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Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 
Ul. Zakarpatská 19, 048 01  Rožňava, 

tel. č.: 058/7331384, fax: 058/7882340, 
e-mail: regag@stonline.sk 

 
 

Návrhový list 
“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká okresu Rožňava“ 

 
1. Názov: Národný park Slovenský kras 
2. Zaradenie podľa 
kategorizácie oblastí**: 

• kultúrne dedičstvo   
• prírodné a budované (umelé) prostredie človeka 
• poľnohospodársky a potravinársky priemysel   
• priemyselné a technické riešenia  
• turizmus a gastronómia 
• zdravie a životný štýl, šport 

3. Priradiť význam: • miestny  
• regionálny  
• národný  
• medzinárodný 

4. Umiestnenie, resp. 
lokalizácia: 

Juhozápadná časť východného Slovenska, územie okresu Rožňava a Košíc. Národný 
park zasahuje do katastra 36 obcí, ochranné pásmo do katastra 24 obcí. Celkom je 
dotknutých 42 obcí. 

5. Stručný popis, so 
zreteľom aj na históriu 
a jedinečný charakter: 

V Slovenskom krase je známych vyše 1 000 jaskýň a priepastí. Na zasadnutí Výboru 
svetového dedičstva 4. – 9. 12. 1995 v Berlíne boli jaskyne Slovenského krasu a 
priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku zapísané do zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Pre svoje výnimočné prírodné a 
estetické hodnoty bol Nariadením vlády Slovenskej republiky č.101 z 13. februára 
2002 vyhlásený Slovenský kras za národný park. Súčasťou národného parku je aj              
10 národných prírodných rezervácií o výmere 1 199,13 ha, 6 prírodných rezervácií             
o výmere 188,73 ha a 16 národných prírodných pamiatok (jaskyne). Je známy 
sústavou náhorných planín oddelených hlbokými údoliami, bohatstvom podzemných 
i povrchových krasových javov a pestrou faunou. Územie bolo kedysi mohutnou 
tabuľou mierne sa zvažujúcou na juh. Vodná erózia vytvorila hlboké kaňony, čím 
vznikli viaceré planiny. Na území NP Slovenského krasu prakticky neexistuje 
povrchový odtok vody. Zrážková voda presakuje cez pôdu a systémom puklín sa 
dostáva do podzemných dutín, čím vznikajú vyvieračky (Kečovská, Ardovská, Malá 
studňa, Buzgó, Zádielská, Brzotínska, Vidovská, Hučiaca, Slavecká a iné). 
Slovenský kras tvoria rozsiahle planiny, ktoré ohraničujú skalnaté svahy. Najvyšším 
vrchom je Matesova skala (924 m.n.m.). Územie NP Slovenský kras sa vyznačuje 
veľkou rozmanitosťou prírodných podmienok, ktoré umožňujú výskyt horských a 
súčasne aj lesostepných a stepných druhov rastlín a živočíchov.  
Z celkovej výmery územia je 27 809,23 ha lesnej pôdy, 5 690,55 ha 
poľnohospodárskej pôdy, 34, 81 ha vodných plôch, 126,87 ha zastavaných plôch a 
949, 62 ha ostatných plôch. 
Národné prírodné rezervácie 
Brzotínske skaly - vyhlásená v roku 1984, rozloha 433,78 ha 
Domické škrapy - vyhlásená v roku 1973, rozloha 24,44 ha 
Drieňovec - vyhlásená v roku 1984, rozloha 186,02 ha 
Havrania skala - vyhlásená v roku 1982, rozloha 147,14 ha 
Hrušovská lesostep - vyhlásená v roku 1954, rozloha 40,85 ha 
Jasovské dubiny - vyhlásená v roku 1950, rozloha 35,1 ha 
Kečovské škrapy - vyhlásená v roku 1981, rozloha 6,61 ha 
Pod Strážnym hrebeňom - vyhlásená v roku 1966, rozloha 96,67 ha 
Turniansky hradný vrch - vyhlásená v roku 1964, rozloha 13,79 ha 
Zádielska tiesňava - vyhlásená v roku 1986, rozloha 214,73 ha 
Národné prírodné pamiatky 
Ardovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1972 
Brázda - vyhlásená v roku 1982 
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Diviačia priepasť - vyhlásená v roku 1986 
Domica - vyhlásená v roku 1972 
Drienovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1996 
Gombasecká jaskyňa- vyhlásená v roku 1972 
Hrušovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1996 
Jasovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1925 
Krásnohorská jaskyňa - vyhlásená v roku 1972 
Kunia priepasť - vyhlásená v roku 1996 
Milada - vyhlásená v roku 1972 
Obrovská priepasť - vyhlásená v roku 1996 
Silická ľadnica - vyhlásená v roku 1982 
Skalistý potok - vyhlásená v roku 1996 
Snežná diera - vyhlásená v roku 1996 
Zvonivá jama - vyhlásená v roku 1996 
Prírodné rezervácie 
Gerlašské skaly - vyhlásená v roku 1981, rozloha 21,73 ha 
Kráľova studňa - vyhlásená v roku 1982, rozloha 11,21 ha 
Palanta - vyhlásená v roku 1966, rozloha 86,93 ha 
Pod Fabiankou - vyhlásená v roku 1982, rozloha 1,22 ha 
Sokolia skala - vyhlásená v roku 1981, rozloha 11,69 ha 
Chránené vtáčie územia 
Slovenský kras - rozloha 40.616 ha 
Územia európskeho významu 
Český závrt - rozloha 3,93 ha 
Dolný vrch - rozloha 1.528,09 ha 
Drieňovec - rozloha 218,19 ha 
Plešivské stráne - rozloha 363,41 ha 
Kečovské škrapy - rozloha 354,50 ha 
Pod Strážnym hrebeňom - rozloha 177,21 ha 
Domické škrapy - rozloha 111,98 ha 
Jasovské dubiny - rozloha 36,25 ha 
Brzotínske skaly - rozloha 427,05 ha 
Hrušovská lesostep - rozloha 40,85 ha 
Plešivská planina - rozloha 2.863,69 ha 
Fabiánka - rozloha 736,86 ha 
Horný vrch - rozloha 5.861,39 ha 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Právna ochrana časti Slovenského krasu je zabezpečená od 31. 8. 1973, keď bola 
vyhlásená chránená krajinná oblasť Slovenský kras o výmere 36 165,57 ha, ochranné 
pásmo malo výmeru 38 334,33 ha. Slovenský kras je známy pre svoje skalnaté 
útvary a veľký počet jaskýň a priepastí a patrí medzi najväčšie krasové oblasti   
v strednej Európe. Najzaujímavejšími miestami sú Zádielska tiesňava a jaskyňa 
Domica. V Zádielskej doline sa vyskytuje najviac druhov mäkkýšov na Slovensku. 
Jaskyne obýva až 24 druhov netopierov 

