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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského 

a Slovenského krasu (SKHU/1601/1.1/035) 
 

Účel a činnosti projektu:  

 

 

Spoločný slovensko-maďarský projekt je zameraný na rozvoj kvapľovej jaskyne v Aggteleku a 

kvapľovej jaskyne Domica. Účelom tohto projektu je pripraviť cezhraničný systém jaskýň Baradla-

Domica, súčasť cezhraničného územia Aggteleckého a Slovenského krasu na výkon terapeutických 

zákrokov, a to vykonaním rôznych skúšok, pričom na základe výsledkov týchto skúšok je cieľom 

realizácia rozvojových aktivít liečebného turizmu v tomto jaskynnom systéme, ktorý ročne prijme cca 

250 000 návštevníkov, ďalšie zvyšovanie  záujmu o jedinečné prírodné hodnoty tejto prihraničnej 

oblasti a zvýšenie atraktivity prihraničnej oblasti pre turistov a návštevníkov. 

Priamym cieľom je vykonanie skúšok potrebných pre získanie titulu liečebnej jaskyne v prípade jaskyne 

Baradla, vykonanie certifikačného procesu, vytvorenie infraštruktúry potrebnej pre terapiu, príprava 

obnovy certifikácie jaskyne Béke (Mier) pri obci Jósvafő, ďalej rozvoj a dokončenie výstavby úseku 

jaskyne Domica pre účely klimatickej terapie. 

Liečebná jaskyňa využíva mikroklímu podzemných priestorov s dokázaným liečebným účinkom 

predovšetkým pre liečbu ochorení dýchacích ciest. Liečebný účinok závisí od zloženia jaskynného 

vzduchu, od rýchlosti jeho prúdenia a od vody jaskyne, preto účelom tohto projektu je aj stanovenie a 

meranie týchto zložiek. 

 Hlavné činnosti, rozvojové prvky projektu: 

 • Renovácia skladovej budovy v obci Aggtelek 

• Stavebné práce v rámci jaskyne 

• Zbúranie niekdajšej budovy pre prijímanie návštevníkov v obci Jósvafő 

• Rozvojové aktivity spojené s jaskyňou Domica (Domica, Demek-lápa) 

• Vykonanie skúšok - podkladov pre certifikáciu jaskyne  

• Skúšobná terapia 

• Rozvoj infraštruktúry potrebný pre vykonávanie liečby 

• Nákup prostriedkov potrebných pre vstup do jaskyne 

  

Jaskynný systém Baradla-Domica, presahujúci slovensko-maďarskú štátnu hranicu patrí v oboch 

krajinách medzi najznámejšie a najvýznamnejšie jaskynné systémy. Je známy aj celosvetovo, keďže v 

polovici 19. storočia ešte patrila medzi najdlhšie jaskynné systémy na svete.  

Výskum jaskynného systému prebieha už stáročia, k čomu prispeli aj aktivity tohto projektu. Vďaka 

priebežnej výskumnej práci celková dĺžka jaskynného systému z roka na rok rastie, preto dosiahla tohto 

roku hodnotu 30 km.  
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Pri meraniach vykonávaných počas realizácie projektu odhalili výskumníci mnoho nezodpovedaných 

otázok, ktoré by mali podnietiť súčasných aj budúcich speleológov k odhaleniu týchto tajomstiev a k 

pokračovaniu skúmania nášho najhodnotnejšieho  jaskynného klenotu. 

 

  

Dalšie informácie:   

Tel: +36-48-506-000; +36-30-370-1333 

E-mail: info.anp@t-online.hu ; projektiroda.anpi@gmail.com  

 

Projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovensko Interreg V-A. Detailné informácie o programe 

sú uvedené na stránkach www.skhu.eu. Obsah tohto dokumentu sa nemusí zhodovať so stanoviskom Európskej únie. 
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