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N ový rok 2006 prišli na Námestie baníkov privítať stovky Rožňavčanov. Slávnostným
nápojom bolo šumivé víno či šampanské, nechýbal slávnostný ohňostroj, novoročné vinše
i predsavzatia. Už piaty rok sprevádzal silvestrovskú veselicu film spracovaný RVTV, ktorý
zhrnul významné udalosti v Rožňave z uplynulého roka 2005.
Prvým občanom mesta Rožňavy, ktorý sa narodil v Rožňave bol Šimon Majerník,
ktorý sa narodil až 8. januára 2006. Slávnostné uvítanie do života primátorom mesta Ing.
Františkom Kardošom sa uskutočnilo v nemocnici sv. Barbory v Rožňave.
Najstarším občanom Rožňavy v roku 2006 bol Štefan Mogyoródi, ktorý sa v zdraví
dožil 97 rokov.
Kaleidoskop udalostí v meste
Prvá sobota v novom roku patrila už tradičnému novoročnému výstupu na Volovec,
v spolupráci s mestom Rožňava a obcou Čučma. Vyše 1 100 účastníkov bolo prepravených
deviatimi rožňavskými a tromi maďarskými autobusmi pred bývalú rekreačnú chatu
Gulyapalag, odkiaľ pokračovali smerom k cieľu, teda k vrcholu Volovských vrchov Skaliska /1 293.1 m n. m./ Priaznivé počasie umožnilo účastníkom nádherný panoramatický
výhľad nielen na široké okolie, ale i na Vysoké Tatry.
Nový rok sa nezaobišiel ani bez tradičného Novoročného koncertu, ktorý zorganizovalo
Mestské divadlo Actores. Tentoraz sa koncert niesol v podaní svetoznámeho husľového
virtuóza Petra Michalicu a populárneho predstaviteľa slovenskej operetnej a muzikálovej
scény Jozefa Benedika. Koncert s novoročným prípitkom sa uskutočnil dňa 13. januára 2006.
Rok 2006 sa na Slovensku bude niesť najmä v znamení volieb a to parlamentných
i komunálnych.
Začiatok roka bol pre Slovensko veľmi tragický. Dňa 19. januára sa zrútilo v Maďarsku
v obci Hejce slovenské dopravné lietadlo AN-24 so 43 vojakmi na palube. Vojaci sa vracali
z misie KFOR v Kosove a od pristátia na košickom letisku v rodnej zemi ich delilo iba 28 km.
Zo 43 pasažierov sa zachránil akoby zázrakom jediný vojak, nadporučík Martin Farkaš.
Medzi zosnulými boli i dvaja Rožňavčania a to čatár Peter Komora a práporčík Ondrej Kesy.
Miestny odbor SPB a mesto Rožňava pripravili na deň 23. januára pietnu spomienku
z príležitosti 61. výročia oslobodenia Rožňavy Rumunskou a Červenou armádou. Spomienka
bola tohto roku venovaná aj posádke leteckého nešťastia z 19.januára.
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Mesto Rožňava oslavuje v tomto roku svoje 715. narodeniny a preto posledné januárové
dni a prvý februárový týždeň patria každým rokom Dňom mesta. Na 715. výročie prvej
písomnej zmienky o Rožňave bol pripravený bohatý program, ktorý veľkolepé narodeniny
nášho mesta sprevádzal od 29.1. do 5.2.2006.
Úvod osláv Dní mesta sa niesol v znamení medzinárodnej súťaže v tanečnom športe
o „Rožňavský pohár 2006“. Túto súťaž už 14. ročník pripravilo Občianske združenie
SAMBED Rožňava pod vedením Júliusa Schwartza.
V rámci Dní mesta bol udelený desiatim športovcom titul „Najúspešnejší športovec roku
2005“.
Dvom športovým klubom ocenenie „Najúspešnejší športový kolektív roku 2005“.
Dvom športovcom bolo udelené uznanie a to Jozefovi Kmeťovi a Jozefovi Völgyákovi členovi Klubu silového trojboja J.P.STAV Herkules.
Cenu mesta za rok 2005 obdržali:
Ing. Ivana Fafráková
MUDr. Vladislav Laciak
Ondrej Rozložník
hudobná skupina SEXIT
Cenu primátora mesta za rok 2005 obdržali:
- Karol Samseli za kultúrno-spoločenskú a pedagogickú činnosť
- Zoltán Dobránsky za dlhoročnú pedagogickú a verejno-prospešnú činnosť
- Cyril Smorad za rozvoj športovej činnosti
- Ivan Čilík za dlhoročnú činnosť v oblasti športu
- PaedDr. Magdaléna Kováčová za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť
- Mgr. Árpád Molnár za príkladný rozvoj spolupráce medzi mestom Rožňava a Rožňavským
cirkevným zborom Ref. kresťanskej cirkvi na Slovensku
- Vojtech Palóci – diamantový darca krvi
- kolektív Auto šport klub Rožňava za rozvoj automobilového športu a propagáciu mesta
doma i v zahraničí
Čestnými občanmi mesta sa stali:
Dr. Ing. Bogdan Ficek za rozvoj partnerských vzťahov
Yákob Meiri, vďaka ktorému bola zostavená publikácia o dejinách židovskej komunity v
Rožňave
prof. RNDr. Lászlo Miklós – minister životného prostredia SR
Klub dôchodcov sa do programu Dní mesta zapojil slávnostnejšie a to 35. výročím svojho
založenia. Tento bol založený v roku 1971 a jeho zakladateľmi boli Július Balog a Alžbeta
Čísarová. T. č. má klub cca 500 členov a jeho dlhoročnou predsedníčkou je Ružena
Kostelníková, ktorá ho vedie už 11 rokov.
V rámci osláv pripravili dôchodcovia výstavku pod názvom Život v klube.
K vystavovaným predmetom mimo maľovaných obrazov a ručných prác, patrili napr. staré
listiny, vysvedčenia, rodné listy i staré fotografie Rožňavy.
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Súčasťou otvorenia výstavy bolo odovzdávanie absolventských listov účastníkom
počítačového kurzu a prevzalo ich 11 dôchodcov. Taktiež sa uskutočnil šachový turnaj medzi
študentmi gymnázia a dôchodcami.
Počas osláv Dní mesta sa organizovali i stretnutia občanov mesta s predstaviteľmi
samosprávy pod názvom Fórum občanov Rožňavy, ďalej to bolo stretnutie s Detským
parlamentom, Študentským parlamentom, podnikateľmi, pracovníkmi kultúry i s bývalými
pracovníkmi mesta.
V rámci Fóra samospráv sa uskutočnilo pracovné rokovanie delegácií partnerských miest,
ktoré v roku 2006 prinieslo i podpísanie novej partnerskej zmluvy so srbským mestom Bačka
Topoľa. Za toto mesto podpísal zmluvu primátor Babi Atilla.
Dňa 16. februára 2006 bol vládou na návrh ministra vnútra SR Martina Pada menovaný
do funkcie Obvodného úradu v Rožňave Attila Kelecsényi. Uvedená zmena bola prevedená
z dôvodu, že doterajší prednosta OÚ v Rožňave Ján Szőllős sa stal po voľbách do VÚC
podpredsedom Krajského samosprávneho kraja v Košiciach. Obvodný úrad až do menovania
Attilu Kelecsényiho dočasne viedol Ing. Ivan Gemerský, ktorý bol touto funkciou dočasne
poverený.
Okrem zmeny vo vedení OÚ sa úrad zaoberá i sťahovaním do priestorov Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom na Špitalskej ulici č. 3 v Rožňave.
Akciová spoločnosť KID Poprad – operátor káblovej televízie v Rožňave, sa v marci
2006 presťahovala z priestorov mestského úradu do OKC – Obchodno-kultúrneho centra
v meste.
Dňa 21. februára zorganizoval Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny v Rožňave burzu
práce pre zamestnávateľov a nezamestnaných. Stretli sa tu nezamestnaní so základným
vzdelaním, stredoškoláci s maturitou, či výučným listom, ale aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia
a z ponuky práce boli možnosti zamestnania v domácich i zahraničných firmách.
Dňa 25. februára 2006 navštívil Rožňavu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Spojených štátov amerických na Slovensku Rodolphe Meaker Vallee. Ako uviedol
v rozhovore pre RVTV, chcel poznať čo najviac zo Slovenska, jeho problémy i príležitosti.
Na pôde mestskej Radnice ho prijal primátor mesta Ing. František Kardoš. Stretnutia sa
zúčastnil aj prednosta MÚ Ing. Ján Štefan, poslanec MZ Ing. Ondrej Bolaček ako predseda
finačnej komisie, riaditeľka Národného múzea v Betliari Eva Lázarová a riaditeľ závodu
Siderit v Nižnej Slanej . Hovorilo sa o možnostiach investovania v regióne, o možnej
budúcnosti priemyselného parku, o riešení bytovej pomoci a vzdelávania miestnych Rómov,
nezamestnanosti, cestovnom ruchu atď.
Mesto Rožňava získalo grant z predvstupového fondu európskej únie Phare v rámci výzvy
na predkladanie žiadostí grantovej schémy rozvoj a podpora podnikateľských sídiel
a infraštruktúry, inovačných aktivít a ľudských zdrojov v prihraničných oblastiach. Partnerom
Rožňavy je maďarské mesto Kazincbarcika. Predmetom grantu je vytvorenie kongresového
centra v Rožňave rekonštrukciou existujúcich priestorov radnice a vytvorenie databázy
podnikateľských subjektov, výskumných a vývojových inštitúcií v SR v oblasti Rožňavy
a v Kazincbarcike v Maďarsku. Rekonštrukciu Radnice zahŕňa oprava strechy, výmena okien
a rekonštrukcia druhého poschodia budovy do pôvodného stavu. Tieto priestory budú slúžiť
na semináre, konferencie, rôzne prezentácie a podujatia.
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Dňa 8. marca otvorila Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku SR v
Brzotíne, Stredisko environmentálnej osvety BAMBI, Východoslovenské múzeum Košice
a Banícke múzeum Rožňava výstavu o problematike výskytu a ochrane netopierov. Na svete
žije viac ako 90 druhov netopierov, z ktorých sa na Slovensku vyskytuje 27 druhov. Autorom
výstavy je Miroslav Fulin a táto výstava sa po Trebišove, Michalovciach a Ružomberku
dostala i do Rožňavy.
8. marec patrí od roku 1910 neodmysliteľne Medzinárodnému dňu žien. V roku 1975 ho
Rada OSN uznala ako medzinárodný sviatok. Aj napriek tomu, že veľké oslavy MDŽ zväčša
vymizli z inštitúcií a podnikov, mesto Rožňava v tento deň už tradične vzdáva úctu ženám –
zástupkyniam škôl, nemocnice, Klubu dôchodcov, podnikateliek. Preto i v tomto roku
pripravilo pre nich kultúrny program, poďakovanie, občerstvenie i kvietok.
Nebezpečný vírus H5N1 vtáčej chrípky sa po novom roku šíril veľmi rýchlo i na
Slovensko. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave a odbor krízového
riadenia Obvodného úradu v Rožňave prijala potrebné opatrenia. Jej riaditeľ MVDr. Ladislav
Kerpán upozornil občanov na tepelnú úpravu hydiny nad 70 stupňov. Ministerstvo
pôdohospodárstva SR ubezpečuje, že hydinové mäso vyrobené a predávané na Slovensku je
bezpečné a zodpovedajú zaňho slovenské hygienické a veterinárne orgány štátnej správy.
Žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej v Rožňave sa zapojili v rámci odborného
vzdelávania žiakov stredných škôl do krúžku cvičnej firmy, ktoré organizovalo Centrum
cvičných firiem v Bratislave. Študenti sa v rámci tohto vzdelávania zúčastnili 10. ročníka
Medzinárodného veľtrhu v Žiari nad Hronom, kde obsadili dve prvé miesta a to za „naj“
firmu Compresa a pripravenosť stánku „Prievan“.
Slovenská republika prešla v období od roku 1989 po rok 2005 viacerými zásadnými
zmenami a to nie iba politickými. Preto došlo i k reforme verejnej správy, ktorá umožnila
rozsiahly proces zmien. Cieľom reformy bolo decentralizáciou preniesť na samosprávu
množstvo kompetencií a z obcí vytvoriť významný článok verejnej správy. Preto v súlade
s projektom decentralizácie na roky 2003- 2006 navštívil z tridsiatich miest i Rožňavu
splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy Ing. Viktor Nižňanský. Stretol
sa s primátorom mesta, starostami okolitých obcí, zástupcami školských i sociálnych
zariadení. Ako informoval, do komunálnej reformy spadajú tri oblasti a to presun ďalších
kompetencií, posilnenie finančnej autonómie a štrukturálne reformy.
Cieľom reformy je zlepšenie podmienok pre plnenie samosprávnej zodpovednosti obcí,
posilniť konkurencieschopnosť vidieckeho priestoru a vytvoriť z obcí jeden z rozhodujúcich
článkov verejnej správy na Slovensku.
V polovici marca t.r. navštívili primátora mesta zástupcovia verejno-prospešnej
spoločnosti Správna voľba z Českej republiky pod vedením asistenta riaditeľa tejto
spoločnosti Romana Hrozeka. Cieľom ich návštevy bolo predstaviť projekt, ktorý už funguje
v niektorých českých mestách a ktorý by chceli rozbehnúť i na Slovensku. Prvým
vytipovaným mestom bola práve Rožňava, ktorej projekt môže otvoriť nové pracovné
príležitosti pre telesne postihnutých.
Od začiatku roku 2006 sa Turistické informačné centrum v Rožňave zúčastnilo štyroch
veľtrhov s cieľom predstaviť svoje služby a produkty formou propagácie nášho regiónu.
Naposledy to bolo v partnerskom meste Budapešť, kde počas štyroch dní vystavovalo takmer
900 vystavovateľov a trhy navštívilo viac ako 100 000 návštevníkov.
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TIC Rožňava propagoval najmä naše najväčšie turistické atrakcie ako napr. hrad Krásna
Hôrka, Mauzóleum, kaštieľ Betliar, gotické kostoly, či jaskyne. Každý návštevník, ktorý sa
zastavil pri stánku rožňavského centra mal možnosť zažiť atmosféru, pohostinnosť
a jedinečnosť gemerského regiónu.
Dňa 23. marca sa konal 11. ročník nadregionálnej súťaže žiakov základných umeleckých
škôl v sólovej hre na klavíri. Zúčastnilo sa ho 59 súťažiacich. Ocenenie a diplomy získali
víťazi a to na troch stupňoch – zlatom, striebornom a bronzovom. Podľa hodnotenia poroty
má umelecká úroveň medziročne stúpajúcu úroveň.
7. ročník „Týždňa slovenských knižníc“ bol zahájený dňa 30. marca Slovenskou asociáciu
knižníc a vyvrcholí 2. aprílový deň. Cieľom je pozitívne zviditeľnenie knižníc ako kultúrnych
a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí. Rožňavská knižnica mala
k tejto príležitosti pripravené viaceré aktivity, ako napr.: Deň otvorených dverí, literárne dni
P. Dobšinského, slávnostný zápis prvákov do knižnice, burzu kníh. Literárno-dramatické
pásmo o Ľudovítovi Štúrovi a výstavu jeho diel zorganizovala knižnica v spolupráci s MO
Matice slovenskej v Rožňave.
Dňa 21. marca bola v priestoroch OKC otvorená výstava, venovaná ľuďom postihnutým
epilepsiou. Zorganizovali ho DSS Amalia, OZ Rehamenta a Mestské divadlo Actores.
Výstava sa niesla pod názvom Arteterapia. – teda liečba umením. Na výstave boli vystavené
i diela dvoch klientov rožňavského združenia postihnutých.
V utorok 28. marca sa konalo stretnutie členov Zväzu diabetikov v Rožňave. Táto
organizácia má takmer 100 členov a v rožňavskom okrese je evidovaných 4 000 diabetikov,
chráni záujmy a potreby diabetikov – cukrovkárov a snaží sa skvalitniť život ľudí
postihnutých touto chorobou.
Dňa 30. marca sa konalo stretnutie veliteľov práporu RCHBO a Raketometného oddielu
v Rožňave, veliteľa pozemných síl, náčelníka G3 a primátora mesta z príležitosti prvého
výročia vzniku raketometného oddielu ľahkej brigády v Rožňave.
Súčasťou programu bola i prezentácia histórie vzniku oddielu, slávnostný nástup s
pochodom a prehliadka priestorov i bojovej techniky. V súčasnosti je oddiel vyzbrojený 122
mm raketometmi. Počnúc rokom 2008 má byť pripravený na plnenie úloh v rámci NATO.
Výročia sa zúčastnil i brigádny generál Ing. Stanislav Petrenec, ktorý oddielu odovzdal vlajku
so symbolom medveďa.
Deň narcisov sa konal v tomto roku už po desiaty krát a to 7. apríla. Je to celonárodná
