka.sk/?page_id=961
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Web: 

http://www.penzionmilka.sk/?page_id=961 

 

 Penzión Tina poskytuje ubytovanie v dvoch 2lôžkových izbách a dvoch 3lôžkových 

izbách. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: horské bicykle, spoločenské hry, záhradné posedenie s altánkom, ohniskom a grilom 

Cenník: neuvedené 

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Tina penzión      48°57ˈ15.548ˈˈN 

Tatranská 26      20°31ˈ43.441ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 31 532, (+421) 905 530 298   penziontina@penziontina.sk 

 

Web: 

http://www.penziontina.sk/penzion/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=59 

 

 Penzión Vyšná sa nachádza v obci Smižany, ktorá predstavuje bránu do malebnej 

prírody NP Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Smižany 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: reštaurácia 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.vysna.sk/cenniky  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Restaurant and Pension Vyšná    48°57ˈ20.89ˈˈN 

Tatranská 118      20°31ˈ1.289ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 31 390      office@vysna.sk 

 

Web: 

http://www.penzionmilka.sk/?page_id=961
http://www.penziontina.sk/penzion/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=59
http://www.vysna.sk/cenniky
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http://www.vysna.sk/ 

 

 Chata Vlasta sa nachádza 50 m od rieky Hornád v turistickom stredisku Čingov v NP 

Slovenský raj.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: 50 m od rieky Hornád, v turistickom stredisku Čingov 

Parkovanie: možnosť parkovania 150 m od objektu 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, zastrešená terasa s posedením, veľká lúka pred 

chatou 

Cenník: http://www.franmark.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=11  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Vlasta      48°57ˈ18.0ˈˈN 

Čingov       20°30ˈ32.8ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 53 44 31 349, (+421) 905 150 308   franmark@franmark.sk 

 

Web: 

www.franmark.sk   

 

Historické pamiatky  

 

 Kaštieľ Smižany - V písomných prameňoch sa spomína od začiatku 18. st. ako erárna 

budova - soľný úrad či skôr sklad. V kompetencií soľného skladu bol dovoz soli z poľskej 

Wieliczky a zo Solivaru. Zabezpečovať ďalšiu distribúciu jedlej a kamennej soli do spišských 

miest a dedín, na Oravu aj Liptov. Koncom 18. a začiatkom 19. st. už slúžil častejšie ako 

sklad medi. Csákyovci na mieste soľného skladu dali vystaviť jágerňu a neskôr prestavať na 

kaštieľ. Jeho podoba sa zachovala do dnešných čias. V ro. 1892 prevzali kaštieľ do správy 

Máriassyovci z Markušoviec. Po nich to boli lesomajstri a správcovia panského majetku. Po 

II. sv. vojne bola v kaštieli základná škola, od r. 1961 Poľnohospodárske odborné učilište. 

Neskôr kaštieľ slúžil internátnej škole a aj materskej škole. Stav kaštieľa je výborný. Slúži na 

reprezentatívne účely obce, časť objektu poskytuje komerčné služby, sídli v ňom informačná 

kancelária a konajú sa tu výstavy. 

http://www.vysna.sk/
http://www.franmark.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=11
http://www.franmark.sk/
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Adresa:      GPS súradnice:         

Kaštieľ Smižany      48°57ˈ21.3ˈˈN 

Tatranská ul 105      20°31ˈ10.059ˈˈE 

053 11  Smižany 

 

 Hradisko  

 

 Pamätný dom Kpt. Jána Nálepku - Nachádzajúci sa na Nálepkovej ulici 87, v 

ktorom sa narodil kpt. Ján Nálepka, hrdina SNP, na jeho počesť je na dome umiestnená 

pamätná tabuľa. 

Adresa:             GPS súradnice: 

Pamätný dom Kpt. Jána Nálepku      48°57ˈ25.864ˈˈN 

Nálepková ul. 87      20°30ˈ57.352ˈˈE 

053 11 Smižany 

 

Prírodné pamiatky  

 

 Prielom Hornádu je približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia 

Veľkej Bielej vody po obec Smižany. Hornád tu vytvoril počas tisícročí kaňonovité údolie, 

ktorým vedie tzv. chodník "Horskej služby". Na tomto chodníku je zabudovaných 7 kovových 

mostíkov a lávok približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stúpačiek a 

približne 70 m drevených lávok. Lokalitou vedie aj náučný chodník, ktorý turistov 

oboznamuje s miestnou flórou, faunou i geomorfológiou. 

 

 Slovenský raj - NP Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska 

chráni jednu z najväčších ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, 

tiesňav, vodopádov a jaskýň. Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce 

najstaršiu históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi 

najmladšie národné parky na Slovensku, s rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP 
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pokrýva smrekový les. Vďaka minerálne bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra 

vyznačuje vysokou pestrosťou. Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova 

Ves a strediská Čingov a Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 

 

 Mašianske sysľovisko - Správcom územia je Správa NP Slovenský raj. Predmetom 

ochrany je druh európskeho významu: syseľ pasienkový. 

 

Chránené územia 

 

 Čingovské hradisko je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 a naposledy novelizované v roku 1993 na 

rozlohe 44,0200 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: CHÚ poskytuje 

vhodné lokality pred výskum po stránke floristickej a faunistickej. Uzemie je i geologicky i 

geomorfolog. významné - v opustenom kameňolome možno vidieť geolog. stavbu územia. PR 

prechádza náučný chodník. 

