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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 Hrušovská jaskyňa v Hrušove 

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 Hrušov 

Nachádza sa na východnom úpätí Silickej planiny pri obci Hrušov, pod ústím 

železničného tunela. J 

Je súčasťou prírodnej rezervácie Hrušovská lesostep. 

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

Je súčasťou prírodnej rezervácie Hrušovská lesostep. Za NPP bola vyhlásená v roku 

1996. Bola objavená v roku 1978. Hrušovská jaskyňa je výverovou jaskyňou 

podzemného toku Eveteš na antiklinálnej elevácii verfénskych bridlíc. Vznikla                    

v riečnych triasových vápencoch silického príkrovu, v troch vývojových úrovniach. 

Jaskynné chodby majú erozívny charakter, ústia do viacerých väčších jaskynných 

dómov o výške až 15 m. Okrem bežnej jaskynnej výzdoby unikátne sú monokryštály 

kalcitu, heliktity a výrastlice sintrových kryštálov. Na podzemnom vodnom toku sú 

miestami kaskády a vodopády. Celková dĺžka známych priestorov je 780 m. 

Bol zistený výskyt štyroch druhov zimujúcich netopierov, najmä podkovár 

veľký (Rhinolophus ferrumequinum), raritne podkovár južný (Rhinolophus euryale). 

Z bezstavovcov sa v jaskyni vyskytuje endemická forma jaskynného chrobáka 

Duvalius bokori gellidus, nachádzajúca sa len v Silickej planiny Slovenského krasu. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Jaskyňu tvoria prevažne riečne modelované chodby, ktoré miestami prechádzajú 

do menších siení i väčších rútivých dómov. Medzi jaskyniarskou verejnosťou je 

hodnotená ako jedna z najkrajších jaskýň na území celej Európy. 

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

V roku 1996 sa stala národnou prírodnou pamiatkou. V roku 1995 sa spolu s ďalšími 

pamiatkami stala súčasťou Svetového dedičstva UNESCO pod názvom jaskyne 

Slovenského krasu a Aggtelegského krasu. 
8. Využiteľnosť, stav, 

perspektívy 
a potenciál využitia:  

Pre verejnosť nie je sprístupnená, ale možno sa tam dostať za doprovodu 

jaskyniarov. Je obkolesená prírodnou rezerváciou Hrušovského lesostepu a jej 

priestory sa nachádzajú pod vrchom Hradisko. Pri návšteve tejto jaskyne tu môžete 

vidieť netopiere. 

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

Web stránky: 

http://speleoroznava.webnode.sk/fotogaleria/hrusovska-jaskyna/ 

http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/hrusovska-jaskyna/ 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.ssj.sk/sk/clanok/117-hrusovska-jaskyna 
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PRÍLOHA – fotodokumentácia 
 

 
 

   
 

 

 

 

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 
 