finančná zbierka na pomoc onkologickým pacientom a predchádzanie tejto zákernej chorobe.
Výnos z tejto zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine je z roka na rok vyšší a v uliciach
mesta Rožňavy sa v tento deň vyzbieralo 71 080Sk, čo je o 20 tisíc viac oproti roku 2005.
V posledný marcový deň sa uskutočnilo v kaštieli Betliar – nositeľa prestížnej ceny
Europa Nostra zasadnutie zástupcov Združenia historických miest a obcí Slovenska. Do tohto
združenia patrí i historické banské mesto Rožňava. Zišlo sa tu 9 zástupcov., Cieľom tohto
združenia je vytvoriť pilier na záchranu a obnovu pamiatkového fondu, podporovať
regeneráciu, oživenie historických jadier miest a obcí Slovenska a prezentovať kultúrne
hodnoty a tradície, ktoré sú významnou súčasťou európskej kultúry.
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Dňa 2. apríla sa v Rožňave uskutočnil nábor do profesionálnej armády pod názvom
“Pridaj sa k nám“. Organizoval ho komunikačný odbor Ministerstva obrany SR pod vedením
kpt. Ing. Nadi Kadlačíkovej. Touto celoslovenskou akciou chce ministerstvo získať do radov
profesionálnych vojakov mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov. V rámci tejto akcie bol
predstavený Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany z Rožňavy s ukážkami
špeciálnych chemických oblekov, výzbroje a dýchacích prístrojov.
Rožňavský Rotary klub bol dňa 22. apríla uvedený do Celosvetovej siete viac ako 100ročného dobročinného spoločenstva, ktoré sa zameriava na službu a pomoc druhým v 166
krajinách sveta. Rožňavskému klubu odovzdal guvernér dištriktu Otakar Veselý čartrovaciu
listinu a tým bol klub uvedený do Charty Rotary International.
Dňa 27. apríla sa v spoločenskej sále MsÚ v Rožňave uskutočnilo zasadnutie Združenia
miest a obcí Horného Gemera. Zúčastnilo sa ho 47 členov, ktorí na zasadnutí bilancovali
uplynulé štvorročné obdobie. V závere si združenie zvolilo 16 delegátov – primátorov
a starostov z Horného Gemera, ktorí budú hájiť záujmy združenia na 16. celoslovenskom
sneme.
27. apríl bol i dňom, kedy rožňavská Stredná zdravotnícka škola v Rožňave pripravila
akciu z príležitosti Dňa ošetrovateľstva. Konala sa v sále OKC v Rožňave. Tento pamätný deň
sa koná na počesť výročia narodenia Florence Nightingel, prvej dámy, ktorá položila základy
ošetrovateľstva. Ústrednou témou odborných prednášok boli psychické ochorenia, ktoré si
prišli vypočuť nielen zdravotníci z rožňavskej nemocnice, ale i z okolitých miest.
Dňa 1. mája sa uskutočnili oslavy 2. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie spolu
s oslavou Sviatku práce. Na uvedenom podujatí bol postavený „ máj“, ktorý postavili členovia
folklórneho súboru Haviar a to pred Radnicu na Námestí baníkov. V príhovore vystúpil
primátor mesta Ing. F. Kardoš a predseda košického výboru KSS Ján Krab. V programe
vystúpili súbory Haviarik, Lúčka, folklórny súbor Jasanima, maďarský súbor Búzavirág
a slovenský FS Haviar.
Dňa 5. mája zorganizovalo Mesto Rožňava o OV SZPB oslavy 61. výročia Víťazstva nad
fašizmom a tým oslobodenia našej vlasti od fašizmu. Spomienkové podujatie sa začalo
kladením vencov k pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovej ulici. Zúčastnili sa ho mimo
zástupcov mesta, polície, vojenskej posádky a organizácií i priami účastníci bojov.
Dňa 2. mája zasadal na Mestskom úrade v Rožňave výbor Matice slovenskej z Martina
pod vedením jej predsedu Ing. Jozefa Markuša. Výbor v Rožňave prerokoval prípravu
celoslovenského snemu MS a v Rožňave zasadal i z dôvodu pomôcť miestnemu odboru
v jeho činnosti. Členovia predsedníctva MS a predsedníčka MO MS v Rožňave Oľga
Benediktyová boli prijatí primátorom mesta Ing. Františkom Kardošom.
I v tomto roku zorganizovalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave okresnú súťažnú
prehliadku amatérskej filmovej tvorby a videotvorby.
Jubilejný 10. ročník Cineamy bol rozdelený do troch súťažných blokov. Do krajského kola
postúpili 27 autorov s 36 príspevkami a do celoslovenskej súťaže 11 snímkov. Napr. prvú
cenu v kategórii A si odniesol Košičan Vladimír Baran s dokumentom Posledná noc grófky
Alžbety. Z Rožňavčanov si prvú cenu odniesol Norbert Čerevka za videoklip skladby Mám
rád od hudobnej skupiny Sexit.
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V rámci racionalizácie siete stredných škôl, patriacich do Krajského samosprávneho kraja
je nevyhnutné, aby došlo i v Rožňave k určitým zmenám. Tieto zmeny sa týkajú v Rožňave
troch stredných škôl. Na zasadnutí racionalizačnej komisie dňa 3. mája bol daný návrh, aby
bola v Rožňave vytvorená Technická odborná škola a to zlúčením dvoch rožňavských
stredných škôl. Podľa tohto návrhu SPŠS, ktorá v terajších priestoroch sídlila viac ako 40
rokov, by sa mala presťahovať do priestorov SOU na Hviezdoslavovej ulici. Na miesto
SPŠS, by sa presťahovala SZŠ. Proti tomuto návrhu sa postavili žiaci petičnou akciou.
Dňa 26. mája sa konal v OKC Gemersko-novohradský lekársky a zdravotnícky deň, ktorý
je v Rožňave organizovaný každý štvrtý rok. Bol to jubilejný 40. ročník a v Rožňave sa konal
už po desiaty krát. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta.
Dlhoročná vysoká úroveň akcie pritiahla do Rožňavy zhruba 300 zdravotných sestier a 200
lekárov a to z Lučenca, Rimavskej Soboty, Veľkého Krtíša, Revúcej a Rožňavy. Program
pozostával z odborných prednášok osobitne pre lekárov a osobitne pre zdravotné sestry,
ktorých bolo spolu takmer dvadsaťosem.
Miestni Rómovia pripravili v mesiaci jún 8. ročník podujatia s názvom DÁRIDÓ.
Hlavným organizátorom bolo občianske združenie Roma Lavuta. Bola to regionálna
prehliadka rómskej kultúry, hudby, tanca a stretli sa na nej Rómovia takmer z celého Gemera.
Parlamentné voľby 2006
Dňa 17. júna 2006 sa konali predčasné parlamentné voľby, ktorých sa zúčastnilo 54,7 %
oprávnených voličov na Slovensku.
V Rožňave sa týchto volieb zúčastnilo 47,51 % oprávnených voličov, čo je z počtu 15 204
voličov 7 118. Bolo tu vytvorených 17 volebných okrskov a voliči mohli k urnám pristupovať
od 6 hodiny rannej do 22 hodiny večernej.
Z 21 politických strán v Rožňave zvíťazila s 34,36 %, teda s 2 446 platnými hlasmi Strana
maďarskej koalície. V SMK mali z Rožňavčanov nasledovné zastúpenie: konateľ mestských
lesov László Gordon, lokálny konzultant Fondu sociálneho rozvoja János Vasik, prednosta
obvodného úradu Attila Kelecsényi i zástupca predsedu KSK Ján Szőllős.
Absolútny víťaz parlamentných volieb na Slovensku, strana Smer, získala v Rožňave
1 569 hlasov. Z Rožňavy dostal najviac hlasov za túto stranu Ing. Ján Babič – vedúci odboru
živnostenského podnikania. Hoci sa do parlamentu nedostal ihneď, po zmenách v parlamente,
sa predsa stal jeho poslancom. SDKÚ-DS volilo v Rožňave 1 447 voličov, čo je z celkového
počtu 20,33 % oprávnených voličov. Priebeh volieb bol v Rožňave bezproblémový.
Mesto Rožňava a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravili na 21. jún akciu pod
názvom Streetfestival 2006“. Tento festival sa mal konať už v mesiaci máji, ale pre
nepriaznivé daždivé počasie bol zrušený.
V náhradný deň 21. júna bolo krásne slnečné počasie, ktoré prilákalo na Námestie baníkov
množstvo ľudí. Tento ročník otvoril primátor mesta Ing. František Kardoš, ktorý zdôraznil, že
zámerom akcie je športom a kultúrou bojovať proti drogám. V rámci tejto akcie bol
odštartovaný i 3. ročník kampane „Na kolesách proti rakovine“, počas ktorej sa v uliciach
mesta vyzbierala čiastka 7584.- Sk. Táto suma bola zaslaná pre Slovenský paralympijský
výbor. V kultúrnom programe vystúpili členovia súboru Sambed, Haviarik, Lúčka a deti
materských a základných škôl.
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Koncom júna 2006 bola otvorená výstava obrazov, ktoré vznikli na Medzinárodnom
plenéri v Rejdovej. Výstavu zorganizoval Rákócziho maďarský dom a Občianske združenie
K-ART. Vernisáž výstavy pod názvom „Maľujeme spolu“ sa konala vo veľkej sále RMD
v Rožňave. Odborným garantom bola Mgr. Margita Hanáková. Takmer 30 obrazov rôznych
techník bolo predstavených odbornej i laickej verejnosti i na výstavách v Sárospataku,
Kráľovskom Chlmci a Košiciach.
Tohtoročný 9. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia Mlyn sa konal tohto roku
v improvizovanom atelieri Obchodnej akadémie v Rožňave. Zúčastnilo sa ho 10 výtvarných
umelcov z partnerských miest z Budapeši, Serencsu a Cieszyna z Poľska. Každý z umelcov
daroval aj tohto roku Rožňave jeden obraz. Z obrazov, ktoré sa za deväť ročníkov nazbierali
z tohto sympózia, bude zostavená výstava na Radnici.
Dňa 27. júna sa konal krst knihy Krásnohorská jaskyňa Buzgó a to v súvislosti
s otvorením novovybudovaného náučného chodníka z Krásnohorskej Dlhej Lúky ku
Krásnohorskej jaskyni. Otvorenie tohto chodníka v dĺžke 800 metrov je súčasťou prezentácie
svetového prírodného dedičstva UNESCO. Je situovaný v nádhernom prostredí s výhľadom
na hrad Krásna Hôrka a vedie popri kaplnke sv. Panny Márie a vodnom mlyne.
Textová časť knihy je vyhotovená trojjazyčne – v slovenčine, maďarčine a angličtine.
Autormi sú Jaroslav Stankovič, Václav Cílek a kol. Finančne bolo jej vydanie podporené
prostriedkami z EÚ.
Ústav vzdelávania Univerzity P.J. Šafárika v Rožňave ponúkne v akademickom roku
2006/2007 možnosť moderného vysokoškolského vzdelania a to programom Šport
a rekreácia. Absolventom umožní nadobudnutie kvalifikácie pre profesiu budúcnosti napr.
animátora, inštruktora, trénera zdravotného tréningu, projektanta rozvoja športu a rekreácie.
Priestory, kde bude táto výučba prebiehať budú ukončené do septembra 2006 a to v bývalej
rožňavskej nemocnici. Pre nový akademický rok sa plánuje sa prijať 75 študentov. Vedením
tohto ústavu bol poverený Doc. PaeDr. Milan Ďuriček, CSc.
Od polovice augusta dala mestská polícia do prevádzky kamerový systém, ktorý bude
zabezpečovať dozor nad dodržiavaním verejného poriadku v meste a bude účinným
prostriedkom na predchádzanie pouličnej trestnej činnosti. V súčasnosti sú v rámci systému
nainštalované štyri výkonné kamery, ktoré sú v prevádzke 24 hodín denne. Monitorujú
Námestie baníkov, parkovisko pred MsÚ, časť Šafárikovej, Košickej a Čučmianskej dlhej
ulice.
V poslednú augustovú nedeľu sa konal v Rejdovej 33. ročník Gemerského folklórneho
festivalu. Pripravilo ho Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a obec Rejdová pod záštitou
predsedu Krajského samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu a s finančnou podporou MK SR.
Živá pozvánka formou sprievodu folklórnych súborov sa konala v Rožňave deň pred
festivalom.
Koncom augusta navštívilo spolok SČK v Rožňave päť zástupcov Čínskeho červeného
kríža pod vedením generálneho sekretára SČK Ing. Bohdana Telgárskeho a generálneho
riaditeľa ČK v čínskej provincii Liaoning Yang Haiyuna. Táto návšteva sa konala v rámci
výmenného pobytu medzi slovenským a čínskym červeným krížom a to na základe dohody
o vzájomnej spolupráci.
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Dňa 20. septembra vláda SR na svojom zasadnutí odvolala prednostov Obvodných
úradov na Gemeri a následne na druhý deň vymenovala nových. V Rožňave Attilu
Kelecsényiho z SMK nahradil nominant strany Smer, Mgr. Ľubomír Hlaváč.
Začiatkom mesiaca septembra sa konal 23. ročník Rožňavského jarmoku. Zahájený bol
tradičným slávnostným príhovorom primátora Ing. Františka Kardoša a vztýčením jarmočnej
vlajky. Jarmok trval tri dni s počtom 309 predajných stánkov. Jeho súčasťou bolo viacero
sprievodných podujatí.
Sprievodným podujatím bolo slávnostné otvorenie Kongresového centra v budove
Radnice, ktorá je po rekonštrukcii strechy, fasády a 2. poschodia. Na vytvorenie tohto centra
získalo mesto grant z predvstupového fondu EÚ Phare CBC vo výške 130 tisíc EUR.
Kongresové centrum bude slúžiť na uskutočňovanie seminárov, konferencií, prezentácií
a pod.
Ďalším sprievodným podujatím jarmoku bolo aj otvorenie 4. ročníka kontraktačnopredajnej výstavy slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Gemer-Expo, zameranej na
cestovný ruch. Výstavu organizovalo mesto Rožňava a Únia Slanej a Rimavy v priestoroch
OKC, kde sa prezentovalo 42 vystavovateľov, z toho 8 z Maďarska. Z Rožňavy a okolia mali
zastúpenie TIC, ÚPSVaR, BM, Správa národného parku Slovenský Kras, Správa slovenských
jaskýň a nechýbala ani prezentácia okolitých jaskýň.
Súčasťou trojdňovej výstavy bola odborná konferencia, ktorá sa niesla pod názvom
„Možnosti a obmedzenia rozvoja cestovného ruchu v EUROREGIÓNE Slanej a Rimavy“.
Na radnici bola počas jarmoku otvorená i výstava o histórii Rožňavy, kde sa návštevníci
mali možnosť oboznámiť s udalosťami z pred 450 rokov.
V piatok 8. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie rožňavského kina, ktoré
nebolo v prevádzka od konca roku 2005. Niekdajšie kino Panoráma sa premenovalo na kino
Čas a bude ho prevádzkovať Občianske združenie Žena a rodina z Košíc. Združenie dostalo
kino od mesta do prenájmu za jednu korunu na jeden rok. Náklady na prevádzku bude znášať
OZ. Pri príležitosti otvorenia kina bol premietaný hraný dokument s názvom Vôľa a predstava
manželov Andrássyovcov a to za prítomnosti scenáristu a režiséra Aloisa Ditricha.
Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave zorganizovala 26. ročník odborného
seminára hudobných knihovníkov v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Na
odbornom seminári sa stretlo takmer 50 knihovníkov z celého Slovenska. Počas dvoch dní si
vypočuli 15 prednášok na tému „Hudobná ikonografia na Slovensku“ a vymenili si navzájom
skúsenosti a poznatky. Univerzitnú knižnicu zastupovala Mgr. Dana Drličková a Slovenskú
národnú knižnicu z Martina Mgr. Adrián Mikušák. Spestrením seminára bola zaujímavá
prednáška o hudbe na internete, s ktorou prišiel z Ústavu hudobnej vedy SAV z Bratislavy
Mgr. Stanislav Grich.
Dňa 4. októbra sa v našom okrese konalo výjazdové rokovanie vlády SR pod vedením jej
predsedu Róberta Fica. Zasadnutie sa malo konať v kaštieli Betliar, kde boli prevedené
patričné prípravy. Vláda však na poslednú chvíľu zmenila miesto rokovania a kabinet
nakoniec rokoval v obecnom kultúrnom dome v Betliari. Jedným z bodov rokovania bola aj
