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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: Park pri betliarskom kaštieli 
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: 

Kataster obce Betliar, v severnej časti obce Betliar , okolo kaštieľa 

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

Park pri betliarskom kaštieli je najväčším historickým prírodno-krajinárskym 

parkom na Slovensku. Kaštieľ obklopuje prekrásny anglický park s množstvom 

vzácnych druhov drevín, fontán, jazierok a plastík s rozlohou 81 ha. Bol založený                

v roku 1792. V kompozícii parku zohráva mimoriadne významnú úlohu aj jeho 

okolie. Park je osadený v strednej časti údolia betliarskeho krivého potoka. Základ 

parkovej výsadby tvoria domáce druhy drevín – hlavne javory, jasene, lipy, duby, 

hraby, buky a iné. Architektonická a krajinárska zložka sa vzájomne prelínajú. 

Zaujímavý je Slobodomurársky pavilón, ukrytý v zmiešanom poraste a obohnaný 

vodnou priekopou. Podobne medzi veľmi zaujímavé stavby patrí Veľký umelý 

vodopád s grottou. Ďalšie zaujímavé objekty sú Hermésova studňa, stĺp z vápenatého 

tufu vysoký 3,20 m zvaný Olympijský oheň, tajomný Bosnia – bar (zrúcanina), 

rotunda, v ktorej bola pôvodne umiestnená knižnica, Japonský most, Čínsky 

pavilón a iné. Z plastík bol najvzácnejší Budha, ktorý bol ukradnutý. Zaujímavosťou 

je aj liatinová socha rytiera Arpáda, vysoká 150 cm. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Park patrí k najväčším udržiavaným parkom na Slovensku. Je naozaj skvostom kde 

nemožno prehliadnuť vzácne dreviny a objekty  i vzácne stromy. Park prechádzal 

mnohými rekonštrukciami až do podoby, ktorú môžeme vidieť dnes. 

7.  Udržateľnosť:  V roku 1977 bol zapísaný do zoznamu svetových historických záhrad a parkov. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Betliarsky park dáva a umocňuje pocit vznešenosti hostí, ktorí navštívia kaštieľ a               

na chvíľu sa ponoria do myšlienok, ktoré ich zanesú späť v čase o sto či dvesto 

rokov. 

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

Publikácie: Martin Kriak, Prírodný park v Betliari, 1982 

Naľavo pri  vstupe do areálu kaštieľa je osadená informačná tabuľa s mapou. 

http://www.betliar.eu/index.php?page=park&lng=sk 

http://slovakia.travel/prirodny-park-v-betliari 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.snm.sk 
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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: 15.12..2015,  Rožňava 
        
 