 

 Kocúrová je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. 

Územie bolo vyhlásené v roku 1974 na rozlohe 16,720 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. 

Predmetom ochrany je: PR je vyhlásená na ochranu lesných spoločenstiev so širokým 

ekologickým rozpätím na relatívne malej ploche na účely lesníckeho vedeckého výskumu. 

Poskytuje možnosti pre poznanie prirodzenej obnovy buka a jedle a porovnávanie vzrastu 

drevín na rôznom geologickom podklade. 

 

 Holý kameň je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody 

Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1976 na rozlohe 210,8700 ha. Ochranné pásmo 

nebolo určené. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých lesných 

spoločenstiev v bohato členenom reliéfe a na štúdium a výskum ich rozšírenia a sledovanie 

meteorologických a fenologických javov. Výskyt reliktných borín. 

 

 Vodná nádrž Klauzy – Smižany sa nachádza na území chránenej krajinnej oblasti 

(CHKO) Slovenský raj pri Smižanoch. Vybudovali ju v roku 1781 na miestnom potoku Belá 

pre potreby splavovania dreva a obnovili ju v rokoch 1917 a 1928. Majiteľom hrádze bola aj 

grófska rodina Csákyovcov. Slúžila až do zmeny systému dopravy dreva. V roku 1980 ju po 

rekonštrukcií štátnymi lesmi prispôsobili na chov rýb. Od roku 1985 je kultúrnou pamiatkou. 

 

Turistické zaujímavosti a kultúrny program 

 

 Umelá lezecká stena je popri množstve lezeckých skalných stien jednou z alternatív, 

môžete zažiť v Slovenskom raji. Stačí sa vybrať do prímestského rekreačného chatárskeho 

strediska Košiarny briežok a vyskúšať si lezeckú stenu, ktorú zvládnu i malí, na svoje však 
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prídu aj lezeckí fajnšmekri. Lezecká stena sa nachádza pri známom bufete Koliba na briežku, 

ktorý ponúka občerstvenie a oddych ľuďom z okolitých chát a taktiež turistom a cyklistom 

prichádzajúcim z výletov po Slovenskom raji. 

Adresa:     Telefón: 

Buet Koliba na briežku     (+421) 907 973 211 

Košiarny briežok 703/5 (Slovenský raj) 

Smižany 

 

 Národopisné múzeum - Expozícia bola otvorená 30.6.1991 v budove, ktorá bola 

pôvodne postavená ako administratívna. Expozícia prezentuje ľudovú kultúru stredného a 

dolného Spiša z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. Expozícia je rozdelená do troch 

častí: 

- výroba a spracovanie ľudového textilu, 

- výroba a zamestnanie,  

- odev a textil. 

Vstupné: 

základné vstupné - 1 Euro 

deti, študenti, dôchodcovia - 0,50 Eur 

rodinné vstupné (2 dospelí + max 3 deti) - 2,50 Eur 

 

Otváracie hodiny: 

pondelok - piatok: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 

sobota - nedeľa: voľná (len na objednanie) 

 

Telefón: 

(+421) 53 44 31 291 

 

Adresa:      Email: 

Národopisné múzeum Smižany      narodopis@muzeumspisa.com 

Krátka ul. 5 

053 11 Smižany 

 

Web: 

www.muzeumspisa.com  

 

 Gotická cesta je prvou tematickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V 

ucelenom okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-

Gemer: vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá 

miest, múzeá a katedrály - ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselné 

domy, alebo romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela 

gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-

historické epochy. 

http://www.muzeumspisa.com/
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4.30 OBEC SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE 

 

 Obec leží na severných svahoch Slov. raja. V chotári obce sú archeol. nálezy z doby 

neolotickej. V časti chotára v Slov. raji je množstvo krasových útvarov. Obec sa prvýkrát 

spomína ako Villa Thome r. 1229. V roku 1415 získali časť obce kartuziáni zo Skaly útočisťa, 

neskôr im patrila celá obec. V roku 1550 kráľ Ferdinand I. ju daroval Spišskej kapitule. 

Potom sa dostala do vlastníctva šľachty. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, 

pracovali v lese, neskôr pri železnici a v podnikoch v Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svite. V 

súčasnosti je orientácia na turistický ruch, ubytovanie a služby s tým poskytované. Kostol sv. 

Michala Archanjela pôvodne, got. bol r. 1846 klas. prestavaný. Časťou obce sú Hadušovce. 

Tvorí ich skupinová zástavba niekoľkých domov. Rôzne osídlenia boli vystriedané 

slovanským obyvateľstvom v 11. - 12. stor. Prvá pís. zmienka z r. 1371. Vyvíjali sa ako 

roľnícka dedina. Zachovala sa kúria zo 17. storočia, prízemná budova, v 19. storočí 

opravovaná.  

 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Ubytovanie W.E.N.T sa nachádza v obci Spišské Tomášovce, kapacita ubytovania je 

12 lôžok a 4 prístelky.  