informácia o sociálno-ekonomickej situácii na Gemeri. Cieľom prerokovania materiálu bolo
podporiť rozvoj Horného Gemera.
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Na rožňavský cintorín sa po rokoch dostala pamätná tabuľa obetiam fašizmu. Odhalenie
zrekonštruovanej tabule sa konalo dňa 6. októbra za prítomnosti primátora mesta, členov
Zväzu protifašistických bojovníkov, inštitúcií a približne 40 rodinných príslušníkov obetí
fašizmu.
Dňa 14. októbra sa v obci Betliar v areáli kaštieľa konal už 11. ročník Hubertovej jazdy.
Zúčastnili sa jej mimo Slovákov i jazdci z Ruska, Bieloruska a Čiech s 45 koňmi. Túto
tradíciu uchovávajú chovateľské a športové organizácie, ktoré sa zaoberajú chovom koní
a týmto spôsobom uzatvárajú jazdeckú sezónu. Organizátorom je každoročne Rožňavčan Ing.
Miroslav Líner.
V rámci 270. výročia založenia tradície stredného a vysokého školstva v Banskej Štiavnici
bola Rožňava navštívená študentmi z Košíc, Miškolca a Šoprone. Tento Mikovíniho
hviezdicový pochod smeroval do Banskej Štiavnice. Tradícia bola založená v roku 2005
študentmi z Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Približne 45 študentov
navštívilo Banícke múzeum, boli prijatí primátorom mesta a odovzdali mu symbol
Mikovíniho pochodu.
Prápor radiačnej chemickej a biologickej ochrany, posádky v Rožňave bol v dňoch 17. –
19. októbra hostiteľom veliteľa a členov 2. Dragúnskeho pluku z Francúzska pod vedením
plk. Edouarda Perrina. Rožňavskí chemici si tak mohli vymeniť svoje skúsenosti s chemikmi
z Francúzska. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie veliteľa pozemných síl SR generála
Milana Maxima.
V znamení blížiacich sa komunálnych volieb mohli záujemcovia o post primátora či
poslanca do mestského zastupiteľstva podať žiadosti o registráciu do 8. októbra. Do tohto
termínu bolo doručených 9 žiadostí na post primátora mesta Rožňavy a až 97 na post poslanca
MZ.
Dňa 20. októbra pripravila Štátna ochrana prírody SR a Správa NP SK v Brzotíne výstavu
pod názvom „Bioindikácia“. Táto sa konala v priestoroch Gemerského mládežníckeho spolku
v Rožňave. Z náučných panelov sa návštevníci mali možnosť oboznámiť s bioindikáciou,
ktorý proces nebol doteraz veľmi známy. Výstava sa konala pri príležitosti stredoeurópskeho
„Dňa stromov“.
V rámci Mesiaca úcty k starším – októbri zorganizoval Klub dôchodcov v Rožňave
akciu v sobášnej sieni pre manželské páry, ktoré uzavreli manželstvo pred 30, 40, 45 i 50
rokmi.
Celkove bolo deväť manželských párov a to:
manželia Pál-Balázsovci - 30 rokov,
manželia Balázsovci, Emödiovci, Vavrekovci , Nagyovci – 35 rokov,
Pál-Balázsovci – 40 rokov,
Bodnárovci – 45 rokov,
manželia Sabovci a Kolárikovci - 50 rokov
K týmto krásnym jubileám zablahoželal manželom primátor mesta Ing. F. Kardoš
a rodinní príslušníci.
Dňa 6. novembra sa v aule Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave uskutočnilo slávnostné
zhromaždenie pri príležitosti zahájenia činnosti Ústavu a imatrikulácie študentov 1. ročník
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akreditovaného študijného programu IT pre prácu so zdravotne a sociálne znevýhodnenými
občanmi a nového programu Šport a rekreácia.
Rektor univerzity prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. odovzdal Ústavu vzdelávania
zriaďovaciu listinu. Prvým riaditeľom sa stal Doc. PaeDr. Milan Ďuriček, ktorému bol
odovzdaný menovací dekrét. Potom sa konal akt imatrikulácie študentov 1. ročníka študijných
odborov šport a rekreácia a informačné technológie. Po slávnostnej inaugurácii sa v jeho aule
začala medzinárodná vedecká konferencia na tému „Trendy pohybovej rekreácie a súčasný
životný štýl.“
Územný spolok SČK v Rožňave usporiadal už po viac ako 40-krát slávnostný aktív, na
ktorom boli bezpríspevkovým darcom krvi odovzdané plakety prof. MUDr. J. Jánskeho.
Tohto roku za viac ako 80 – násobný odber krvi bola odovzdaná jedna diamantová plaketa
a to Vojtechovi Palóczimu, ktorý svoju krv daroval pred viac ako 30 rokmi. Tomuto darcovi
odovzdal primátor mesta F. Kardoš aj cenu primátora. Zlaté, strieborné a bronzové plakety
boli odovzdané 103 darcom krvi.
Podporiť myšlienku OZ Šanca pre nechcených mali možnosť Rožňavčania v polovici
mesiaca november a to účasťou na charitatívnom podujatí Náruč záchrany. Toto občianske
združenie odštartovalo pred dvomi rokmi projekt záchrany nechcených detí. Cieľom bolo
získať podporu a prostriedky na zriadenie verejných inkubátorov, tzv. „Hniezd záchrany.“
Koncom roka oslávila Základná umelecká škola v Rožňave 50 rokov od svojho vzniku.
Slávnosť sa konala v divadelnej sále OKC, kde boli bývalým i súčasným pedagógom
odovzdané ďakovné listy. Slávnosť spestrili žiaci ZUŠ kultúrnym programom.
Školu založila pred 50 rokmi dnes už zosnulá pani Edita Kériová v roku 1956, kedy mala
iba jeden odbor a to hudobný, navštevovalo ho 48 žiakov. Vyučovala sa hra na klavíri a na
husliach. Dnes sa vyučuje v štyroch odboroch – hudobnom, výtvarnom, literárnodramatickom a tanečnom odbore.
Začiatkom decembra sa v sále OKC konalo zábavno-charitatívne podujatie mentálne,
zdravotne a sociálne postihnutej mládeže s názvom Charitánia. Tento 11. ročník sa niesol pod
mottom „Otvorme svet správnym kľúčom.“ Hlavným organizátorom bol Domov sociálnej
starostlivosti na Špitálskej ulici v Rožňave. Predstavilo sa tu šesť zariadení či združení
z okresu Rožňava, pre ktoré je starostlivosť o handicapovaných hlavnou náplňou činnosti.
V úlohe spevákov, hercov, tanečníkov či recitátorov sa na pódiu predviedlo vyše 150
účinkujúcich s rôznym postihom.
Tretia adventná nedeľa patrila nákupom na Vianočných trhoch, ktoré trvali tri dni.
Nakupujúci si mohli prísť na svoje prostredníctvom 199 predajných stánkov, čo bolo však
o 60 stánkov menej v porovnaní s rokom 2005. Nechýbali ani stánky s krásne zdobenými
perníkmi. K predvianočnej atmosfére chýbal snáď už iba sneh.
Už tradične sa v biskupskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie konal 10. Vianočný
koncert a to 20. decembra. Na koncerte vystupovali mimo žiakov Reformovanej cirkevnej
ZŠ i zboristky z Umeleckej únie pri ZŠ Ul. zeleného stromu. Zo zahraničných speváckych
zborov sa o krásnu vianočnú atmosféru postarali partnerské školy z poľského Cieszyna
a Českého Tešína.
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Komunálne voľby 2006
Dňa 2. decembra 2006 sa konali komunálne voľby, výsledok ktorých mal rozhodnúť
o ďalšom 4-ročnom volebnom období. V Rožňave sa o voličskú priazeň uchádzalo 9
kandidátov na post primátora a 97 na post poslanca MZ.
V meste bolo v štyroch volebných obvodoch vytvorených 18 okrskov. Z 15 458 občanov
zapísaných vo voličských zoznamoch odovzdalo platné hlasovacie lístky pre voľby do MZ
6 103 voličov a pre voľby na post primátora 6 212 voličov.
Komunálnych volieb sa teda zúčastnilo 41 % oprávnených voličov. Z 9 kandidátov na
post primátora s počtom hlasov 1 737 zvíťazil :
MUDr. Vladislav L a c i a k , kandidát politickej strany SMER – sociálna demokracia.
V primátorskom kresle vystrieda doterajšieho primátora Ing. Františka Kardoša, ktorý
túto funkciu vykonával dve volebné obdobia. Voličské hlasovanie ho tentokrát posunulo na
druhé miesto s počtom 1 399 hlasov.
Z 19 poslancov, ktorí v MZ pôsobili posledné štyri roky boli znovu zvolení trinásti
kandidáti a to:
PaedDr. Viktor Baláž
Mgr. Alexander Turek
Ing. Ondrej Bolaček
Ladislav Dávid
František Focko
Ing. Dušan Pavlík
Mgr. Dionýz Kemény
Mgr. Arpád Laco
Ing. Arpád Kavečanky
Peter Džačár
MUDr. Katarína Kopecká PhD.
JUDr. Juraj Dubovský
Ľudovít Kossuth
Novozvolenými poslancami sú:
Ing. František Kardoš
Peter Soldos
Terézia Váradiová
MUDr. Dezider Bánes
Mgr. Dušan Pollák
Erika Szabadosová
Slávnostný zákonom predpísaný sľub primátora, poslancov a voľba jednotlivých
komisií pri MZ boli prevedené na 1. zasadnutí MZ dňa 28.12.2006 na Radnici. Zároveň
bola prevedená voľba zástupcu primátora mesta, ktorým sa stal Ing. František Kardoš.
Za členov mestskej rady boli zvolení nasledovní poslanci:
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JUDr. Juraj Dubovský, Ing. Arpád Kavečanky, MUDr. Katarína Kopecká, PhD., Mgr. Árpad
Laco, Terézia Váradiová. Ing. František Kardoš sa stal členom automaticky, nakoľko táto
funkcia mu vyplýva zo zákona.
Komisie pri mestskom zastupiteľstve:
Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a reg. Politiky:
Ing. Ondrej Bolaček – predseda, Ing. František Kardoš, Ing. Dušan Pavlík, Karol Bendík,
Gabriel Borzy, Ing. Karin Kohuláková, Ing. Ondrej Kračún, Ing. Mária Mandelíková, Ing.
Július Slovák
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, miestnych komunikácií
Erika Szabadosová - predseda, František Focko, Ladislav Dávid, Ľudovít Kossúth, Ing. Peter
Gabčo, Juraj Gerec, Ing. Róbert Kolesár, PhD., Peter Legnár, Ing. Peter Šima
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Mgr. Dušan Pollák – predseda, Mgr. Árpad Laca, PaeDr. Viktor Baláž, Oľga Benediktyová,
Gabriela Farkašová, Alžbeta Fűzeková, Mgr. Erika Matisová, Hildegarda Támárová, Mgr.
Alexander Tóth
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Terézia Váradiová – predseda, MUDr. Katarína Kopecká, PhdD., MUDr. Dezider Bánes,
Mgr. Dionýz Kemény, Vojtech Boldi, Magdaléna Hegedűšová, Ružena Kostelníková, Tibor
Landori, Ing. Štefan Molnár, Peter Sengler,János Vasík
Komisia ochrany verejného poriadku
Peter Džačár – predseda, Peter Soldos, Mgr. Alexander Turek, Mgr.Dionýz Kemény, Ján
Bacso, Ing. Stanislav Blahús, Ing. Ján Lach, Zoltán Šalamon, Ján Šimon
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Ing. Arpád Kavečanky, JUDr. Juraj Dubovský, Mgr. Árpad Laca
Samospráva mesta
19.1.2006
Na tomto zasadnutí bol mimo iných záležitostí prerokovaný návrh rozpočtu mesta na rok
2006.
25.1.2006
Na tomto zasadnutí mimo bežných záležitostí poslanci rozhodli, že Dni mesta sa v tomto
roku budú konať v dňoch 29.1. – 5.2.2006. Taktiež bolo schválené prispieť sumou 20 tis. Sk
v rámci Výzvy na pomoc Kysuciam na zmiernenie následkov zimnej kalamity.
14.2.2006
Rozpočet mesta na rok 2006 bol štrnástimi poslancami MZ schválený nasledovne:
Bežné príjmy a výdavky vrátane splátok úverov mesta tvoria finančné prostriedky vo
výške 243 085 000,- Sk. Na začatie opráv chodníkov v centre mesta, pred budovou MsÚ, na
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opravu kancelárie prvého kontaktu s občanmi, opravu budovy sociálnych služieb na kúpalisku
a na opravu klubu dôchodcov sú v rámci opráv plánované finančné prostriedky vo výške
7 750 000.- Sk.
Pre príspevkové organizácie mesta ako pre Mestské divadlo Actores je príspevok vo
výške 2 180 000,- Sk, pre umeleckú úniu 600 000.- Sk, TIC 500 000.—Sk, Technické služby
11 345 000,- Sk, 1. Rožňavská a.s. bude hospodáriť s 5 655 000,- Sk a Mestské televízne
štúdio bude mať k dispozícii 1 226 000.- Sk. Na projektové a prípravné práce má mesto podľa
schváleného rozpočtu jeden mil. Sk a na nákup pozemkov 500 tis. Sk. Na realizačné práce sa
plánuje 19 083 000,-Sk.
10.3.2006
Konalo sa mimoriadne zasadnutie MZ, ktoré v uznesení malo vypracovanie projektovej
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Námestia baníkov
a Šafárikovej ulice. Na spracovanie tejto projektovej dokumentácie bolo schválených 400 tis.
Sk.
30.3.2006
Predmetom jednania bol záverečný účet mesta za rok 2005 a plnenie rozpočtu za
predchádzajúci rok 2005 a tiež návrh rozpočtu mestských organizácií TIC, Actores, TS
a úsek školstva.
27.4.2006
MZ prerokovalo účtovnú uzávierku mestských organizácií TEKO-R, Mestské lesy,
Mestské TV štúdio, 1. Rožňavská a.s.
16.5.2006
Na mimoriadnom zasadnutí MZ poslanci schválili návrh na doplnenie uznesenia
z 15.12.2005 na výstavbu 30 nájomných bytov a požiadanie o dotáciu od MV a RR SR.
Taktiež schválili uzatvorenie bankovej záruky v prospech štátneho fondu rozvoja bývania na
zabezpečenie úverov na výstavbu týchto bytov.
Na tomto zasadnutí MZ schválilo zmenu rozpočtu na rok 2006 nasledovne:
- bežné príjmy a výdavky vrátane splátok úverov vo výške 244 353,4 tis. Sk
- kapitálové príjmy vo výške
108 325,3 tis. Sk
- kapitálové výdavky vo výške
55 597,0 tis. Sk
24.5.2006
Poslanci schválili zmeny a doplnky v Štatúte mesta, uzatvorenie zmluvy o podnájme budovy kina,
výstavbu rozvodu plynu v severnej časti Nám. baníkov a uzavretie zmluvy s SPP o odkúpení distribučného
plynovodu.
Tiež bolo schválené navýšenie kapitálových výdavkov na kamerový systém v meste z pôvodných 600 tis.
Sk na 856 tis. Sk.
6.7.2006
MZ schválilo Zoznam pamätihodností mesta Rožňavy a tiež koncepciu spracovania a priebežného
realizovania záchrany, pamiatkovej obnovy a pravidelnej starostlivosti o pamiatky. Odbornou komisiou
bol vypracovaný projekt, ktorého výsledkom je zoznam 198 položiek týchto pamätihodností v okruhoch :
budovy, výtvarné umenie, písomnosti, fotografie, osobnosti, pamätné miesta, archeologické náleziská,
technické pamiatky a cintoríny.
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24.7.2006
Na tomto mimoriadnom zasadnutí MZ bolo prerokované nasledovné:
Priemyselný park v Rožňave, predloženie žiadosti, schválenie finančnej spoluúčasti mesta. MZ v tejto súvislosti schválilo podanie žiadosti na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych
zdrojov Európskej únie, použitie 7,9 mil. Sk na financovanie projektu „Priemyselný park“.
Schválená bola zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom a Rudohorskou investičnou spoločnosťou
s.r.o., ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti a následne uzavretie zmluvy o budúcej zmluve so strategickým investorom. Primátor mesta Ing. František Kardoš bol splnomocnený na podpísanie týchto zmlúv a do
28.7.2006 má byť žiadosť o Priemyselný park v Bratislave.
21.8.2006
Na mimoriadnom zasadnutí MZ bol prerokovaný postup primátora mesta pri spracovávaní a následnom
nepodaní žiadosti na základe výzvy na predkladanie projektov pre priemyselné parky. MZ sa odvolalo na
mimoriadne zasadnutie dňa 24.7.2006 a konštatovalo, že žiadosť do Bratislavy nebola poslaná, nakoľko
zmluvy uvedené v zápisnici z uvedeného zasadnutia neboli primátorom podpísané. Na základe toho MZ
vyslovilo primátorovi nespokojnosť s postupom, nakoľko primátor pripravil mesto o možnosť získania
finančných prostriedkov pre realizáciu Priemyselného parku.
25.9.2006

