
Budujeme partnerstvá

Tlačová správa

Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového 
dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu 
(projekt SKHU/1601/1.1/035)

Projekt s uvedeným názvom začal v októbri 2017 v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - 
Maďarsko podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. 
Cieľom projektu bolo vybudovať vhodné lokality s priaznivým 
vplyvom na horné dýchacie cesty, ako aj na speleoklimatické 
a rekondično-rehabilitačné pobyty v jaskyniach Baradla a Béke 
v Maďarsku a Domica na slovenskej strane. Lokality sa nachádzajú 
na území národných parkov Slovenského a Aggtelekského krasu a sú 
zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. 
Ukončenie realizácie projektu po predĺžení sa očakáva v júni 2020.

Základom úspešného pôsobenia jaskynného prostredia na ľudské 
zdravie je stála teplota a vysoká vlhkosť vzduchu v podzemných 
priestoroch, prítomnosť aerosólu v jaskynnom ovzduší s obsahom 
iónov vápnika a horčíka, čisté ovzdušie bez prachu a peľov. Na 
imunitný systém a aktivitu dýchacích orgánov človeka môže pria-
znivo pôsobiť aj vyšší obsah oxidu uhličitého a rádioaktívnych iónov.

V jaskyni Domica sa prvé výskumy za účelom speleoklimatických 
pobytov uskutočnili v roku 1993. Napriek pozitívnym výsledkom sa 
k realizácii pobytov nepristúpilo pre chýbajúci vhodný priestor, ktorý 
bol vytvorený Správou slovenských jaskýň až v roku 2009. 

Novou príležitosťou na využitie priestorov jaskyne na liečebné 
pobyty je realizácia predmetného bilaterálneho projektu, ktorého 
vedúcim partnerom je Správa Aggtelekského národného parku 
a zahraničným partnerom Štátna ochrana prírody SR - Správa 
slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Na slovenskej strane 
boli plánované nasledovné aktivity:

Obsah tejto tlačovej správy nereprezentuje oficiálne názory a 
stanoviská Európskej únie.

vybudovanie prístupovej cesty k štôlni Liečebne

postavenie dreveného objektu ako technického zázemia pobytov 
v jaskyni a prestrešenie vstupu pred štôlňou k Liečebni

obnova elektrifikácie Liečebne

úpravy vstupnej budovy jaskyne Domica

obnova náučného chodníka Domica s tlačou sprievodcu v troch 
jazykoch

vybudovanie náučných lokalít Kečovská vyvieračka a Kečovské 
škrapy
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