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Čo si 
predstavíte, 
keď sa povie 
Gemer?

Niekomu môže prísť na um železná ruda a magnezitové 
závody, niekto si hneď predstaví vrchy a skalnaté bralá. 
Iný si spomenie na hlbokú folklórnu tradíciu, tancovačky 
pod širákom a farebné sukne tancujúce do rytmu hudby. 
Niekto zase vidí ženy ako varia gemerské guľky či vaľkajú 
cesto na muránske buchty, iný vidí včelárov, hrnčiarov, 
kováčov, usilovných ľudí s veľkým srdcom, ktorí sa venujú 
svojmu remeslu s láskou a oddanosťou.

To, čo tieto predstavy spája, je nevýslovná pestrosť. 
Poďte s nami túto pestrosť objavovať!
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Všetky informácie 
o regióne nájdete na 
www.regiongemer.sk. 
Nájdete nás aj na Facebooku 
a Instagrame.
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Slovenský kras
Najväčšie krasové územie planinového typu 
v Európe ukrýva vyše 1300 priepastí a jaskýň. 
Vyniká úchvatnými náhornými planinami 
s vysokými strmými bralami, množstvom závr-
tov, vyvieračiek a priepastí.

Najzaujímavejšími miestami v gemerskej 
časti národného parku sú jaskyne Domica, 
Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa a naj-
nižšie položená ľadová jaskyňa na svete Silická 
ľadnica. 
Ak budete mať šťastie, môžete tu uvidieť rysa, 
diviaka, vlka, líšku alebo jazveca.
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NP Muránska 
planina
Ak hľadáte pokoj a priestor na vychutnanie si 
svojej spätosti s prírodou, Muránska planina 
je pre vás ideálnym miestom.

Neodmysliteľne k nej patria polodivoké kone 
pasúce sa na lúkach alebo syseľ pasienkový, 
ktorému sa darí v lokalite Biele vody. Ich kŕmenie 
priamo z ruky je nezabudnuteľným zážitkom 
nielen pre deti.
V národnom parku Muránska planina nájdete 
takisto množstvo značených turistických aj 
cyklistických trás. V zime môžete jeho krásy 
spoznávať napríklad pri bežeckom lyžovaní. 
Za zhliadnutie stoja napríklad 76 metrov vysoká 
skalná veža Ťureň či mohutná skalná brána 
pod Kľakom. Dych berúce výhľady si môžete 
vychutnať z vrchu Fabova hoľa, z Poludnice alebo 
Muránskeho hradu.
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CHKO Cerová 
vrchovina
Geologický skanzen, či krajina vyhasnutých 
sopiek. I tak by sa dala pomenovať Cerová 
vrchovina.

K najatraktívnejším cieľom gemerskej časti patrí 
Hájnačka a jej okolie. Priamo nad obcou sa vypína 
kopec, na ktorom stojí ukrytá zrúcanina hradu 
z 13. storočia. Neďaleko obce sa nachádza Kostná 
dolina, Ragáč, Steblová skala, či Pohanský hrad.
V celej CHKO sa nachádza deväť turisticky 
značených chodníkov, štyri náučné chodníky a tri 
náučné lokality.



Evanjelický kostol Kraskovo

Gotická cesta
276 kilometrov dlhá cesta vás prenesie späť do 
časov lomeného oblúka a fresiek. Spája Spiš 
a Gemer, presahuje do Poľska aj Maďarska. 
Vyznačená je typickými hnedo-bielymi 
tabuľami s piktogramom gotickej klenby.

Okrem hradných komplexov či vznešených kated-
rál môžete na trase spoznať aj starobylé dedinské 
kostolíky. Na Gemeri sú súčasťou Gotickej cesty aj 
majestátny evanjelický kostol v Štítniku, kostolíky 
v Kyjaticiach, Kraskove, kostolík s oltárom Majstra 
Pavla z Levoče v Chyžnom, jedinečná Rotunda 
v Šiveticiach a mnohé iné. 
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Kostol v obci Kraskovo Freska v kostole v Rákoši



Rotunda v Šiveticiach Evanjelický kostol v KoceľovciachEvanjelický kostol v Štítniku

Kostolík v Chyžnom
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Obce, mestá a ich 
zaujímavosti
Pestrosť a rozmanitosť Gemeru je na prvý 
pohľad vidieť aj v jednotlivých mestách 
a obciach.