Kategória ubytovania: ubytovanie 

Poloha: v obci Spišské Tomášovce 

Parkovanie: v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, jazierko s fontánkou a rybkami, záhradný altánok s 

posedením, krbom, ohniskom a grilom, stolný tenis, bedminton, veľká trávnatá plocha vhodná na 

športové hry 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/went/  

 

Adresa:      GPS súradnice: 

Ubytovanie W.E.N.T     48°57ˈ31.332ˈˈN 

Kostolná 281/31     20°28ˈ13.28ˈˈE 

052 01  Spišské Tomášovce 

 

Telefón: 

(+421) 53 44 91 330, (+421) 903 950 700, (+421) 903 437 416 

 

E-mail:      Web: 

nika.28@centrum.sk      http://www.slovenskyraj.sk/went/  

 

http://www.slovenskyraj.sk/went/
mailto:nika.28@centrum.sk
http://www.slovenskyraj.sk/went/
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 Chalupa LESTER sa nachádza v tichej časti obce Spišské Tomášovce. Kapacita 

objektu je 20 lôžok a 4 prístelky.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Spišské Tomášovce 

Parkovanie: v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, veľká záhrada 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/lester/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Lester    48°58ˈ8.654ˈˈN 

Zvonárska 123    20°28ˈ24.79ˈˈE 

052 01  Spišské Tomášovce 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 903 148 982, (+421) 903 202 918   lester0211@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/lester/  

 

 Ubytovanie v súkromí Alex sa nachádza v tichej časti obce Spišské Tomášovce.  

Kategória ubytovania: privát 

Poloha: v obci Spišské Tomášovce 

Parkovanie: v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-v-sukromi-alex-29980  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Ubytovanie v súkromí – Alex    48°57ˈ36.411ˈˈN 

Slovenského Raja 45    20°28ˈ20.699ˈˈE 

052 01  Spišské Tomášovce 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 910 898 159     alex2@ubytujsa.sk 

 

Web: 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-v-sukromi-alex-29980 

 

 Chata Bočkajov gazdovský dom sa nachádza v blízkosti NP Slovenský raj v obci 

Spišské Tomášovce.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: v obci Spišské Tomášovce 

http://www.slovenskyraj.sk/lester/
http://www.slovenskyraj.sk/lester/
http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-v-sukromi-alex-29980
http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-v-sukromi-alex-29980
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Parkovanie: v objekte 

Možnosti stravovania: neuvedené 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: neuvedené 

Cenník: hhttp://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-bockajov-gazdovsky-dom-29989 

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Bočkajov gazdovský dvor    48°57ˈ27.595ˈˈN 

Potočná 298/2    20°28ˈ10.769ˈˈE 

052 01  Spišské Tomášovce 

 

Telefón:     E-mail: 

neuvedené     bockajovgazdovskydom@ubytujsa.sk 

 

Web: 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-bockajov-gazdovsky-dom-29989 

 

 Penzión Vanda sa nachádza v obci Spišské Tomášovce, kapacita ubytovania je 25 

lôžok, v 9 samostatných izbách.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Spišské Tomášovce 

Parkovanie: v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, terasa s posedením, záhradné posedenie s grilom a 

ohniskom, trávnatá plocha vhodná na športové hry 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/penzionvanda/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Vanda    48°58ˈ2.826ˈˈN 

Juraja Sklenára 96    20°28ˈ26.454ˈˈE 

052 01  Spišské Tomášovce 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 903 248 982     lester0211@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/penzionvanda/  

 

 Ubytovňa Hornád sa nachádza v blízkosti NP Slovenský raj, v obci Spišské 

Tomášovce. Kapacita objektu je 42 lôžok.  

Kategória ubytovania: ubytovňa 

Poloha: v obci Spišské Tomášovce 

Parkovanie: v objekte 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-chata-bockajov-gazdovsky-dom-29989
http://www.slovenskyraj.sk/penzionvanda/
http://www.slovenskyraj.sk/penzionvanda/


 442 

Možnosti stravovania: možnosť polpenzie, alebo plnej penzie 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: svadobné hostiny, rodinné oslavy, firemné semináre a prezentácie, veľká jedáleň 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/hornad/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Turistická ubytovňa Hornád    48°57ˈ30.38ˈˈN 

Školská 3    20°28ˈ19.525ˈˈE 

052 01  Spišské Tomášovce 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 53 44 91 184, (+421) 907 951 740   sluzbyobce@zoznam.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/hornad/ 

 

Historické pamiatky 

 

 Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela - Pôvodne gotický kostol z prvej 

polovice 14. stor., po roku 1846 klasicisticky prestavaný. Jednolodie s rovným uzáverom 

presbytéria, obdĺžnou loďou a predstavanou vežou. Presbytérium bolo pôvodne zaklenuté 

krížovou rebrovou klenbou, ktorá neskôr spadla a zostali z nej iba ostrohové a kružbové 

konzoly. Presbytérium a loď zaklenuté roku 1848 pruskou klenbou. Hlavný oltár sv. Michala 

archanjela je pseudobarokový z obdobia okolo roku 1900. Bočný oltár s empírovým obrazom 

sv. Kataríny Alexandrijskej je z prvej polovice 19. stor., voľné obrazy: sv. Anton s Pannou 

Máriou, sv. Matúš apoštol (klasicistický z prvej polovice 19. stor.). V presbytériu na 

gotických konzolách stoja barokové sochy dvoch anjelikov a dvoch svätcov z bývalého 

hlavného oltára z 18.storočia. 