Z 27 bodov sa poslanci mimo iných zaoberali rekonštrukciou severnej časti Námestia
baníkov, plnením rozpočtu príspevkových organizácií mesta a to Technických služieb,
Mestského divadla Actores a Turistického informačného centra v Rožňave, výsledkom
hospodárenia Mestského televízneho štúdia a Mestských lesov za I. polrok t.r.
Program zasadnutia pokračoval tým, že boli schválené volebné obvody a počet poslancov
v nich pre voľby do mestskej samosprávy, ktoré sa budú konať 2.12.2006.
Podľa zák. SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov boli určené
nasledovné volebné obvody:
6 poslancov
970 obyv. na jedného poslanca
vol. obv. č. 1 5 817 obyvateľov
„
„
2 3 950
„
4 poslanci
987 „
„
„
„
3 8 624
„
8 poslancov 1 078 „
„
„
„
4
998
„
1 poslanec
998 „
„
MZ prerokovalo plnenie rozpočtu príspevkových organizácií mesta a TS, TIC a Actores.
Vypracovanie územného plánu mesta schválilo MZ zaradiť do rozpočtu na rok 2006. Náklady
na rekonštrukciu Nám. baníkov – severná časť boli vo výške 5 387 tis. Sk a na túto akciu
bolo pôvodne rozpočtovaných 3 mil. Sk, rozdiel, t.j. 2 387 Sk, bol mestských zastupiteľstvom
schválený.
MZ ďalej schválilo realizáciu investičnej akcie „RELAXDVOR“ pre CVČ v rozpočtovom
náklade 220 tis. Sk. Taktiež bola schválená koncepcia ochrany, obnovy a starostlivosti
o pamätihodnosti mesta. Na ich opravu je potrebné vyčleniť každoročne v rozpočte mesta
minimálne 200 tis. Sk.
31.10.2006
Prerokovaná bola správa o prevádzkovaní pohrebísk na území mesta, bola podaná
informácia o Územnom pláne mesta. Ďalej bola prerokovaná a schválená koncepcia rozvoja
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mesta v oblasti tepelnej energetiky. MZ schválilo osadenie pamätníka z príležitosti návštevy
pápeža Jána Pavla II.

