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Lyžiarske stredisko 
Vyšná Slaná – Július

Stredisko sa nachádza pri obci Vyšná Slaná, asi 
7 km od Dobšinej v tesnej blízkosti chaty Radzim.
V stredisku sa nachádza denne upravovaná zjazdovka 
s dĺžkou cez 1 000 m s umelým zasnežovaním, k dis-
pozícii sú 2 vleky. Súčasťou prevádzky strediska je aj 
večerné lyžovanie. Nachádza sa tu aj požičovňa lyží 
a príslušenstva. Stredisko je vhodné aj pre organi-
zovanie zimných lyžiarskych kurzov, keďže sú jeho 
súčasťou dve chaty: Radzim a Július.

Kedy Zimná sezóna

Kde Pred obcou Vyšná Slaná

Bližšie info www.julius.sk 

Lyžiarske stredisko 
Skorušina

Lyžiarske stredisko Skorušina sa nachádza 
v katastri obce Klenovec 13 km od obce v smere na 
Klenovský Vepor.
Vleky a zjazdovky sú situované na svahoch vrchu 
Železná brána s výhľadom na Klenovský Vepor, 
Kráľovu hoľu či Hnúšťu. Nachádzajú sa tu dva na seba 
nadväzujúce lyžiarske vleky o dĺžke 600 m. Okrem 
upravovaných zjazdoviek si tu prídu na svoje aj vyzná-
vači freeridového lyžovania.

Kedy Zimná sezóna

Kde 13 km od obce Klenovec

Bližšie info www.facebook.com/SkiSkorusina/

Bežky na Muránskej 
planine

Od roku 1978 sa každoročne koná Zimný prechod 
Muránskou planinou, ktorého sa zúčastňujú peší 
aj bežkári zo Slovenska aj zahraničia.
Trate prechádzajú najkrajšími časťami panenskej 
prírody Muránskej planiny. Prechod začína v sedle 
Javorina. Pre peších turistov je pripravená kratšia 
trasa – cez Veľkú Lúku na Muránsky hrad a potom do 
Muráňa. Na bežkách sa prejdete dlhšie, na Studňu 
a Kľak. Koniec bežeckej trasy je tiež v Muráni.

Kedy Prvý februárový víkend

Kde Sedlo Javorina medzi Muráňom a Červenou Skalou

Bližšie info www.muran.sk
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Horská Chata Volovec 

Horská chata Volovec leží na južnom svahu Volovca pod vrcholom Skalisko 
(1284 m n.m.). Je najvyššie položenou turistickou chatou v regióne. Na chatu sa 
môžete dostať po turistických trasách z obcí Betliar, Čučma, Henclová a zo sedla 
Súľová alebo Úhornianského sedla. Ubytovanie je potrebné vopred zarezervovať 
na telefónnom čísle 0950 832 672. 

Kedy Celoročne

Kde Volovské vrchy

Bližšie info www.regiongemer.sk/objavuj/place/horska-chata-volovec

Útulňa Gálová 

Pod Prednou Gálovou je miesto, kde vás za dobrého počasia čakajú krásne výhľady 
od Kráľovej hole až po Vysoké Tatry. Drevená útulňa je otvorená nepretržite. 
Okrem kochania sa z výhľadov si môžete oddýchnuť a zohriať sa pri kachlovej 
piecke alebo si opiecť slaninku pri ohnisku. Ak ste dobrodružnej povahy, vo vlast-
nom spacáku a na karimatke strávite noc ničím nerušený v obklopení prírody 
a hviezdnej oblohy. Dostupná je z obce Vlachovo.

Kedy Celoročne

Kde Volovské vrchy

Bližšie info www.utulnagalova.najweb.net

Areál Predná Hora 

Poloha a vybavenosť ju predurčujú na dokonalé športové vyžitie i relax. V rekre-
ačnom areáli sa nachádza viacero objektov: Penzión Predná Hora, Apartmány 
Planina, chatky, chalúpky a športoviská s detským ihriskom. V júni 2017 bol otvo-
rený aj minipivovar, ktorý je umiestnený priamo v rodinnom wellness penzióne. 
Nájdete tu množstvo sáun, bazénov a víriviek. 

Kedy Celoročne

Kde Predná Hora 

Bližšie info www.prednahora.sk a www.planina.sk

chodník malých netopierov

Nad obcou Rákoš, priamo za hájovňou začína vstupnou bránou z agátového dreva 
Chodník malých netopierov. Kopíruje tu žlto značenú turistickú trasu z Rákoša na 
vrch Železník. Po niekoľkých desiatkach metrov prídete k zabezpečeným banským 
dielam, ktoré ukrývajú dovedna 7 tisícové kolónie vzácnych netopierov! Pozorovať 
pri vylietavaní ich viete od začiatku septembra do polovice novembra.

