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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: Zvernica v obore v Betliari 
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 

je za parkom Kaštieľa Betliar a siaha až na vrchol pohoria Volovec.  

Návštevu zvernice je prostredníctvom Správy Betliar LESY SR š.p.. Nachádza sa 

v celej severovýchodnej časti katastra obce Betliar súbežne s katastrálnymi 

hranicami lesa.  

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

Založenie zvernice v Betliari siaha do obdobia grófskeho panstva Andrássyovcov. 

V roku 1710 dali postaviť poľovnícky zámok, v ktorom sústreďovali ulovené trofeje. 

Do svojho panstva pozývali na poľovačky aj ostatných feudálov. Cielený chov 

poľovnej zveri a vytvorenie obory pre jeleniu zver, ktorú priviezli zo Zemplína 

v počte 16 ks, založil v roku 1885 gróf Emanuel Andrássy. O dva roky neskôr začali 

chovať aj danieliu zver. Z počtu 20 ks sa rozmnožila na takmer 300. 

Novodobá história zvernice sa datuje od roku 1967, keď bol v katastri obce zriadený 

zverník pre chov danielej a muflonej zveri.  

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Zvernica Betliar je najväčším zariadením tohto druhu, ktorý bol na území Slovenska 

vybudovaný a zrekonštruovaný za posledných tridsať rokov. Jeho celková rozloha je 

takmer 1700 ha, prevažne v katastrálnom území obce Betliar, má členitý terén                           

s nadmorskou výškou od 400 do 1 100 m n. m., ohraničený je 30 km oplotenia.                 

Na území zverníka je 28 km poľovníckych chodníkov, štyri poľovnícke chaty,                       

23 krytých posedov, 23 krmovísk, 33 solísk, tri odchytové zariadenia, ihličnaté i 

listnaté porasty, vodná plocha, lúky a políčka. Súčasťou zverníka je aj 

deväťhektárová aklimatizačná časť pre privezenú zver.  

7.  Udržateľnosť:  Ten, kto má možnosť byť návštevníkom tohto zariadenia si natrvalo uchová pohľad 

na stádo voľne sa pasúcej zveri na lesných lúkach.  

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Zvernica Betliar je výnimočná tým, že má takmer všetky druhy poľovnej zveri, 

nevynímajúc chránené druhy - rysa a vlka. Vďaka dobrým prírodným a klimatickým 

podmienkam, patrí oddávna k významným a vyhľadávaným poľovným revírom. 

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

http://www.obecbetliar.sk/seniori/firmy-a-organizacie/zvernica-betliar/ 

10. Oficiálna webová 
stránka: 
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PRÍLOHY: 

   
   
 
 
 
 
 
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 
        