23.11.2006
Bolo to posledné zasadnutie MZ v tomto volebnom období. Program mal iba 11 bodov,
medzi ktorými bola schválená zmena VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad. Poslanci sa tiež zaoberali návrhom na druhú zmenu rozpočtu mesta na rok
2006. Schválené boli i bežné príjmy a výdavky vrátane splátok úverov mesta vo výške 258
030100.- Sk, kapitálové príjmy vo výške takmer 115 mil. Sk, kapitálové výdavky 53 mil. Sk
a finančné výdavky vo výške 8 331 tis. Sk.
MZ zobralo na vedomie prvé čítanie návrhu rozpočtu mesta na roky 2007 – 2009.

Ekonomika a hospodárstvo
Žiaľ, mesto v roku 2006 neobišli ani udalosti ako sú požiare. Na území mesta sa stalo
v roku 2006 - 68 požiarov. Celková priama škoda vznikla vo výške 637 800,- Sk a uchránené
hodnoty činili 7 954 200,-Sk.
Najvyššia škoda bola na Ul. mierovej č.4, kde priama škoda činila 100 tis. Sk a uchránené
hodnoty boli za 600 tis. Sk. Za ňou nasledoval požiar na Ul. Edelényskej č. 32, kde priama
škoda bola vo výške 250 tis. Sk a uchránené hodnoty boli 200 tis. Sk. Žiaľ, pri týchto
požiaroch bola usmrtená jedna osoba a zranená bola tiež jedna osoba.
Hoci sa záplavy v Rožňave v tomto roku našťastie nevyskytli, nevyhli sa blízkej obci
Betliar. Deň 29. jún obyvatelia tejto obce tak skoro nezabudnú. Prívalové dažde poškodili
takmer všetky domy v obci a miliónové škody vznikli i v betliarskom parku. Prudké lejaky
spôsobili, že veľké jazero v parku kaštieľa sa vylialo natoľko, že zalialo celú obec a nebyť
rýchlych opatrení, voda by sa dostala i do kaštieľa a zničila hodnotné historické zbierky.
V našom okrese, ktorý je známy vysokou nezamestnanosťou v rámci Slovenska, má svoje
zastúpenie počtom nezamestnaných i Rožňava. V roku 2006 bolo na území mesta 1 493
nezamestnaných osôb, z toho 757 žien.
Od 1. apríla začalo mesto so separovaných zberom odpadu. Od októbra t.r. začalo
s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Staré svietidlá boli nahradené novými, úspornejšími
a bolo nainštalovaných i 30 nových osvetľovacích telies v meste a to tam, kde doteraz neboli.
V rámci investičnej výstavby sa v roku 2005 začali práce na rozširovaní mestského
cintorína, tie však boli z dôvodu archeologického výskumu prerušené. V tomto roku boli
ukončené a pokračovalo sa v rozširovaní cintorína. Práce budú ukončené do mesiaca
novembra 2006 s celkovým nákladom 7 241 tisíc Sk. V rozšírenej časti má vzniknúť okolo
800 nových hrobových miest a kapacita by mala vystačiť na 10 – 15 rokov.
Mestský cintorín bol zriadený zhruba pred 300 rokmi. Táto pôvodná časť bola v roku 1993
rozšírená a tým cintorín dosiahol cca 5 ha s kapacitou vyše 4 500 hrobových miest. Táto
kapacita už t. č. nepostačuje, preto bolo nevyhnutné cintorín rozšíriť.
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Školstvo a vzdelávanie
V meste je päť základných štátnych škôl a to:
Ul. zakarpatská
s počtom žiakov v šk. roku 2006/2007
Ul. pionierov
„
„
Ul. zlatá
„
„
Ul . zeleného stromu
„
„
Ul. Komenského
„
„
Spolu:

480
608
414
319
231
2 052 žiakov

Počet školských zariadení – 2 a to Základná umelecká škola v Rožňave a Centrum
voľného času v Rožňave s počtom žiakov spolu 1 106.
Počet materských škôl v školskom roku 2006/2007 je 8, z toho:
Ul. krátka
s počtom detí
45
Ul. Vajanského
„
„
58
Ul. kyjevská
„
„
136
Ul. kozmonautov
„
„
38
Ul. štítnická
„
„
140
Ul. pionierov
„
„
67
Ul. E. Rótha
„
„
110
24
Ul. E. Rótha s vyuč. jazykom maďarským
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
624 žiakov
V porovnaní so školským rokom 2005/2006 je počet žiakov v základných školách nižší
o 99 žiakov a v materských školách menej o 8 detí.
Mesto má Vzdelávací ústav UPJŠ v Košiciach , 3 stredné školy – Stredná priemyselná škola
stavebná, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, Gymnázium P. J. Šafárika
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Stredné odborné učilište a Združenú
strednú školu služieb.
Mimo štátnych škôl sú v Rožňave dve cirkevné základné školy a to reformovaná základná
cirkevná škola, katolícka ZŠ, jedna cirkevná evanjelická materská škola
Mesto zorganizovalo dvojdňový 12. ročník maďarských pedagógov. Zúčastnilo sa ho
okolo 300 pedagógov a hlavnou témou bola reforma školstva.
Gemerské osvetové stredisko pripravilo v spolupráci s mestom a v rámci vzdelávania
mládeže nasledovné akcie:
- Workshop pre mládež – prezentácia činnosti v oblasti prevencie závislosti
Streetfestival – vzdelávacie a športové podujatie pre žiakov z oblasti prevencie
závislostí – jún 2006
- Celoslovenská výstava výtvarných prác mládeže s protidrogovým zameraním „Prečo
som na svete rád“
Základná škola Sama Tomášika v Rožňave zorganizovala v rámci projektu Comenius
Socrates stretnutie riaditeľov, učiteľov a žiakov. Cieľom tohto stretnutia bola vzájomná
výmena informácií a projektová spolupráca. Toto stretnutie malo medzinárodnú účasť a to zo
Španielska, Nemecka a Poľska.
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Dňa 13. októbra sa na Obchodnej akadémii v Rožňave konalo slávnostné otvorenie
multimediálnej učebne. Túto učebňu škola zriadila v rámci projektu Európského sociálneho
fondu s názvom „Kvalita odbornej prípravy a vzdelávania ako prioritný nástroj
zamestnanosti.“
Základná škola ak. Jura Hronca v Rožňave zasa prijala v rámci programu európskeho
spoločenstva Socrates zástupcov krajín Fínska, Nórska a Írska. Tento projekt je zameraný na
vzdelávanie žiakov vo veku od 6 – 14 rokov v oblasti spoznávania krajín, národov a zvykov
a zdokonaľovanie sa žiakov v anglickom jazyku.
Základná škola Ul. pionierov v rámci tohto projektu hostila zahraničných partnerov
z Grécka, Talianska, Malty a Turecka. So školami z týchto štátov má škola projektové
partnerstvo už z roku 2005. Pedagógovia i žiaci pripravili pre svojich hostí rôzne kultúrne
programy.
Základná škola reformovanej cirkvi oslávila v tomto roku svoje 10. výročie založenia. Pri
tejto príležitosti sa konali v kostole reformovanej cirkvi ďakovné bohoslužby, kde vystupovali
najmä absolventi tejto školy
.
Také isté výročie 55 rokov založenia školy oslávila Stredná zdravotnícka škola
v Rožňave. Výročie si pripomenula slávnostnou akadémiou s programom, ktorý pripravili
žiaci tejto školy.
Začiatkom júna oslávila Materská škola Ul. kyjevská 20. výročie svojho založenia. Je
to najmladšia materská škola v meste, čo je samozrejmé, pretože sídli na najnovšom
a najväčšom sídlisku Juh.
Počas svoje existencie pripravila vyše 2 800 detí na vstup do základnej školy. Doteraz tu
pôsobili štyri riaditeľky. V súčasnosti je riaditeľkou Irena Lacková. Oslavy sa zúčastnili
i zástupcovia družobných materských škôl zo Zvolena, ale i Poľska a Maďarska.
Nasledovné akcie zorganizovalo GOS v spolupráci s mestom a rôznymi inštitúciami
v meste.
V apríli sa v Rožňave konala krajská súťaž amatérskej filmovej a video-tvorby
CINEAMA. Zastúpenie mali i autori z Rožňavy. Dňa 11.novembra sa konala krajská súťaž
hudobného folklóru dospelých, kde sa zúčastnili i súbory z Rožňavy.
Na úrovni okresu, kde mali zastúpenie i Rožňavčania, sa v Rožňave konali nasledovné
akcie:
- okresná súťaž v prednese slovenských povestí “Šaliansky Maťko“ – v januári 2006
- okresná súťaž sólistov tanečníkov - v marci
- okresná súťaž Znej rómska pieseň - v marci
- festival detskej ľudovej hudby - v marci
- okresná súťaž v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ v apríli
- Slovenská rozprávka – výstava výtvarných prác detí – máj
- GEMFEST 2006- prehliadka populárnych hudobných skupín a sólistov - jún
- Mini playback show – súťaž detí v imitácii spevákov a hud. skupín – jún
- Výstava výtvarných prác študentov – júl
- Živá pozvánka rožňavských folklórnych súborov na festival do Rejdovej – august
- ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA – 5. ročník medzinárodnej
prehliadky historickej hudby európskych regiónov – september
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Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave pripravila spolu s MO Matice slovenskej 2.
ročník súťaže pre žiakov ZŠ súťaž pod názvom „Slovensko v histórii“.

Jubilejný 10. ročník Cineamy bol rozdelený do troch súťažných blokov. Do krajského kola
postúpilo 27 autorov s 36 príspevkami a do celoslovenskej súťaže 11 snímkov. Prvú cenu si
odniesol Norbert Čerevka za videoklip skladby Mám rád od hudobnej skupiny Sexit.
V bývalých priestoroch knižnice bol zriadený Gemerský mládežnícky spolok, ktorý bude
slúžiť mládeži na rôzne aktivity.
Folklórny súbor Buzavirág oslávil 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa
v kultúrnom programe predstavili so svojim programom z Karpatskej kotliny.
15. marca sa konala spomienková slávnosť na počesť 158.výročia
národnooslobodzovacie hnutia v Karpatskej kotline. Pri tejto príležitosti položili účastníci
spomienky veniec k soche L. Kossutha a pri pamätnej tabuli básnika S. Petőffiho.
Z príležitosti 300. výročia stavovského povstania na čele s F. Rákóczym II. sa koncom
roka konala spomienková slávnosť, výstava i koncert. K pamätnej tabuli, ktorá je na budove
Radnice, bol položený veniec na pamiatku jeho prítomnosti v tejto budove počas povstania.
Dňa 1. mája sa vo dvorane Csemadoku konal majáles, spojený s varením guláša. Počas
akcie prebiehala súťaž v pečení koláčov. Tejto akcie sa zúčastnilo 22 organizácií.
Prvé Krásnohorské renesančné hradné dni sa konali v dňoch 9.6.-11.6.2006 na Nám.
baníkov v Rožňave a v Krh. Podhradí. Organizovalo ho Občianske združenie Tri ruže s ocou
Krh. Podhradie a Múzeom Betliar. Počas troch dní prebiehali rytierske turnaje, ukážky
bojového umenia, stredoveké humorné predstavenie,brušné tance, ochutnávka vín atď.
Predstavili sa ľudoví výrobcovia z celého Slovenska i zo zahraničia. Na námestí v Rožňave sa
konal koncert, kde vystúpil mimo iných i známy spevák Zorán z Maďarska.
.
Na kúpalisku v Rožňave sa konala megadiscoparty, ktorú pripravilo mestské divadlo
Actores. Zúčastnilo sa jej približne 2500 ľudí.
V dňoch 19. – 29.7.2006 sa konal 6. ročník Gemersko-turnianskeho festivalu, do ktorého
bola zapojená Rožňava a 12 okolitých obcí na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice..
Organizovalo ho oblastné predstavenstvo Csemadoku a TIC Rožňava. Diváci a návštevníci si
mohli vybrať z viac ako 100 programov. V rámci festivalu sa konal i charitatívny koncert,
gemerský ples, výstava atď.

Zdravotníctvo a sociálna oblasť
Nemocnica Sv. Barbory v Rožňave vstúpila do nového roka s novým EKG holterom, ktorý
slúži na elektrické snímanie pulzovej frekvencie a porúch srdcového rytmu.
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Územný spolok SČK v Rožňave zorganizoval dňa17. februára základný kurz prvej
pomoci, ktorého cieľom je vyškoliť školiteľov prvej pomoci či zdravotníckych inštruktorov,
ktorí následne školia široké obyvateľstvo.
Dňa 3. marca Občianske združenie Rehamenta pri Domove sociálnych služieb Amália,
mestom Rožňava, OZ Univerzum, Obchodnou akadémiou a Domovom dôchodcov pripravili
pre sociálne najslabších – pre bezdomovcov na terase pivárne Baník obed zadarmo. Svoj hlad
si prišlo v chladnom počasí utíšiť 24 bezdomovcov. Podľa informácie predsedníčky OZ
Rehamenta je v Rožňave približne 40 bezdomovcov.
Šport
Autošport klub v Rožňave zorganizoval športové podujatie Mini Rally show. Zúčastnilo sa
ho 41 súťažiacich z viacerých miest Slovenska.
CVČ pripravilo v rámci Dní mesta pre deti karneval na ľade.
V Rožňave sa konali majstrovstvá východnej oblasti v silovom trojboji. Zúčastnilo sa ich
40 pretekárov. Majstrovský titul si vybojoval J. Pástor, J. Marget a Š. Sokoly.
V máji t.r. získali kadeti SPD z Rožňavy v basketbale zlaté medaily. Víťazmi 5. ročníka
mestskej futbalovej ligy sa stalo mužstvo Šugár-Gemtex.
V závere športovej sezóny sa konal 10. ročník Memoriálu Ladislava Szántaia v cyklistike
a to vo všetkých vekových kategóriách.