Kedy Celoročne

Kde Rákoš

Bližšie info www.regiongemer.sk/objavuj/place/naucny-chodnik-malych-netopierov

Rok na Gemeri

Čas pred adventom znamená v GOS Rožňava obdobie príprav na zimný festival 
zvykov a obyčají „Rok na Gemeri“. Tvorivé remeselnícke dielne, tanečné a spevácke 
domy, koncerty tradovanej aj etno muziky, varenie a pečenie gemerských špecialít, 
pokusy o slovenské rekordy v ručnom tkaní „pokrovca“, či ťahaní štrúdle, ale aj 
veľkolepý galaprogram zaručujú milovníkom autentického folklóru skvelú zábavu 
a možnosť zažiť genius loci Gemera.

Kedy November

Kde Rožňava

Bližšie info www.gos.sk

Mestské múzeum Jelšava 

Mestské múzeum sa zameriava na bohatú banícku a remeselnícku históriu Jelšavy 
a pripomína významné osobnosti mesta. Jelšava sa preslávila výrobou plechových 
zvoncov, ktoré sa dostali do celého sveta. Stála expozícia venuje jelšavským 
remeslám podstatnú časť. Uvidíte v nej produkty zvonkárstva, hrnčiarstva, gubár-
stva i obuvníctva. Súčasťou múzea je aj záhrada. 

Kedy Celoročne

Kde Námestie republiky 52, 049 16 Jelšava

Bližšie info www.muzeumjelsava.sk

Banícke múzeum Rožňava

Banícke múzeum Rožňava vlastní bohaté zbierky z archeológie, prírody, dejín 
umenia, techniky, baníctva a hutníctva. Vystavuje ich v niekoľkých expozíciách. 
Nádherné výtvarné diela môžete obdivovať v Andrássyho obrazárni, krásne 
minerály, pravý banský vláčik, či tretí najstarší parný valec na svete v modernom 
zážitkovom centre Sentinel. Viaceré expozície sú bezbariérové.

Kedy Celoročne

Kde Šafárikova 31, 048 01 Rožňava

Bližšie info www.banmuz.sk email info.banmuz@gmail.com

Múzeum 1. slovenského gymnázia

Prvé slovenské evanjelické gymnázium otvorilo svoje brány 16. septembra 1862. 
Stalo sa prvou strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom 
jazyku. Dnes sa v priestoroch budovy prvého slovenského gymnázia nachádza 
krásne múzeum, ktoré ponúka pohľady do minulosti vyučovania. Okrem expozície 
môžete navštíviť aj Park národovcov vo dvore gymnázia. 

Kedy Celoročne

Kde Muránska 18, 050 01 Revúca

Bližšie info www.muzeum.revuca.sk

expozícia v Rákošskej Bani 

V priestoroch expozície spoznáte rôzne banícke nástroje a pomôcky z konca devät-
násteho storočia, zaujímavé minerály, dobové dokumenty i fotografie zobrazujúce 
čulý život a význam lokality. To všetko s odborným výkladom členov OZ Rákošská 
cächa. Expozícia je prístupná záujemcom po predošlej dohode. Vstup do nej si 
môžete zarezervovať telefonicky.

Kedy Celoročne

Kde Rákošská Baňa, 049 61 Rákoš

Bližšie info www.regiongemer.sk/objavuj/place/banicka-expozicia-v-rakosskej-bani

Múzeum ozubnicovej železnice

Múzeum zubačky sa nachádza vedľa výpravnej budovy železničnej stanice Tisovec. 
Prístupné je v dňoch jázd parných vlakov, vždy v čase pobytu parného vlaku v sta-
nici. O návšteve mimo týchto dní sa možno vopred dohodnúť na telefónnom čísle 
0903 486 051. V múzeu je vďaka zaujímavým exponátom odprezentovaná história 
tejto unikátnej železnice i jej záchrany.

Kedy Celoročne

Kde Tisovec, železničná stanica

Bližšie info www.zubacka.sk/sk/muzeum/

Gemersko–malohontské múzeum

Gemersko-malohontské múzeum je piatym najstarším múzeom na Slovensku. 
Sídli v budove bývalých delostreleckých kasární. Múzeum dokumentuje prírodné 
a kultúrne dedičstvo regiónu. Verejnosti sú sprístupnené dve stále expozície. 
Vzácnosťou múzea je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087 – 664 pred Kristom 
a model vajca najväčšieho nelietajúceho vtáka vurona obrieho z Madagaskaru.