7.  Udržateľnosť:  Územie Slovenského krasu bolo 1. marca 1977 ako prvé na Slovensku zapísané              
do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – 
Človek a biosféra.  

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Krásne prostredie Slovenského krasu môžu turisti využívať po celý rok. Má bohatú 
sieť značených turistických trás rôznej obtiažnosti, od nenáročných 
niekoľkohodinových až po viacdňové prechody. Ďalšou možnosťou je cykloturistika, 
horolezectvo.  

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej jedinečnosti   
(napr. bibliografia, 
webové stránky, 
multimediálne zdroje): 

http://www.sopsr.sk/slovkras/ 
http://www.slovensky-kras.eu/info/vseobecne-informacie/ 
http://www.poznajslovensko.sk/narodny-park-slovensky-kras 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.sopsr.sk/slovkras/ 
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PRÍLOHY 
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Súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a na spracovanie 
vyhotovených fotografií a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu 
 
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Boldiš, ako štatutárny zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry Rožňava, 
IČO: 355 19 835, týmto čestne prehlasujem, že údaje uvedené v návrhovom liste a v jej prílohách sú 
pravdivé, presné a úplné. Podľa zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,  súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
osobných údajov a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov so zverejnením návrhového listu a so spracovaním 
fotografií a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu.  
   
Meno a priezvisko, titul: Miroslav Boldiš, Ing. 
Funkcia: Riaditeľ 
Podpis:  
Dátum a miesto: 17.12.2015,  Rožňava 
        