Demografický vývoj
Počet obyvateľov mesta bol k 31.12.2006
- z toho
počet mužov
počet žien
Počet živonarodených detí
Počet úmrtí
Počet prisťahovaných
Počet odsťahovaných
Počet potratov
- z toho UPT

19 092
8 988
10 104
196
221
284
398
126
102

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2006
Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek
Počet uzavretých sobášov
Počet rozvodov

14,92 %
67,32 %
17,76 %
81
82

Priemerný vek obyvateľov celkom je 37,58 rokov, čo je v rámci rožňavského okresu 10.
miesto z 26 obcí.
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Vybrané údaje
146
Počet záhradných chatiek
Počet rekreačných chát
5
Počet garáží
1 617
Predajne potravinárskeho tovaru
43
- z toho supermarkety
3
Obchodné domy a nákupné strediská
3
Pohostinské odbytové strediská
100
Predajne nepotravinárskeho tovaru
75
Predajne pohonných látok
6
Predajne motorových vozidiel
4
Zariadenia na údržbu a opravu mot. vozidiel
8
Predajne súčiastok a príslušenstva pre mot. vozidlá
5
Zariadenia na predaj, údržbu a opravy motocyklov, mopedov a ich súčiastok
1
Videopožičovne a DVD požičovne
4
Stále kiná
1
- sedadlá v kinách
402
Divadlá
1
- sedadlá v divadle
360
Múzeá
1
Galérie
2
Kultúrne domy
1
Zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť
1
Verejná zeleň bez plochy cintorínov /v ha /
51,8
5,7
- z toho parková zeleň /v ha/
Skládka komunálneho odpadu
1
V Rožňave je zavedená káblová televízia, verejná kanalizácia, verejná kanalizačná sieť je
pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu, hasičské vozidlá, hasičský zbor, verejné miesto
s prístupom na internet.
Počet ubytovacích zariadení celkom:
- z toho:
- hotely
- penzióny
- ubytovne
- ubytovanie na súkromí
- ostatné ubytovacie zariadenia

50
2
6
4
12
26

V meste bolo ku koncu roka:
- 7 bánk a to Čsl. Obchodná banka a.s., Istrobanka a.s., Slovenská sporiteľňa, Tatra
banka, UNI banka a.s., VÚB, OTP banka
- 2 pošty
-

9 poisťovní, 3 zdravotné poisťovne,
4 pekárne, 8 lekární, 44 ambulancií, 15 zubných ambulancií, 10 advokátskych
kancelárií, 3 notári, 2 exekútorske úrady, 4 cestovné kancelárie
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-

3 farské úrady a to f. ú. rímskokatolícky, evanjelický a.v. a f.ú. reformovanej
kresťanskej cirkvi
3 domovy sociálnych služieb a to Domov dôchodcov, Domov sociálnych služieb
Amália a Domov sociálnych služieb Ul. špitálska

Počasie
Začiatok roka 2006 bol pre Slovensko čo sa týka počasia nepriaznivý, nakoľko ho postihla
snehová kalamita. Postihla najmä obce na severe Slovenska, kde napadlo mimoriadne veľa
snehu. Viacero obcí bolo odrezaných od sveta. I mesto Rožňava prispelo finančnou čiastkou
20 000,- Sk na zmiernenie následkov kalamity.
V jarných mesiacoch, kedy by sa malo otepľovať, došlo k prudkému ochladeniu. Jarné
počasie v máji sa prejavovalo neprirodzene a to chladom a dažďom. Mimoriadne chladné
počasie bolo najmä vo vyšších horských polohách a to v noci okolo bodu mrazu a nad 1300 m
sa vyskytovali snehové metelice, kde napadlo 5 cm snehu. Toto nepriaznivé počasie malo za
následok zníženie znášok vajíčok vtákov, hniezdiacich v nadmorskej výške 1200 m. Takéto
extrémne počasie pokračovalo i v mesiaci júni, kedy bola priemerná teplota pod 13 stupňov
a v domoch a bytoch sa muselo kúriť.
Extrémne počasie spôsobilo napr. i odklad štartu raketoplánu Discovery. Studené počasie
pretrvávalo i v mesiaci júli, ale iba na začiatku. Koncom júla sa už teploty vyšplhali až na
32.4 stupňa.
Mimoriadne teplé počasie pokračovalo i v septembri a poplietlo i vtáky a rastliny.
V lesoch zakvitli jahody a jarné kvietky ako napr. záružlie močiarne. Dojem jarnej atmosféry
u návštevníkov lesov vyvolával spev niektorých vtákov ako sýkorky, či čížiky, ktorým
v tomto jesennom čase nebýva do spevu, ale teraz si nôtili ako na jar.
Ani plazom sa nechcelo zimovať a i vo vysokých horských polohách sa vyhrievali na
slnku. Niektoré medvede sa neuložili na zimný spánok.
V októbri bolo najteplejšie počasie za posledných 30 rokov a zima bola bez snehu. Hoci
zima na prelome rokov 2006/2007 bola bez snehu, severozápadnú Európu, najmä Anglicko
a Nemecko postihla silná vlna búrok s rýchlosťou vetra 140 km/hod. Táto spôsobila chaos
v námornej, železničnej i cestnej doprave.
Teplá zima sa prejavila v Rožňave napr. i tým, že prvosienky jarné kvitli i v záhradkách
počas celej zimy.

Kroniku mesta písala do 31.12. 2005 Eva Tományová, ktorá sa k 31.3.2007 vzdala tejto
funkcie.
Novou kronikárkou mesta Rožňavy sa stala Oľga Benediktyová, ktorá bola do tejto
funkcie schválená mestským zastupiteľstvom dňa 9.8.2007 a pokračovala v písaní kroniky od
1.1.2006. Je dôchodkyňa, v Rožňave býva od roku 1965.
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Z o z n a m osobností mesta Rožňavy a ich výročia
v r o k u 2 0 0 6,
ktoré majú vzťah k mestu Rožňava / narodenie, úmrtie, pracovisko, štúdia, pochovaní
v Rožňave/

2.2.1711
zomrel v Prešove Michal Ács, náboženský spisovateľ, rektor. R. 1706 farár v
Rožňave. Narodil sa 28.2.1672 v Kemenesszentmártone
295. výročie

5.7.1746
zomrel v Štítniku Juraj Ambrózi, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.
Študoval v Brzotíne. Evanjelický farár v Štítniku. Narodil sa 18.4.1694 v Dolnom Kubíne.
260. výročie

3.3.1821
185. výročie narodil sa v Košiciach Emanuel Andrássy, buržoázny politik, podnikateľ. Po
skončení štúdií podnikol cesty do rôznych krajín. Trofeje z jeho poľovníckych ciest sú
súčasťou muzeálnej expozície v betliarskom kaštieli. R. 1867-81 gemerský župan. Od 1881
Poslanec uhorského snemu za Rožňavu. Vlastnil bane a huty na Gemeri, ktoré zmodernizoval.
Zomrel 23.4.1891 v Gorizii.

22.7.1856
narodil sa v Budapešti Gejza Andrássy, buržoázny politik, podnikateľ. Majiteľ
banského a železiarskeho podniku v Gemeri. R.1891-97 a 1901-10 poslanec uhorského snemu
za Rožňavu. Zomrel 29.8.1938 v Budapešti.
150. výročie

18.6.1926
80. výročie narodil sa v Klenovci Ján Antal, cirkevný hodnostár. Od roku 1953 farár v Betliari.
Od roku 1991 biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
1.11.1846
narodil sa v Liptovskom Mikuláši Bohdan Augustíni, spisovateľ. Študoval v
Rožňave. Zomrel 1.11.1876 v Liptovskom Mikuláši.
160. výročie

12.3.1931
75. výročie zomrel v Pohorelej Jozef Bahéry, hudobný skladateľ, pedagóg, publicista. Študoval
v Rožňave. Narodil sa 8.12.1844 v Muráni.
13.4.1906
100. výročie zomrel v Budapešti Daniel Bachát, básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, teológ.
Študoval v Rožňave. Narodil sa 18.6.1840 v Ratkovej.

5.9.1846
160. výročie

narodil sa v Soli Andrej Balogh, stenograf, advokát. Študoval na gymnáziu v
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Rožňave. Autor odborných článkov a učebných textov zo stenografie. Zomrel 13.5.1887 v
Budapešti.
26.8.1826
narodil sa v Rimavskej Sobote Samuel Batizfalvi, lekár, odborný spisovateľ.
Študoval na gymnáziu v Rožňave. Priekopník chirurgickej a rehabilitačnej ortopédie v
Uhorsku. Zomrel 6.11.1904 v Budapešti.

180. výročie

21.8.1841
narodil sa v Miškovci Viliam Bolkay, premonštrátsky mních, stredoškolský
profesor. R. 1863-68 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 30.11.1892 v Oradei.

165. výročie

13.4.1931
narodil sa v Rožňave Igor Cieľ, scenárista, režisér.

75. výročie

5.9.1926
80. výročie zomrel v Budapešti Michal Császár, odborný spisovateľ, skladateľ, profesor. Učiteľ
v Rožňave. Narodil sa 18.1.1879 v Pápe.

23.3.1906
narodil sa v Plešivci Štefan Csízi, vodohospodár. Základnú školu navštevoval v
Plešivci. Študoval v Rožňave. Zomrel 17.11.1981 v Bratislave.

100. výročie

19.10.1866
narodil sa v Rožňave Arpád Gilbert Czaich, historik, teológ. Študoval na gymnáziu
v Rožňave. Zomrel po roku 1921.

140. výročie

9.5.1886
narodil sa v Gbeloch Jozef Čársky, cirkevný hodnostár. 21.6.1924 prevzal správu
rožňavského biskupstva, pôsobil tu 6 mesiacov. Zomrel 11.3.1962 v Košiciach.
120. výročie

18.6.1886
120. výročie zomrel v Bratislave Jozef Danielik, biograf, úradník. Študoval v Rožňave. Narodil
sa 5.4.1821 v Muráni.

2.1.1906
zomrel v Levoči Andrej Dianiška, cirkevný historik. Študoval na gymnáziu v
Rožňave. Narodil sa 9.8.1840 v Batizovciach.

100. výročie

19.3.1901
zomrel v Innsbrucku Adolf Dobriansky, buržoázny politik, priekopník
ukrajinského národného obrodenia, publicista. Študoval v Rožňave. Narodil sa 18.12.1817 v
Rudlove.
105. výročie

21.7.1841
zomrel v Malých Kapušanoch Benedik Dudits, premonštrátsky mních, profesor. R.
1809-12 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 7.3.1780 v Putnoku.

165. výročie
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13.6.1926
80. výročie zomrel v Ružomberku Matúš Dula, buržoázny politik, publicista, advokát.R. 186164 študoval v Rožňave. Narodil sa 28.6.1846 v Blatnici.
9.6.1861
narodil sa v Banskej Štiavnici Gustáv Eisele, banský inžinier. Pracoval v Železníku
a v Rožňave. Predložil návrh na vybudovanie baníckeho múzea v Rožňave a 1902 s A.
Müllerom vypracoval projekt interiérov múzea. Zomrel 13.12.1911 v Ózde.

145. výročie

23.2.1911
95. výročie narodil sa v Rožňave Arpád Eisert, lekár. Študoval v Rožňave. Zomrel 13.9.1974 v
Nyíregyháze.
9.6.1866
narodil sa v Smolníku Anton Fábián, profesor teológie, pápežský prelát, kanonik.
Študoval na rožňavskom gymnáziu. Archivár v Rožňave. R. 1893 profesor teológie, prefekt
rožňavského seminára. R. 1915 bol vymenovaný za rožňavského kanonika. Profesor na
rožňavskom seminári, 1916 riaditeľ. Zomrel 24.1.1937 v Rožňave.
145. výročie

19.6.1926
81. výročie zomrel v Jasove Imrich Matej Fábián, premonštrát, profesor. R. 1875-77 učiteľ na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. Bol zakladateľom a členom výboru Hornouhorského
muzeálneho spolku. Narodil sa 23.2.1850 v Kiskunfélegyháza.
30.8.1846
narodil sa Komárome Emil Fábry, kanonik, premonštrát, profesor. R. 1871-75
profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 19.6.1911 v Budapešti.

160. výročie

13.8.1911
95. výročie narodil sa Vojtech Farkaš, lekár. 1946-73 primár chirurgického oddelenia
rožňavskej nemocnice. Zomrel 7.9.1984 v Košiciach.
16.11.1831
175. výročie narodil sa Ján Ferenczy, premonštrátsky mních, profesor. R. 1856-62 a 1864-66
profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 22.7.1872 v Jasove.
3.7.1801
narodil sa v Domanovciach Ján Frankó, premonštrátsky mních, stredoškolský
učiteľ. R. 1824-30 profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 19.12.1844 v Lelesi.