V meste Hnúšťa nájdete napríklad Petrivaldského 
vilu, Múzeum socialistických kuriozít a Turecký 
most, ktorý je obľúbenou lokalitou domácich 
i cezpoľných návštevníkov.

Rožňava láka renesančnou Strážnou vežou či 
Katedrálou Nanebovzatia Panny Márie. Nachádza 
sa v nej unikátna tabuľová maľba Sv. Anny 
Samotretej, tzv. Rožňavská Metercia, ktorá je naj-
starším zobrazením baníckej činnosti na oltárnom 
obraze v strednej Európe.

V centre Revúcej môžu turisti navštíviť viacero 
národných kultúrnych pamiatok, medzi ktoré 
nepochybne patrí budova Prvého slovenského 
gymnázia.
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Kalvária v Rožňave



Okolie obce Jesenské je zaujímavé najmä 
zvyškami neďalekého Širkovského hradu a vojen-
ským bunkrom (tzv. ROPíkom) z roku 1937, ktorý 
v posledných rokoch partia nadšencov postupne 
dáva do poriadku.

Dominantou mesta Jelšava je Coburgovský 
kaštieľ. Za videnie stojí aj veľkolepý 
Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla v sused-
stve kaštieľa. Od apríla do októbra je možné 
splavovať rieku Muráň.

Vďaka sysľovisku neďaleko obce Muráň máte 
možnosť priameho kontaktu s týmto malým roz-
tomilým zvieratkom. Toto unikátne miesto denne 
navštevujú desiatky turistov, sysle je možné 
uvidieť v priebehu mesiacov marec až september. 

Medzi najvzácnejšie historické pamiatky v meste 
Tornaľa patrí kalvínsky kostol, ktorý má takmer 
500 rokov, katolícky kostol postavený v roku 
1931 a evanjelický kostol postavený v roku 1933. 
Nachádza sa tu plážové kúpalisko, ktoré sa roz-
prestiera na ploche takmer 2 hektárov.
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Zrúcanina hradu Muráň



Folklórne 
festivaly
Obdivovat piesne, hudbu, tanec, kroje a tra-
dície je možno na pravidelných podujatiach 
a folklórnych slávnostiach. Folklór je neod-
deliteľnou súčasťou ľudovej kultúry Gemera. 
Symbolické ukončenie pastierskej sezóny 
spojené s ukážkami prác na salaši, výstavou 
ovečiek a trhom miestnych produktov prináša 
vždy na konci októbra Slovenské mitrovanie 
vo Veľkých Teriakovciach. 

Koncom novembra sa v srdci Horného Gemera 
– Rožňave, už štvrťstoročie koná ojedinelý zimný 
festival zvykov a obyčají Rok na Gemeri. Niekoľko 
dní plných tvorivých dielní, prednášok, hudby 
a tanca vrcholí galaprogramom folklórnych kolek-
tívov. Festival je unikátna možnosť zažiť genius 
loci Gemera.
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Opustené banské 
diela a pamiatky
Opustených banských pamiatok je v našom 
regióne naozaj neúrekom.

V minulosti bol Gemer prezývaný „železným 
srdcom Uhorska“ a baníctvo ostalo neoddeliteľ-
nou súčasťou veľkého územia regiónu. Preto tu 
aj dnes môžete pri prechádzke lesom naraziť na 
opustené vysoké pece, štôlne, tunely alebo veľké 
areály bývalých baní a hút. Práve vďaka týmto 
pamiatkam môžete opäť odhaľovať zabudnuté 
príbehy nášho regiónu.
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Vysoká pec Etelka huta v Nižnej Slanej



Banícke múzeum 
Rožňava
Banícke múzeum Rožňava vlastní bohaté 
zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, 
techniky, najmä baníctva a hutníctva. 
Vystavuje ich vo viacerých expozíciách: 
v Historickej expozícii na Šafárikovej, v Galérii 
Baníckeho múzea na Námestí baníkov, 
výtvarné diela môžete obdivovať v Andrássyho 
obrazárni v Krásnohorskom Podhradí. 
Ak chcete vidieť, ako to vyzerá v bani alebo 
pravý banský vláčik, je tu pre vás Zážitkové 
centrum Sentinel. Nájdete tu Expozíciu baníc-
tva a hutníctva Gemera, Čas pary, Banské 
pracoviská a expozíciu prírody Slovenského 
krasu a priľahlých oblastí.