Kedy Celoročne

Kde Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota

Bližšie info www.gmmuzeum.sk

Mikulášsky vlak

Občianske združenie ZUBAČKA vás pozýva na jazdu motoráčikom na trati Tisovec 
– sedlo Zbojská v rámci podujatia Mikulášsky vlak. Vždy začiatkom decembra 
vypraví tzv. „Motoráčik“, ktorý v minulosti na tejto trati pravidelne premával. 
Po príchode na salaš Zbojská býva zvykom kultúrny program, kde Mikuláš rozdáva 
deťom darčeky. Prihlásiť sa je potrebné niekoľko dní vopred. 

Kedy Začiatok decembra

Kde Tisovec, železničná stanica

Bližšie info www.zubacka.sk



Výroba kyjatických hračiek

História výroby týchto drevených ľudových hračiek je už vyše 150 rokov spojená 
s malohontskou dedinkou Kyjatice. Drevené figúrky, najčastejšie z bukového dreva, 
boli farebné a bohato zdobené. Tie, ktoré vyrábali starí majstri, boli kedysi vysoké 
aj jeden meter. Výroba hračiek v Kyjaticiach začala postupne zanikať po druhej sve-
tovej vojne. Dnes jediným nasledovníkom posledného výrobcu hračiek v regióne, 
pána Stehlíka, je Ladislav Hedvigi z Rimavských Zalužian, ktorý sa výrobe týchto 
tradičných drevených výrobkov venuje na plný úväzok.

Kedy Celoročne

Kde Kyjatice

Bližšie info www.helart.sk

Gubárstvo

Tradícia spracovania ovčej vlny bola na Gemeri daná najmä množstvom oviec, 
ktoré sa tu chovali odpradávna. Príkladom je malohontská obec Klenovec. V nej 
podľa záznamov zo súkenníckej knihy, ktorú získala obec v roku 1850 od cisára 
Františka Jozefa, žilo v tom čase zhruba 2 000 obyvateľov, z ktorých 53 boli súken-
níci. Keďže vlnu bolo potrebné aj spracovať, súkenníctvo bolo na veľmi vysokej 
úrovni. Od toho sa následne odvodila aj výroba kobercov a gúb. 

Kedy Celoročne

Kde Klenovec

Bližšie info www.regiongemer.sk/objavuj/place/gubarstvo

Včelárstvo a voštinárstvo 

Dnes takmer zabudnuté voštinárstvo bolo na Slovensku najrozšírenejšie práve 
v západnej časti Gemera-Malohontu. Znovuobnoviť sa ho pokúša občianske zdru-
ženie Včelí kRaj. Vlastní tiež modernú vzdelávaciu včelnicu, v ktorej sa k včelárstvu 
možno priučiť aj vďaka organizovaným včelárskym kurzom. V regióne pôsobí 
niekoľko včelárov, ktorí sú držiteľmi značky Regionálny produkt Gemer–Malohont. 
V ponuke majú mnoho druhov medu (popri tradičných i malinový, pohánkový či 
medovicový), peľ, propolis, materskú kašičku a iné výrobky z vosku.

Kedy Celoročne

Kde Gemer–Malohont

Bližšie info www.produkty.gemer-malohont.sk
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Aj počas zimného obdobia ponúka región Gemer–Malohont možnosť navštíviť zaujímavé miesta a zažiť 
neobyčajné momenty. Či už sa rozhodnete stráviť zimu na lyžiach alebo vás priláka túžba za poznaním 
starých tradícií, v našom regióne si každý príde na svoje. V rámci rôznych podujatí si to „pravé orechové“ 
vychutnajú jednotlivci, rodiny s deťmi, športovci, gurmáni, nadšenci histórie a prírody, malí aj veľkí. 
Objavte spolu s nami krásy regiónu Gemer–Malohont!

Informácie nájdete na našom webe 
www.regiongemer.sk a sociálnych sieťach 

  regiongemer.

Slovenské mitrovanie

Mitrovanie alebo valaské hody sa viažu k 26. októbru na deň svätého Demetera 
alebo Mitra, kedy sa končí pastierska sezóna. Sú venované najmä práci ovčiarov. 
Práve na tento takmer zabudnutý zvyk nadväzujú vo Veľkých Teriakovciach 
podujatím Slovenské mitrovanie, ktoré na konci októbra priláka vždy stovky 
návštevníkov. Pre nich sú pripravené ukážky prác na salaši, baranie špeciality, 
remeselný a farmársky jarmok, kultúrny program a rôzne sprievodné aktivity.

Kedy Koniec októbra

Kde Salaš pod Maginhradom, Veľké Teriakovce

Bližšie info www.malohont.sk


