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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 Jaskyňa Milada v Silickej Brezovej 
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: 

Jaskyňa sa nachádza na Silickej planine, asi 1 km juhovýchodne od obce Silická 

Brezová. 

GPS súradnice: 48°31′42″S 20°29′39″V 

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

V roku 1946 ju objavil Ján Majko so spolupracovníkmi cez 19 m hlbokú priepasť, 

ktorá ústi na podzemné riečisko. Tvorí ju riečna chodba a niekoľko rútivých siení a 

dómov. V jednom z nich sa dá vystúpiť až 65 m nad riečisko. V roku 1960 J. Jirásek 

prenikol cez vodný sifón, a tak v zadnej časti jaskyne objavil priestory v dĺžke    

360 m. Jaskyňa sa končí prietokovým jazerom. Dĺžka jaskyne je 800 m. Neskôr                 

do jaskyne vyrazili vstupnú štôlňu.  

Jaskyňa predstavuje ponornú časť brezovsko-kečovského podzemného 

hydrologického systému. Systém je vytvorený v druhohorných strednotriasových 

svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. Podzemný vodný tok                    

z jaskyne sa objavuje v spodnej časti priepasti Bezodná ľadnica, odkiaľ sa 

neznámymi priestormi dostáva až do Kečovskej vyvieračky. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Je to jaskyňa fluviokrasového typu. Vytvorená je v strednotriasových sivých 

gutensteinských vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch.  

Dĺžka doteraz známych podzemných priestorov je okolo 800 m. Tvorí ju 7 dómov, 

najväčší o dĺžke 65 m. Jaskyňa má bohatú kvapľovú výzdobu, z ktorej vynikajú 

najmä mohutné kvapľové drapérie. Zo sintrovej výplne sa vyskytujú stalaktity, 

stalagmity, sintrové záclony a jazierka. 
7. Udržateľnosť:  Podzemné bohatstvo je majetkom štátu a jej udržateľnosť je chránená zákonom.             

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál využitia:  

Jaskyňa Milada je zatiaľ pre širokú verejnosť nesprístupnená. 

Táto podzemná lokalita je významným zimoviskom netopierov. Zo 14 zistených 

druhov dominujú: podkovár malý, podkovár veľký, netopier obyčajný, podkovár 

južný. Z bezstavovcov tu žijú jaskynná žižiavka, troglofilná mnohonôžka a iné.  

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

Web stránky: 

http://speleoroznava.webnode.sk/fotogaleria/milada/ 

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

http://www.retep.sk/jaskyne/milada/milada.php 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.ssj.sk/sk/clanok/126-milada 
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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 
        