Adresa:            GPS: 

Kostol sv. Michala Archanjela        48°57ˈ33.325ˈˈN 

Školská 10     20°28ˈ17.986ˈˈE   

052 01  Spišské Tomášovce 

   

 Kováčska vyhňa a sýpka - Za pamiatku bola vyhlásená uznesením ONV Spišskej 

Novej Vsi, zo 22.3.1985. V objekte kováčskej vyhne je zbytok tehlovej pece, situovanej 

oprosti vstupu. Objekt sýpky z 2. polovice 19. storočia a novší, zo začiatku 20. storočia 

postavený objekt vyhne, slúžili pre potreby Urbárskej pasienkovej spoločnosti. 

Adresa:       GPS: 

Kováčska vyhňa a sýpka       48°57ˈ44.574ˈˈN 

Spišské Tomášovce 7     20°28ˈ20.629ˈˈE 

052 01  Spišské Tomášovce 

 

http://www.slovenskyraj.sk/hornad/
http://www.slovenskyraj.sk/hornad/
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 Kúria v Hadušovciach - V Hadušovciach bola kúria, pôvodne renesančná, neskôr 

upravovaná. Bola to prízemná budova s pôdorysom písmena L. Na kamenným portálom bol 

erb, po stranách renesančné ovocné girlandy. Kúria bola postavená asi v 2. polovici 17. 

storočia. Kaštieľ stál vedľa, dnes ešte viditeľného, domu pre robotníkov. 

 

 Kúria Tyba  sídlo grófov Andrássiovcov a rodiny Bartschovej. V roku 1954 prešla 

Kúria Tyba pod Štátne majetky Levoča. Dnes patrí hospodársky dvor spoločnosti 

Podtatranská hydina, a. s. Kežmarok, naďalej tu chová jatočnú hydinu. Z pôvodných budov 

dnes stojí len objekt trojposchodovej sýpky, ktorý mohol predtým slúžiť aj ako kaplnka alebo 

kostol. V roku 2013 budova spadla. 

 

Prírodné pamiatky  

 

 Slovenský raj - NP Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska 

chráni jednu z najväčších ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, 

tiesňav, vodopádov a jaskýň. Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce 

najstaršiu históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska. NP Slovenský raj patrí medzi 

najmladšie národné parky na Slovensku, s rozlohou 328 km2. Takmer 90 % rozlohy NP 

pokrýva smrekový les. Vďaka minerálne bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra 

vyznačuje vysokou pestrosťou. Východiskom pre návštevu NP Slovenský raj je Spišská Nova 

Ves a strediská Čingov a Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane. 

 

 Prielom Hornádu je približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia 

Veľkej Bielej vody po obec Smižany. Hornád tu vytvoril počas tisícročí kaňonovité údolie, 

ktorým vedie tzv. chodník "Horskej služby". Na tomto chodníku je zabudovaných 7 kovových 

mostíkov a lávok približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stúpačiek a 

približne 70 m drevených lávok. Lokalitou vedie aj náučný chodník, ktorý turistov 

oboznamuje s miestnou flórou, faunou i geomorfológiou. 

 

Chránené územia 

 

 Tomášovská Belá - úžina v severovýchodnej časti Slovenského raja na toku Bieleho 

potoka. Vedie od vodnej nádrže Klauzy 9 km mierne svahovitým údolím k ústiu potoka do 

Hornádu. Na úžinu sa napája Sokolia dolina a dnes uzatvorená časť rokliny Kyseľ. Prechod 

Tomášovskou Belou je možný po zelenej turistickej značke. 

 

 Kyseľ je národná prírodná rezervácia v Slovenskom raji, vyhlásená v roku 1964, ktorá 

má rozlohu 950 ha. Je to územie s mimoriadnymi esteticko-krajinárskymi hodnotami (tieňavy, 

bralá, priepasti, podzemné krasové útvary, jaskyne a vodopády), s prevládajúcimi 



 444 

spoločenstvami budových jedlín. Územie je charakteristické teplotnou inverziou, ktorá 

spôsobuje striedanie dealpínskych a prealpínskych druhov rastlín. Časť NPR bola značne 

poškodená požiarom z roku 1976, preto je roklina uzavretá a k dispozícií je náhradná trasa. 

 

Športové aktivity 

 

 Tomášovský výhľad - Prvý krát bol zlezený v roku 1938. Je stálym miestom 

horolezeckého výcviku a skalolezeckých pretekov. 

 

 

4.31 OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV 

 

 Obec Spišský Hrušov sa nachádza východne od okresného mesta Spišská Nová Ves. 

Je súčasťou Spiša a Hornádskej kotliny, čo je zaujímavosťou aj dejín. Patrí k najstarším 

obciam na Spiši. Prvá zmienka je z r. 1253 (Kurtues), ale obec vznikla už skôr, ako kráľovský 

majetok. Pôvodne kráľovský majetok sa stal v r. 1279 vlastníctvom šľachty Theokeovcov a 

Mariássyovcov. Obyvatelia sa zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom. Z terajšieho 

pomenovania vyplýva, že názov obce bol odvedený od slovanského slova hruška. Pôvodné 

osídlenie dediny bolo slovanské. Časťou obce je Miloj, zaniknutá obec. Zanikla na rozhraní 

15. - 16. stor. Za obcou stojí zrúcanina zvyšku veže jej kostola. Obecné JRD bolo založené r. 

