
SPIŠ - SLOVENSKÝ RAJ 
  
SPIŠSKÁ NOVÁ  VES 



SPIŠ – poloha na Slovensku 



SPIŠ sa rozkladá na území okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a 

Levoča. Obkolesujú ho štyri národné parky – Tatranský národný park na 
severozápade, Pieninský národný park na severe, Národný park Slovenský 
raj na juhovýchode a Národný park Nízke Tatry na juhozápade Spiš je 
neobvykle bohatou klenotnicou umelecko-historických pamiatok. Vzácne 
pamiatky sa nachádzajú takmer v každej dedine a turista, ak chce vidieť 
viaceré pamiatky svetovej úrovne nemusí prejsť ani 100 km. Hodnota a 
bohatstvo pamiatok sa navonok odráža v tom, že na Spiši sa nachádzajú 
pamiatky zapísané do Zoznamu svetových prírodných a kultúrnych 
pamiatok UNESCO (Spišský hrad, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, 
Žehra, Dobšinská ľadová jaskyňa). 



SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
je mesto s mnohými historickými pamiatkami. 

Je známa aj ako brána do raja. 

 Šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie na   
Slovensku  a najdlhšie tohto typu v  Európe.  

Najvyššia kostolná veža Slovenska- 87 metrov vysoká veža 
Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. 



SLOVENSKÝ RAJ 
•Slovenský raj je horské pásmo                        
na východnom Slovensku v oblasti Spiša. 

•Je považovaný za jednu z najkrajších 
prírodných oblastí Slovenska. 

•Z geomorfologického hľadiska leží                  
v severovýchodnej časti Slovenského 
Rudohoria a juhovýchodnej časti Fatransko-
tatranskej oblasti. 

•Oblasti horského pásma Slovenského raja 
chráni Národný park Slovenský raj, ktorý        
je jedným z deviatich národných parkov         
na Slovensku. 



    Charakteristika- 
    SLOVENSKÝ RAJ 

Je charakteristický členitým terénom - roklinami, potokmi          

s vodopádmi a krasovými formami, ktoré sú pre turistov 

sprístupnené formou chodníkov, v náročnejších častiach            

aj technickými pomôckami. 

 



SLOVENSKÝ RAJ 

•Slovenský raj má rozlohu asi 210 km² na území okresov Spišská 

Nová Ves, Poprad a Rožňava. 

•Pretekajú ním rieky Hornád a Hnilec. 

•Lesy pokrývajú až 90% územia parku, ide najmä o jedľovo-bukové 

lesy, dealpínske lesy ale aj zmiešané lesy. 

•Najvyššie vrchy sú Veľká Knola (1 266 m n. m.) a Havrania 

skala (1 157 m n. m.). 

•Najnižšie miesto je v bode, kde Hornád opúšťa park - 466 m n. m. 

 



Fauna a flóra 
•Lesy popretkávané dolinami a neprístupnými tiesňavami vytvárajú 

dokonalé podmienky pre zachovanie množstva ohrozených druhov 

vtáctva, zveri a rastlín. V Slovenskom raji nájdeme vlka, rysa, líšku, 

lesnú kunu, orla skalného, jastraba, myšiaka hôrneho a severského    

a viacero druhov sokolov.   

•V potokoch a vodných nádržiach žijú rôzne pôvodné druhy ako 

napríklad pstruh dúhový, rak riečny, salamandra škvrnitá a iné. 

•V kaňonoch a tiesňavách sa zachovali pôvodné zmiešané lesy,         

v chladných roklinách rastie tis obyčajný. Na skalách a bralách rastú 

rôzne teplomilné rastliny, na lúkach lúčne a v roklinách a tiesňavách 

nájdeme aj chladnomilné druhy rastlín. 

 



NAJ Slovenského raja 
•Najpríjemnejšia prechádzka 

Vhodná na jarné i jesenné nevyplnené 

dni je prechádzka z Čingova 

na Tomášovský výhľad. Malé 

prevýšenie, prekrásny výhľad 

do Prielomu Hornádu a cestou späť      

na spišskú krajinu v Hornádskej kotline. 

Skalné útvary, nenapodobiteľná flóra      

a nezabudnuteľný pohľad 

z Tomášovského výhľadu do roklín 

Slovenského raja i na Vysoké Tatry            

Vám spríjemnia aktívne strávené 

popoludnie. 



Chodník kaňonom rieky Hornád 

•Najnavštevovanejší chodník 

V severnej časti Slovenského raja sa 

nachádzajú dve turistické centrá -

Čingov a Podlesok, ktoré sú spojené  

15 km dlhým, atraktívnym, značeným 

chodníkom, ktorý vedie kaňonom popri 

rieke Hornád. Mostíky, stúpačky, 

rebríky a reťaze Vám pomôžu prekonať 

túto vyše štvorhodinovú cestu               

v nebezpečnom zajatí skál, lesov           

a vôd Slovenského raja. 



Závojový vodopád 

•Najvyšší vodopád 

Odporúčame vám vybrať sa na 

celodennú túru do Sokolej doliny. 

Najideálnejší je prístup z Čingov cez 

Biely potok a návrat z Biskupských 

chyžiek na Kláštorisko, 

alebo Podlesok. Prekrásna, ale náročná 

túra, pri ktorej sa i tým 

najzálesackejším zálesákom po 90-

metrovom výstupe rebríkmi okolo 

Skalného, Vyšného a Závojového 

vodopádu roztrasú kolená. 



 
Ďakujem za pozornosť 

 
 
 
 
 
  

Ľubica Šajgalová 

 

 

    


