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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 Silická ľadnica na Silici 
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: 

Nachádza sa na Silickej planine v Slovenskom krase asi 2 km západne                              
od obce Silica. Ku jaskyni vedie  žltá turistická odbočovacia trasa      
od rázcestníka “Silická jaskyňa rázcestie”(5 min), alebo od malého parkoviska 
nachádzajúceho sa tesne pred obcou Silica “rázcestník Silická jaskyňa 
parkovisko”(15 min). 

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

Táto priepasť vznikla preborením povaly na okraji krasovej jamy a je zaujímavá 
predovšetkým svojou celoročnou ľadovou výzdobou v spodnej časti priepasti, ktorá 
je turistom sprístupnená vybudovaným schodiskom. Vek zaľadnenia sa odhaduje        
na 2 000 rokov. Priepasť je voľne prístupná vyznačeným turistickým chodníkom                       
z parkoviska pred obcou Silica. Z dôvodu ochrany prírody a s ohľadom na vlastnú 
bezpečnosť je pohyb mimo chodníka a vyhliadkovej terasy zakázaný. 
Úvodná priepasť je zaľadnená v dôsledku zrútenia prechodu do dolných častí. Je to 
najnižšie situovaná jaskyňa s ľadovou výplňou. Jaskyňa v dĺžke 1 100 m pokračuje 
pozdĺž Čierneho potoka sériou veľkých dómov a siení v striedaní s úzkymi časťami a 
sifónmi. Je vytvorená v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch.                         
V zadných sieňach je prítomná i sekundárna sintrová výzdoba – dlhé a krehké 
sintrové brčká. Má význam aj z archeologického hľadiska. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Je najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete, nachádza sa v nadmorskej 
výške 503 m n. m.. Významná archeologická lokalita.  
Priepasť má tvar šikmého, hore otvoreného vreca, ktorého ústie je široké 32 m a 
vysoké 12 m. Priepasť sa vytvorila preborením stropu, čím sa odkryla strmá, až 
previsnutá skalná stena, ktorej hĺbka je 91 m.  

7.  Udržateľnosť:  Podzemné bohatstvo je majetkom štátu a jej udržateľnosť je chránená zákonom.                 
Za NPP bola vyhlásená v roku 1996. Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 
1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál využitia:  

Do vstupnej portálovej časti jaskyne vedie odbočka zo značkovaného turistického 
chodníka. Z upravenej terasy návštevníci môžu nazrieť do chladného útrobia 
jaskyne, pričom uvidia aj menšie útvary ľadovej výplne. Pohyb mimo chodníka a 
terasy je zakázaný a nebezpečný. 
V blízkosti jaskyne sa nachádza turistami vyhľadávaná priepasť Babská diera.  

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

Web stránky: 

http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/jaskyna-silicka-ladnica/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fysDcU3NayQ 
http://old.roznava.sk/sk/--91-2660-silicka-ladnica- 
http://www.gemer.sk/ciele/sladnica/sladnica.html 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.ssj.sk/sk/clanok/133-jaskyna-silicka-ladnica 
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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: Rožňava 
 


