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Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 
Ul. Zakarpatská 19, 048 01  Rožňava, 
tel. č.: 058/733 13 84, fax: 058/788 23 40, 

e-mail: regag@stonline.sk 
 

Návrhový list 
“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká  okresu Rožňava“ 

 
1. Názov: NPP Ardovská jaskyňa v Ardove 
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: 

Katastrálne územie: Ardovo 

Nachádza sa juhovýchodne od Ardova, na juhozápadnom okraji Silickej 
planiny v Národnom parku Slovenský kras.  

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

Za NPP bola vyhlásená v roku 1996. Je to jaskyňa fluviokrasového typu. 
Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch                     

v dvoch vývojových úrovniach. Dĺžka chodieb dosahuje 1 550 m. Sintrovú 
výzdobu tvoria krátke brčká, palicové a malé guľové stalaktity, záclony a až 

3 m vysoké masívne stalagmity. Jaskyňa je dôležitá z archeologického i 
antropologického hľadiska. 

V strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch ju vytvorili vody 
občasného vodného toku, ktorý sa ponára v závere širokej slepej doliny 

vedúcej od Dlhej Vsi, pripomínajúcej okrajové krasové pole. V čase topenia 

snehu alebo intenzívnych dažďov, keď ponory nestačia do podzemia odviesť 
všetku vodu, závrty pred jaskyňou bývajú zaplavené dočasným jazerom.                                

V súčasnosti ponorné vody pretekajú občasne zaplavovanými spodnými 
časťami jaskyne, na povrch sa dostávajú vyvieračkou na opačnej strane 

Veľkého vrchu. Na viacerých miestach sa pozorujú tvary riečnej modelácie - 
oválne časti chodieb a stropné korytá. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Jaskyňa je dôležitá z archeologického i antropologického hľadiska.                         
Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996. 

7. Udržateľnosť:  Podzemné bohatstvo je majetkom štátu a jej udržateľnosť je chránená 
zákonom. 

8. Využiteľnosť, 
stav, perspektívy 
a potenciál 
využitia:  

Dĺžka jaskyne je 1492 m. Podzemné priestory zdobia najmä cibuľovité a iné 
stalaktity, stalagmity, sintrové záclony a misy. V zimnom období jaskyňu 

využíva 9 druhov netopierov, avšak pravidelne tu zimujú len 3 druhy 
podkovárov. Najpočetnejší z nich je podkovár malý (Rhinolophus 

hipposideros), významný je aj výskyt podkovára južného (Rhinolophus 

euryale). Z pravých jaskynných bezstavovcov sa tu vyskytujú vzácna 
šťúrovka Eukoenenia spelaea, chvostoskoky Deuteraphorura cf. kratochvili, 

Arrhopalites buekkensis a Pseudosinella aggtelekiensis i endemickú formu 
troglofilného chrobáka Duvalius hungaricus sziliciensis, ktorú možno nájsť 
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len na Silickej planine Slovenského krasu. V okolí jaskyne bol objavený 
nový, veľmi vzácny druh drobčíkovitého chrobáka Leptotyphlus kovaci. 

Jaskyňa je významným archeologickým náleziskom. Na bukovohorské 
osídlenie jaskyne poukazujú viaceré nálezy z neolitu. Zistili sa aj pozostatky 

mladších osídlení z halštatskej a laténskej doby. Ardovská jaskyňa bola 
miestnym obyvateľom známa oddávna. 

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa 
nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej 
jedinečnosti: 

 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.ssj.sk/sk/clanok/100-ardovska-jaskyna 
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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: 18.12.2015,  Rožňava 
     