Dobšinského 
rozprávky
Rozprávky Soľ nad zlato, Plavčík a Vratko, 
či Popolvár najväčší na svete pozná snáď každý. 
Tieto i mnoho iných zbieral Pavol Dobšinský, 
ktorý pôsobil ako evanjelický farár na Gemeri, 
v Drienčanoch. Jeho prítomnosť tu môžete 
cítiť doslova na každom rohu. Po celej obci 
stretnete rozmiestnené rozprávkové bytosti 
z jeho príbehov. Nájdete tu aj rozprávkové 
slnečné hodiny, labyrint či kolkáreň. Pod múrmi 
kostola sa nachádza pamätník so symbolmi 
Zlatého pera, zlatej podkovy a zlatého vlasu. 
Na pamätnej fare, kde Dobšinský pôsobil, je 
dnes Múzeum slovenskej rozprávky.
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Predná Hora
Národný park Muránska planina je sama o sebe 
predurčená pre odpočinok. V spojení s well-
ness vás ale čaká dokonalý relax tela i mysle. 
Rekreačný areál Predná Hora vám ponúkne 
komplexný zážitok: penzión, wellness, koliba, 
hvezdáreň, apartmány Planina, chatky, cha-
lúpky, športoviská s detským ihriskom, proste 
všetko na čo si len spomeniete. A k tomu bol 
v júni 2017 otvorený rodinný Mini pivovar 
Predná Hora.

Lyžovačka na 
Gemeri
Región Gemer ponúka množstvo príleži-
tostí aj nadšencom zimných športov. Okrem 
zimnej turistiky, bežkovania či korčuľovania 
je to samozrejme aj lyžovanie. Najznámejšie 
a najnavštevovanejšie miesta na lyžovanie 
sú stredisko Július vo Vyšnej Slanej a v objatí 
Veporských vrchov ležiaca Ski Skorušina pri 
Klenovci. Obe lyžiarske strediská ponúkajú 
ubytovanie a možnosti stravovania.
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Gemerské spojky
Ďalšou zaujímavosťou, ktorú môžu turisti 
v regióne objavovať, sú pozostatky tzv. 
Gemerských spojok. Gemerské spojky mali 
pomôcť dostupnosti regiónu po roku 1938, keď 
časť južného Slovenska pripadla Maďarsku.

Jednou z týchto oblastí bol aj Gemer-Malohont, 
ktorý prišiel o dôležité železničné cesty a prí-
stupný bol len peážnou dopravou. Výstavba tratí 
bola však niekoľkokrát prerušená a v roku 1949 
definitívne ukončená. V krajine tak zostalo nie-
koľko nedokončených stavieb. K najvýznamnejším 
stavbám patrí nepochybne 2 401 metrov dlhý 
Slavošovský tunel alebo Koprášsky viadukt, ktorý 
je 38 metrov vysoký a 120 metrov dlhý.

HISTÓRIA A TRADÍCIA
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Zabíjačkové 
špeciality
Keď sa dni skracujú a teploty klesajú prichádza 
čas, ktorý obľubujú predovšetkým milovníci 
tradičných jedál a regionálnych špecialít.

Čo by bol slovenský vidiek bez zabíjačiek a s nimi 
spojených mäsových pokrmov, či pestrej ponuky 
jedál vianočného stola. Gemer nie je výnimkou. 
Čas zimy, predovšetkým v období blížiacich 
sa Vianoc a Fašiangov je bohatý na možnosti 
„namastiť si brušká“ a „ovlažiť hrdlá“. Množstvo 
miest a obcí Gemera usporadúva zabíjačkové či 
fašiangové hody, stačí si vybrať.
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Remeslá 
a remeselníci
Región bol odnepamäti známy okrem iného aj 
vďaka rozvinutému remeselníctvu a nie je tomu 
inak ani v dnešných moderných časoch. Ľudia 
tu na staré zvyky nezanevreli.

Keďže sever regiónu bol kedysi prezývaný aj 
,,železné srdce Uhorska“, aj dnes tu môžeme 
obdivovať šikovné ruky zvonolejárov, kováčov, 
hrnčiarov či drevorezbárov.
Naviazanosť na folklór je vidieť v textilných pro-
duktoch, ktorými sú najčastejšie výrobky z ľanu, 
ovčej vlny, či výrobky s tradičnou gemerskou 
výšivkou. 
O to, aby remeslá a remeselníci na Gemeri nevy-
mreli, sa stará Remeselnícky inkubátor Gemer 
so sídlom v Rožňave. 
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