1956, prešlo do ŠM, teraz je v útlme. Obec sa stala známou výrobou bionafty a výrobou 

jedlého oleja z repky olejnej. Pamiatky: Kostol sv. Kataríny Alex. z konca 13. stor., 

jednoloďový, prestavaný v 18. stor., pristavanou sachristiou a kaplnkou sv. Žofie. Interiérová 

výmaľba aj hlavný oltárny obraz sv. Kataríny Alex. od spišského maliara J. Hanulu. Vzácne 

je interiérové zariadenie kostola: gotická Madona a zvon z r. 1521. Kaštieľ pôvodne 

renesančný z r. 1590, viackrát prestavovaný, v 19. stor. klas. upravovaný, dnes sídlo OÚ. V 

obci je nová farská budova, aktívni futbalisti, folklórna skupina Brižečky. 

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Penzión Sypanec disponuje 15 lôžkami a 3 prístelkami v ôsmich samostatných 

izbách.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Spišský Hrušov 

Parkovanie: v objekte 

Možnosti stravovania: neuvedené 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: biliard, terasa, miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží, krytý prístrešok s krbom a grilom, 

záhrada s posedením a ohniskom 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/sypanec/  

http://www.slovenskyraj.sk/sypanec/
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Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Sypanec    48°56ˈ52.192ˈˈN 

Spišský Hrušov 173    20°42ˈ23.181ˈˈE 

053 63  Spišský Hrušov 

 

Telefón:    E-mail: 

(+421) 53 44 92 225, (+421) 905 547 102   sypanec@stonline.sk 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/sypanec/ 

 

Historické pamiatky  

 

 Kaštieľ – Múzeum regionálnej kultúry 

Objekt dnes slúži ako budova obecného úradu, 

pričom pôvodne stavaný ako renesančný z r. 

1596, v pol. 18 stor. zbarokizovaný a začiatkom 

19 stor. na priečelí upravovaný ako klasicistický. 

Je to dvojpodlažná budova s obdĺžným 

pôdorysom a trojtraktovou blokovou 

dispozíciou. Na priečelí je stredný trojdový 

rizalit, ktorý je členený na prízemí pilastrami a 

na poschodí pilierovou logiou. Ústredný vestibul je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. V 

jednej miestnosti sa nachádza renesančný vyrezávaný strop, na kartuši mešternice s 

letopočtom 1596 a iniciálkami. Pokrývala ju šindľová ťažká manzardová strecha. V roku 

1995 - 96 boli na kaštieli urobené vnútorné i vonkajšie opravy. V pôvodnom stave ostali 

vestibul, pracovňa starostu a kancelária matriky. 

 

Adresa:           GPS: 

Kaštieľ      48°56ˈ57.128ˈˈN 

Spišský Hrušov 216    20°42ˈ19.573ˈˈE 

053 63  Spišský Hrušov 

 

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej   

pôvodne gotický z konca 13. storočia, prestavaný 

v 17. a 18. storočí, renovovaný r. 1900 a čiastočne 

v roku 1951. Je jednoloďový s rovným uzáverom, 

pristavanou sakristiou, bočnou kaplnkou sv. Žofie 

a predstavanou vežou, ktorej združené trojfoliové 

okná poukazujú na pokročilejšiu gotiku. 

http://www.slovenskyraj.sk/sypanec/
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Prebystérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou. Loď mala pôvodne drevený strop a v 

17. storočí bola zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Po celej dĺžke je pristavená 

kaplnka sv. Žofie z 18 str., zaklenutá korýtkovou klenbou, v sakrastii pruská klenba. 

Interiérová maľba je od majstra Jozefa Hanulu z roku 1896. Hlavný oltár je ranobarokový, 

etánažny z konca 17. stor., v stĺpikovej architektúre rozostavané sochy svätcov po bokoch 

hlavného obrazu sv. Kataríny Alexandrijskej od majstra J. Hanulu. Sú to sochy sv. Štefana 

kráľa a sv. Ladislava kráľa. V bočnej kaplnke je obraz sv. Žofie, tiež dielo majstra J. Hanulu. 

Voľné obrazy v kostole sú: Sedembolestná Panna Mária - barok z 18. storočia, Narodenie 

Pána - neskoroklasicistický z polovice 19. storočia. 

 

Zrúcanina kostola Miloj 

Pamiatkou Spišského Hrušova je aj zaniknutá osada MILOJ- Myloj. Roku 1255 sa spomína 

ako kráľovský majetok na obidvoch stranách Hornádu. Kráľ Bela IV. daroval v spomenutom 

roku územie Kuncovi (zaťovi spiš. župana Jordana), za zvláštne zásluhy zem Miloj a to i s 

lesmi. V neskorších rokoch nastáva spor medzi zemepánom z Miloja a zemepánom zo 

Spišského Hrušova pre pozemky. Spor vyvrcholil r. 1332. Okolo roku 1374 sa majetok Miloja 

drobí a drobenie pokračuje i v ďalších rokoch. Dôležitým poznatkom je správa z roku 1402. 

