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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: Tunel pod Homôlkou 
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: 

Prístupová cesta k Slavošovskému tunelu v súčasnosti nie je označená. Nie je však 
komplikovaná, niet dôvodu na obavy z blúdenia. Zo Slavošoviec je to niečo                       
cez kilometer, aj pri veľmi pokojnej chôdzi cesta nezaberie viac ako pol hodiny. 
Výškové prevýšenie je minimálne. 
Spred obecného úradu (miesto na parkovanie) prejdete bočnou ulicou, ktorá 
prechádza cez železničnú trať (priecestie bez závor). Pokračujete ďalej po tej istej 
ceste, ktorá o niekoľko sto metrov končí, resp. ďalej pokračuje v smere k horám ako 
poľná cesta. Po vstupe do lesa už vedľa cesty tečie Rejdársky potok. Kráčajúc stále 
rovno dôjdete na miesto, kde sa na strome nachádza drevená tabuľa s označením 
tunela. 
Portál do tunela sa nachádza tesne pod povrchom v širokej jame, do ktorej vedie 
drevený rebrík na spôsob schodiska. 
GPS: Slavošovský tunel pod Homôlkou N 48°42.152' E 020°16.088' 

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

Po tom ako v roku 1938 v rámci Viedenskej arbitráže prišlo Slovensko o 10 390 km2 
územia, sa Rožňava i Plešivec stali súčasťou Horthyho Maďarska. Tým došlo aj 
na prerušenie železničnej trate, ktorá viedla zo Slavošoviec do Plešivca. Slavošovce 
pritom boli prosperujúcim výrobným i obchodným mestečkom, ktoré sa stalo známe 
najmä vďaka papierňam. 
Východiskom bolo vybudovanie železničnej trate, ktorá by spájala Dobšinú 
a Slavošovce s Banskobystrickým krajom v línii Dobšiná – Slavošovce – Revúca - 
Tisovec – Brezno – Banská Bystrica. Stavebné povolenie na tunel vydalo 
ministerstvo dopravy a verejných prác v máji 1941. Tunel bol dokončený v apríli 
1944. To už však udalosti II. svetovej vojny pokročili natoľko, že na stavbu samotnej 
trate chýbali peniaze. V auguste toho istého roku vypuklo Slovenské národné 
povstanie a aj ďalšie obdobie malo národnooslobodzovací charakter, takže popri 
udalostiach s postupom Červenej armády a priamych bojov na ostatné neostával ani 
čas. Dva dni po oslobodení Košíc, presne 21. januára 1945, priniesol do krajského 
mesta politruk oslobodzujúcej 18. armády IV. armádneho frontu Leonid Brežnev 
stanovisko Vlády Sovietskeho zväzu, podľa ktorého sa závery Viedenskej arbitráže 
rušia a územie odňaté Maďarmi sa stáva opätovnou súčasťou Československa. Toto 
stanovisko potvrdili po ukončení II. svetovej vojny aj všetky štyri víťazné mocnosti. 
Týmto aktom už stavanie novej železničnej strate stratilo význam, pretože Plešivec 
i Rožňava sa stalo opätovne súčasťou Slovenska (Československa) predvojnové 
spojenie bolo obnovené. Tunel nedobudovanej trate však ostal stáť do dnešných čias. 
Tunel pod Homôlkou bol vybudovaný na traťovom úseku Slavošovce - Lubeník 
(Chyžnian Voda), ktorého stavebná dĺžka mala byť 14,842 kilometrov. Dĺžka tunela 
je cca 2400 metrov, aj keď sa niekde uvádzajú aj iné údaje, napr. 2750 metrov. Tunel 
neleží v priamke, ale je postavený v dvoch oblúkoch. Pred pár rokmi bol vstup                 
do tunela na koprášskej strane zaplavený nánosom zeminy, bahna a vody, takže 
prejsť cezeň bolo problematické. Ešte predtým však bola situácia iná, tunel bol 
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priechodzí a ľudia cezeň prechádzali na bicykloch, či motorkách. Skrátili si tak cestu 
zo Slavošoviec do Jelšavy alebo Revúcej aj viac ako o polovicu. Do tunela je dnes 
možné vojsť bez problémov. Vľavo je vykopaný odtokový kanál, ktorým vyteká 
voda presakujúca cez tunelovú rúru a vtekajúca na slavošovskej strane. Najlepšie je 
ísť k tunelu v čase vegetatívneho kľudu. Vtedy tu preniká najviac svetla a                        
vo výhľade nebráni vegetácia. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Tunel je jednou z atypických turistických atrakcií okolia. V tejto impozantnej 
podzemnej stavbe, ktorá spája Štítnickú a Revúcku dolinu, koľajnice nenájdete. 
Tunel bol dobudovaný, v historickom čase svojej výstavby mal aj opodstatnenie, trať 
k nemu však nikdy nedostavali. Ako technická pamiatka sa však ako v minulosti, tak 
aj teraz teší veľkej návštevnosti turistov či už zo zahraničia, alebo bližšieho okolia. 

7.  Udržateľnosť:  Okolie tunela sa  premenilo na oddychovú zónu a tunel na turistickú atrakciu. 
Jedinečnou udalosťou sa stal koncert, ktorý sa tam odvtedy každoročne uskutočňuje. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Dnes ním pešo prejdete približne za hodinku a pritom si ušetríte čas, ktorý by ste 
museli vynaložiť na výstup a zostup hrebeňa Stolických vrchov alebo obchádzaním 
po cestách. I samotný prechod pod masívom hôr má svoje čaro.  

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

http://www.zeleznicne.info/view.php?cisloclanku=2008020008 
http://gemer.vucke.sk/trip/gemer/gemer/kultura/kulturne-dedicstvo/slavosovsky-
tunel-pod-homolkou.html 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

 

 
 
PRÍLOHY 
Príloha Fotodokumentácia  
Slavošovský tunel 

 

 
 
 



 

3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

4 
 

 

    
 

 
 

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 
        


