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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: NPR Brzotínske skaly v Brzotíne 
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: 

Rezervácia sa nachádza na severozápadných svahoch Silickej planiny v NP 

Slovenský kras. Dobrým východiskom k prírodnej rezervácií sú obce Jovice, 

Plešivec a stredisko Gombasek. 

GPS: 48,601587 20,492663 

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

Geologický podklad tvoria prevažne strednotriasové svetlé wettersteinské vápence. 

Zaberá okraj mierne zvlnenej planiny a svahy strmo spadajúce do kaňonu Slanej, 

rozčlenené úžľabinami a skalnými formami, na báze zasutené. 

Predmetom ochrany je komplex pôvodnej skalnej lesostepnej, lesnej i sutinovej flóry 

a fauny Slovenského krasu so zastúpením druhov zriedkavých, endemických a 

reliktných spoločenstiev. V lokalite sa nachádzajú zaujímavé skalné formy a 

úžľabiny. 

Najvyšším miestom je vrchol Malého vrchu (679 m n. m.). 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Rezervácia je v piatom stupni ochrany, a zákonné 100 m široké ochranné pásmo je               

v treťom stupni ochrany. 

7.  Udržateľnosť:  Svojou rozlohou 433,78 ha patrí k najväčším rezerváciám na území krasu, vyhlásená 

bola v roku 1984. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Sponad strmých svahov Brzotínskych skál sa návštevníkom otvárajú krásne výhľady 

na okolitú krajinu. Je z nich nádherný výhľad na kaňon Slanej, Rožňavskú kotlinu a 

hrebeň Slovenského rudohoria. Za priaznivého počasia je vidieť Nízke a Vysoké 

Tatry. Brzotínske skaly majú v obľube najmä horolezci, pre ktorých je to výborná 

lokalita pre pestovanie ich športu. Lokalita je zaradená aj do zoznamu chránených 

území NATURA 2000.  

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

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/npr-brzotinske-skaly/ 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

 http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/509 
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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 