Podľa nej mala osada Miloj už toľko obyvateľov, že si postavili kostol, ktorý musel byť 

rozsiahly, zasvätený sv. Stanislavovi, o čom svedčia aj rozmery zachovanej veže Koscilka. V 

roku 1408 sa spomína aj milojský farár. Okolo r. 1500 boli tu už iba 3 - 4 poddanské rodiny. 

Ostatní majitelia pozemkov bývali v susedných obciach. 

 

 

 

4.32 OBEC TEPLIČKA 

 

Obec leží v mierne členitom chotári v nadmorskej výške 555 m, na juhu Hornádskej 

kotliny. K charakteristike obce patrí malebná poloha, krásny výhľad na Tatry, Levočské 

vrchy, Branisko, Spišsko - gemerské vrchy, Spišský hrad, Baziliku na Levočskej hore a na 

celú novoveskú kotlinu. Zakladateľom obce bol gróf Batys. Mariássyovci doviedli z Nového 
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Targu v roku 1270 rusínov a nimi založili osady lokalizované po južnej strane rieky Hornád a 

to: Tepličku (1. písomná zmienka z r. 1328), Závadku a Poráč. Teplička sa vyvíjala na 

valaskom práve. Poľnohospodársko - pastiersky charakter obce aj baníctvo zohralo hlavnú 

úlohu v hospodárskom živote obce. Komplexne opravený rím. kat. kostol Narodenia Panny 

Márie, pôvodne got. bol r. 1775 zbarokizovaný a r. 1906 rozšírený o dve bočné lode. V obci 

sú zvyšky ľudovej architektúry, zrubové aj murované trojpriestorové domy. V minulosti bola 

rozšírená výroba bačovského náradia. 430 ha poľnohospodárskej pôdy obhospodáruje PD 

Čingov Smižany, so zameraním na výkrmový a pasienkový chov hovädzieho dobytka a chov 

koní.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Chata Teplička poskytuje ubytovanie pre 8 osôb v troch samostatných izbách.  

Kategória ubytovania: chata 

Poloha: nachádza sa v chatovej osade nad obcou Teplička 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, kompletne zariadená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, terasa, upravený areál, ohnisko a záhraný gril, pieskovicko 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-teplicka  

 

Adresa:       GPS súradnice: 

Chata Teplička      48°54ˈ58.417ˈˈN 

Chatová osada pod Tepličkou 586   20°34ˈ42.983ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:       E-mail: 

(+421) 903 436 120      stanislav.skladany@gmail.com 

 

Web: 

http://www.lacneubytovanie.net/ubytovanie/chata-teplicka/  

 

 Chata Ema  sa nachádza v príjemnom prostredí regiónu Spiš, v chatovej osade za 

obcou Teplička. Celková kapacita chaty je 12 lôžok vrátane prísteliek. Na prízemí chaty sa 

nachádza spoločenská miestnosť s televízorom, posedením a kompletne zariadená kuchyňa s 

plynovým sporákom, rúrou, chladničkou, mikrovlnkou, rýchlovarnou kanvicou a remoskou. 

Tiež je tu kúpeľňa so sprchovacím kútom a toaletou. Na poschodí sú dve dvojlôžkové spálne s 

možnosťou prísteliek. V jednej z nich nájdete televízor a DVD prehrávač, kde si Vaše detičky 

môžu pozrieť rozprávky. Po dohode Vám radi zabezpečíme detskú postieľku. Podkrovie je 

určené na spanie a tvoria ho ďalšie štyri pevné lôžka a dve prístelky. 
Kategória ubytovania: chata 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-teplicka
http://www.lacneubytovanie.net/ubytovanie/chata-teplicka/
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Poloha: nachádza sa v chatovej osade nad obcou Teplička 

Parkovanie: áno, v areáli chaty 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: ubytovanie v súkromí, terasa, upravený areál, ohnisko a záhraný gril 

Cenník: http://www.megaubytovanie.sk/chata-ema  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Chata Teplička    48°54ˈ6.578ˈˈN 

Teplička 570    20°34ˈ30.618ˈˈE 

052 01  Spišská Nová Ves 

 

Telefón:     E-mail: 

neuvedené     neuvedené 

 

Web: 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-ema  

 

 

4.33 OBEC VÍTKOVCE  

 

 Prvá pís. zmienka. týkajúca sa Vítkoviec bola v listine Belu IV. z roku 1253, na 

základe ktorej daroval Vítkovi a jeho potomkom voľný a nehustý les, ležiaci po oboch 

stranách Hornádu. V chotári obce sa nachádzali zdroje medenej rudy. V roku 1526 - 1848 boli 

obyvatelia poddanými Spišskej Kapitule. Hlavným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo, 

tkáčstvo, práca na železnici. Pamiatkou je ranogot. kostol z druhej pol. 13. stor. s renes. 

klenbou, v 19. stor. upravený. V interiéri sú zvyšky malieb zo 14. stor. Zrenovovaná je freska 

sv. Ladislava a oltár sv. Filipa a Jakuba. Obec je zapojená do programu PHARE, dostala 

financie na rómsku základnú školu. Je zapojená do regionálneho združenia MILOJ SPIŠ s 

okolitými obcami, so zameraním na rozvoj hospodárskeho života, ochranu životného 

prostredia a rozvoj turistiky. V blízkosti je prírodná pamiatka Farská skala s vyvierajúcou 

vodou, v zime s obrovskými cencúľmi.   

 

 

4.34 OBEC VOJKOVCE  

 

 Ležia na JZ svahu Braniska. Patria k najstarším obciam so slovanským osídlením. Už 

koncom 13. stor. sa uvádzajú ako Villa Voyk. Živili sa roľníctvom a drevorubačstvom. ZŠ 

bola v r. 1977 zrušená a v r. 1997 znovu obnovená. Sídli v jednej budove s MŠ. Na kultúrne 

účely slúži spoločenská sála, knižnica, založený je cirkevný spevácky zbor. Dominantou obce 

je kostol sv. Bartolomeja, vysvätený v r. 1992. V r. 1994 bol ocenený prestížnou cenou 

http://www.megaubytovanie.sk/chata-ema
http://www.megaubytovanie.sk/chata-ema
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Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení - Cenou Dušana Jurkoviča, ocenený 

autor tohto diela, architekt Rybarčák, akad. maliar V. Popovič a sochár Juraj Bartusz. Model 

kostola v mierke 1:10 bol dominantným slovenským exponátom na VI. ročníku 

medzinárodnej výstavy architektúry Bienale di Venecia v r. 1996. Jadrom ideovej a 

priestorovej kompozície kostola je archa, Noemov koráb, plávajúci po mori, obrastá ju 

historický sakrálny objekt a pretína ju veža so zvonmi. 

 

 

4.35 OBEC ŽEHRA 

 

 Obec leží pod úpätím travertínového vrcholu Dreveníka, 609 m n. m., kde prebieha 

ťažba travertínu aj v súčasnosti. Je tu vzácna flóra a fauna. Prvá písomná zmienka o obci 

pochádza z r. 1245 - Sygra. Jej územie bolo osídlené od doby kamennej, o čom svedčia 

archeol. nálezy rôznych kultúr. Pred príchodom Maďarov bolo na Dreveníku slovanské 

hradisko, jeho funkciu prevzal Spišský hrad, ktorý je NKP. Dejiny obce sú nerozlučne 

spojené s dejinami hradu, patrili do jeho domínia. Na pôvodnom žehrianskom chotári vznikla 

obec Granč-Petrovce. Súčasťou obce sú Hodkovce a rómska osada Žehra - Dreveník. V 

Hodkovciach je barokový jednopodlažný kaštieľ z r. 1702, s franc. parkom. Dnes slúži ako 

sociálny ústav. Druhou NKP je ranogot. kostol sv. Ducha z r. 1275, s got. nástennými 

maľbami, plastikami a kamennou krstiteľnicou. V r. 1993 boli obidve NKP spolu s ich prír. 

okolím zapísané do Zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO, medzi 730 najcennejších miest sveta. Okrem poľnohospodárskej výroby sa rozvíja 

drobné podnikanie, chov koní za účelom agroturistiky, výroba eurookien. Obec je zapojená do 

rôznych programov na zlepšenie života Rómov.  

 

Ubytovacie zariadenia 

 

 Penzión Dreveník sa nachádza 1 km od Spišského hradu a chránenej krajinnej oblasti 

Dreveník. Ubytovacia kapacita objektu je 16 lôžok.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Žehra 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: bezdrôtové pripojenie na internet 

Ostatné: miestnosť na odkladanie lyží a bicyklov, posedenie s ohniskom a grilom, veľká krytá terasa s 

posedením, altánok s posedením, bezplatná pomoc pri plánovaní túr a výletov do okolia 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/drevenik/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Penzión Dreveník    48°58ˈ49.712ˈˈN 

Hodkovce 21    20°47ˈ30.116ˈˈE 

http://www.slovenskyraj.sk/drevenik/
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053 61  Žehra 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 902 047 169, (+421) 903 117 707   penziondrevenik@gmail.com 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/drevenik/ 

 

 Agrofarma Ranch F&A&H sa nachádza v Hodkovciach priamo pod Spišským 

hradom. Ponúka celoročné ubytovanie pre 24 osôb v dvojposteľových izbách a apartmánoch.  

Kategória ubytovania: penzión 

Poloha: v obci Žehra 

Parkovanie: áno, v objekte 

Možnosti stravovania: individuálne, plne vybavená kuchyňa 

WiFi pripojenie na internet: neuvedené 

Ostatné: zimná záhrada, vinná pivnica, zvieratá, kone, ekologické biomäso na predaj, kryté posedenie 

pri krbe a grile, rekreačné jazdy: jazda na koni, v kočiari, na saniach, skijoring, škola jazdenia, lov 

zverí, zber lesných plodín, húb a liečivých rastlín, gastronomické ochutnávky vlastných eko produktov 

agrofarmy, organizovanie piknikov, ochutnávka vín, detské tábory 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/ranch-fah/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Agrofarma Ranch F&A&H    48°59ˈ30.353ˈˈN 

Hodkovce 14    20°46ˈ49.766ˈˈE 

053 61  Žehra 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 907 773 128 ubytovanie     hadusovsky@ranch-fah.sk 

(+421) 907 930 186 bio farma 

(+421) 914 102 651 jazda na koni 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/ranch-fah/ 

 

Historické pamiatky 

 

 Kostol sv. Ducha - Jeho interiér ukrýva vzácne gotické fresky svetového významu, 

ktoré sem prichádzajú obdivovať stovky návštevníkov zo všetkých kontinentov. V roku 1985 

bol farský kostol Sv. Ducha v Žehre vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 1993 

bol Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia - teda aj kostol Sv. Ducha v Žehre zapísaný do 

Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Vstupné: 

dospelí - 2 Eura 

http://www.slovenskyraj.sk/drevenik/
http://www.slovenskyraj.sk/ranch-fah/
http://www.slovenskyraj.sk/ranch-fah/
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deti od 6 do 15 rokov - 0,50 Eur 

študenti - 1 Euro 

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Kostol Sv. Ducha    48°58ˈ49.712ˈˈN 

Žehra 87    20°47ˈ30.116ˈˈE 

053 61  Žehra 

 

Telefón:     Web: 

(+421) 53 44 85 027    http://www.slovenskyraj.sk/vylety/zehra/zehra.html 

 

 Kaštieľ Hodkovce - Administratívne podlieha Žehre aj osada Hodkovce, ktorá bola 

pôvodne majerom Spišského hradu. Nachádza sa tu čákiovský kaštieľ zo 17. stor. s 

francúzskym parkom, rodinným cintorínom Čákiovcov a hospodárskymi objektmi. V 

súčasnosti kaštieľ slúži ako zariadenie sociálnych služieb, ktoré je v pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja a nie je bežne prístupný verejnosti. 

 
Adresa:     GPS: 

Kaštieľ Hodkovce    48°59ˈ20.427ˈˈN 

Hodkovce 1    20°46ˈ59.255ˈˈE 

053 61  Žehra 

 

Prírodné pamiatky 

 

 Travertínová kopa Sobotisko - Výrazná travertínová kopa Sobotisko je súčasťou 

rozsiahleho travertínových kôp v okolí Spišského Podhradia, komplexu, do ktorého patri i 

turisticky obľúbené oblasti Dreveník a Sivá brada. Na rozdiel od nich je Sobotisko známe 

viac-menej len miestnym, prípadne ľuďom, ktorí sa hlbšie zaujímajú o prírodu. Sobotisko je 

vyhlásené i za prírodnú pamiatku má podlhovastý bochníkovitý tvar. Jeho stredom sa tiahne 

puklina, ktorá miestami vytvára nehlboké priepasti. Z jeho vrcholových partií sa naskytajú 

http://www.slovenskyraj.sk/vylety/zehra/zehra.html
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pekné výhľady do okolia. Sobotisko je z veľkej časti zalesnené. Popri lesných porastoch sa tu 

nachádza množstvo teplomilnej a suchomilnej vegetácie stepného typu s viacerými vzácnymi 

druhmi. Travertínová kopa Sobotisko predstavuje i významné archeologické nálezisko. Našli 

sa tu stopy po osídlení z doby kamennej zaliate v travertínových vrstvách. Na kopu nevedie 

nijaký oficiálny turistický chodník, okolo sa však tiahne pohodlná lesná cesta, z ktorej sa 

možno dostať až na vrchol útvaru. Východiskom túry môže byť Spišský hrad či obec 

Hodkovce. 

 

Chránené územia 

 

 Ostrá hora je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. 

Územie bolo vyhlásené v roku 1990 na rozlohe 29,3240 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. 

Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu pleistocénnej travertínovej kopy v 

severových. častí Hornádskej kotliny. Ochrana je potrebná pre zachovanie celého komplexu 

travertínov v okolí Spišského Podhradia. Paleontologické nálezisko, výskyt vzácnej 

xerotermnej vegetácie. 

 

 Dreveník je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. 

Územie bolo vyhlásené v roku 1987 na rozlohe 13,3200 ha. Ochranná pásmo nebolo určené. 

Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu geomorfologicky výraznej travertínovej 

kopy, dôležitej z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Významná 

archeolog. lokalita - kamenná industria a stopy ohnísk zo str. paleolitu. 

 

Turistické zaujímavosti a kultúrny program 

 

 Agrofarma Ranch F&A&H  

Poloha: v obci Žehra 

Ponuka: zimná záhrada, vinná pivnica, zvieratá, kone, ekologické biomäso na predaj, kryté posedenie 

pri krbe a grile, rekreačné jazdy: jazda na koni, v kočiari, na saniach, skijoring, škola jazdenia, lov 

zverí, zber lesných plodín, húb a liečivých rastlín, gastronomické ochutnávky vlastných eko produktov 

agrofarmy, organizovanie piknikov, ochutnávka vín, detské tábory 

Cenník: http://www.slovenskyraj.sk/ranch-fah/  

 

Adresa:     GPS súradnice: 

Agrofarma Ranch F&A&H    48°59ˈ30.353ˈˈN 

Hodkovce 14    20°46ˈ49.766ˈˈE 

053 61  Žehra 

 

Telefón:     E-mail: 

(+421) 907 773 128 ubytovanie     hadusovsky@ranch-fah.sk 

(+421) 907 930 186 bio farma 

http://www.slovenskyraj.sk/ranch-fah/


 453 

(+421) 914 102 651 jazda na koni 

 

Web: 

http://www.slovenskyraj.sk/ranch-fah/  

 

 Gotická cesta je prvou tematickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V 

ucelenom okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-

Gemer: vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá 

miest, múzeá a katedrály - ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselné 

domy, alebo romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela 

gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-

historické epochy. 

 

http://www.slovenskyraj.sk/ranch-fah/