205. výročie

17.10.1901
narodil sa v Rožňave Zoltán Gáspár, publicista, redaktor. Zomrel 13.1.1945 v
Budapešti.

105. výročie

19.6.1741
narodil sa vo Vyšnom Kubíne Jakub Vojtech Gazda, náboženský spisovateľ. R.
1769-71 organista a kazateľ v Rožňave. Zomrel 26.7.1817 v Žiline.
265. výročie

27
6.5.1941
65. výročie zomrel v Košiciach Mikuláš Matej Gedeon, premonštrát, stredoškolský profesor. R.
1882-1900 profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 28.4.1864 v Medzeve.

10.4.1851
155. výročie narodil sa Gejza Gleidura, premonštrát, farár, profesor. Od r. 1880 učil na
katolíckom gymnáziu v Rožňave, od 1890 farár v Lipovníku. Zomrel r. 1914 v Salgótarjáne.

31.10.1806
200. výročie zomrel v Rožňave Jozef Gode, sochár. V 70. rokoch 18. stor. pracoval v Rožňave.
Narodil sa 17.10.1743 v Bratislave.
10.11.1891
115. výročie zomrel v Rožňave Alojz Gothardt, advokát. R. 1856 a 1860 hlavný slúžny v
Rožňave. Narodil sa roku 1814 v Rožňave.
21.7.1836
zomrel v Spišskej Novej Vsi Michal Gotthard, náboženský spisovateľ, cirkevný
hodnostár. Z latinčiny preložil a vydal rukopis Gašpara Pilca o prepade Dobšinej Turkami
(1584), topografiu Dobšinej, prispel do Bredeckého Beiträge (1803). Narodil sa 12.10.1756 v
Dobšinej.

170. výročie

17.4.1936
zomrel v Rimavskej Sobote Pavol Gyürky (pôv. Glauf), náboženský spisovateľ.
Kaplán v Rožňave. Narodil sa 9.6.1849 v Štítniku.
70. výročie

2.10.1886
zomrel v Rožňave Anton Haffner, stredoškolský profesor, maliar. Učil na
katolíckom a evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Namaľoval obraz pre kostol na kalvárii v
Rožňave. Pre Andrássyovcov namaľoval a reštauroval niekoľko obrazov. Narodil sa roku
1820.
120. výročie

25.12.1831
zomrel v Jasove Pavol Hamrák, básnik, učiteľ. R. 1809-12 profesor gymnázia v
Rožňave, 1816-18 riaditeľ. Narodil sa 14.9.1780 v Kluknave.
175. výročie

11.5.1971
35. výročie zomrel v Rožňave Ladislav Herényi, speleológ, učiteľ. Spoluobjaviteľ Gombaseckej
jaskyne. Narodil sa 30.1.1923 v Rožňave.
7.5.1941
65. výročie zomrel v Modre Ján Miloslav Hodža, publicista, osvetový pracovník. R. 1871-72
študoval v Rožňave. Narodil sa 19.7.1856 v Sučanoch.

22.9.1811
195. výročie narodil sa v Rakši Michal Miloslav Hodža, ideológ a organizátor slovenského
buržoázneho národného hnutia, spisovateľ, jazykovedec. R. 1826-29 študoval na gymnáziu v
Rožňave. Zomrel 26.3.1870 v Českom Těšíne.

28
8.12.1886
narodil sa v Kobeliarove Mikuláš Holéczy, múzejník, maliar, sochár, stredoškolský
učiteľ. Študoval v Rožňave. Zomrel 31.12.1972 v Rimavskej Sobote.

120. výročie

18.3.1871
135. výročie zomrel v Rožňave Imrich Hollók, historik, veršovník, cirkevný hodnostár.
Študoval a pôsobil v Rožňave, kde sa aj narodil 7.11.1796.

2.5.1906
zomrel v Martine Jozef Horváth, národno-kultúrny pracovník. R. 1834-37 študoval
na gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 22.2.1819 v Socovciach.
100. výročie

13.3.1906
narodil sa v Kisbér Lóránt Horváthy, banský inžinier, odborný spisovateľ. R. 1939
pracoval v Železorudných baniach v Rožňave. Zomrel 15.9.1979 v Tatabánya.

100. výročie

17.5.1881
125. výročie narodil sa v Gočove Juraj Hronec, matematik, akademik SAV. R. 1894-1902
študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 1.12.1959 v Bratislave.

1.2.1816
190. výročie zomrel v Rožňave Andrej Cházár, právnik, liečebný pedagóg. Do školy začal
chodiť v Brzotíne. Od 1755 navštevoval školu v Dobšinej. R. 1773 advokát v Rožňave.
Tabulárny sudca Turnianskej, Hontianskej, Abovskej a Gemerskej župy. R. 1790-94 hlavný
notár Gemerskej župy. Jeho zásluhou otvorili prvý ústav pre hluchonemých v Uhorsku.
Narodil sa 2.7.1745 v Joviciach.

15.5.1836
narodil sa v Kráľovciach-Krnišove Ferdinand Illés, lesný hospodár. Študoval v
Rožňave. Zomrel 2.5.1907 v Bačka Palanka.

170. výročie

24.12.1846
160. výročie narodil sa v Szegede Ján Ivankovics, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.
R. 1895 titulárny biskup, 1896-1904 biskup v Rožňave. Zomrel 31.3.1910 v Alagu.
5.7.1891
115. výročie zomrel v Lelesi Medard Juhász, premonštrát, stredoškolský učiteľ. R. 1852-59 učil
na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 28.5.1820 v Bajne.

4.8.1936
zomrel v Budapešti Emil Jurkovich, historik, stredoškolský profesor. Študoval na
gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 2.12.1857 v Letanovciach.

70. výročie

21.11.1871
zomrel v Lelesi Ladislav Kádas, premonštrát, stredoškolský profesor. R. 1824-27
učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 28.6.1799 v Moldave nad Bodvou.
135. výročie
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10.7.1921
85. výročie narodil sa v Málinci Július Kaličiak, partizánsky veliteľ. Počas SNP bojoval aj v
Rožňavskom okrese. Zomrel 2.10.1984 v Bratislave.
16.6.1876
zomrel v Budapešti Pavol Kanya, pedagóg. Študoval v Štítniku a v Rožňave.
Narodil sa 9.2.1794 v Tisovci.

130. výročie

31.7.1931
zomrel v Rožňave Ladislav Kathona, advokát. Pôsobil v službách mesta, člen
mestského zastupiteľstva v Rožňave. Narodil sa roku 1864 v Rimavskej Seči.
10.6.1821
185. výročie narodil sa v Bratislave Juraj Kereszty, premonštrát, stredoškolský profesor. R.
1846-53 a od 1865 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 15.7.1866 v Rožňave.
75. výročie

27.7.1851
155. výročie narodil sa v Spišskej Novej Vsi Maximilián František Kertész, premonštrát,
profesor. R. 1877-80 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave.

5.6.1836
narodil sa v Rejdovej Alojz Klekner, publicista, právnik. Študoval na gymnáziu v
Rožňave. R.1855-56 pisár u Andrássyovcov v Krh. Podhradí. Prispieval do Rozsnyói Hiradó.
Zomrel v decembri 1920 v Košiciach.

170. výročie

24.12.1831
narodil sa v Smolníku Štefan Klinger, teológ. Študoval na katolíckom gymnáziu v
Rožňave. Pôsobil v cirkevnej správe rožňavskej diecézy, profesor teológie a riaditeľ seminára
bohosloveckého učilišťa v Rožňave. Zomrel 27.1.1908 v Budapešti.
175. výročie

18.8.1796
narodil sa v Župčanoch Štefan Kollarčík, cirkevný hodnostár. Študoval na
gymnáziu v Rožňave. Od roku 1858 biskup v Rožňave. Zomrel 18.7.1869 v Drienovci,
pochovaný v Rožňave.

210. výročie

3.3.1846
160. výročie narodil sa v Tisovci Alex Komor, premonštrát, stredoškolský profesor. R. 1870-73
učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 23.8.1884 v Rudníku.

24.9.1926
80. výročie zomrel v Budapešti Mikuláš Eduard Komoróczy, herec, úradník, novinár, učiteľ. Do
roku 1919 profesor rožňavského katolíckeho gymnázia. R. 1899 založil týždenník SajóVidék, ktorého redaktorom bol tri roky. R. 1902-05 redaktor Rozsnyói Hiradó. Narodil sa
27.9.1863 v Borsodtapolcsány.
30.1.1796
narodil sa v Komárne Karol Kósa, organizátor zdravotníctva, lekár. R. 1826
osobný lekár rožňavského biskupa, 1833 úradný lekár Gemersko-Malohontskej stolice v
210. výročie
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Rožňave. Založil základinu na podporu rožňavskej nemocnice a sirotinca. Zomrel 16.12.1847
v Rožňave.
10.8.1751
narodil sa vo Viedni Štefan Vavrinec Pillmann, lekár. Od roku 1780 osobný lekár
rožňavského biskupa. Zomrel 17.5.1815 v Rožňave.

255. výročie

20.7.1846
narodil sa v Smolníku Štefan Podraczky, biskup, veľprepošt. Študoval na
rožňavskom gymnáziu. Od roku 1872 riaditeľ kňazského seminára, od 1906 zástupca biskupa
v Rožňave. Zomrel 20.12.1926 v Rožňave.
160. výročie

16.5.1916
90. výročie zomrel v Budapešti Karol Polónyi, stredoškolský profesor, odborný spisovateľ.
Študoval na rožňavskom ev. gymnáziu. R. 1871-72 zastupujúci, 1874-1900 riadny profesor na
ev. gymnáziu v Rožňave. R. 1876-88 pracoval na rožňavskej meteorologickej stanici. Narodil
sa 16.12.1846 v Rožňave.
3.12.1851
narodil sa v Móre Klement František Ponty, profesor. R. 1876-79 profesor na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 10.12.1908 v Budapešti.
155. výročie

23.9.1801
zomrel v Pešti Juraj Pray, historik, pedagóg. Profesor v Rožňave. Autor 42
samostatne vydaných prác. Venoval sa cirkevným a svetským dejinám. Narodil sa 11.6.1723
v Nových Zámkoch.

205. výročie

10.10.1816
narodil sa Tomáš Procháska, premonštrát, profesor. Dlhé roky pôsobil na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 19.11.1865 v Jasove.

190. výročie

17.1.1896
zomrel v Rožňave Ján Ráffay, profesor. Od r. 1852 profesor na ev. gymnáziu v
Rožňave. Narodil sa 20.9.1820 v Šiveticiach.
111. výročie

27.3.1676
narodil sa v Borši František Rákóczi II., vodca protihabsburgského stavovského
povstania, šarišský župan. Od decembra 1706 do februára 1707 sa zdržiaval v Rožňave a v
Krásnej Hôrke. Zomrel 8.4.1735 v Rodostó.
330. výročie

1.7.1916
zomrel v Banskej Štiavnici Evermód Ráth, premonštrát, stredoškolský profesor. R.
1880-87 profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 7.6.1853 v Gheorgheni.
90. výročie

14.1.1861
zomrel v Revúcej Gustáv Reuss, lekár, botanik, historik. Študoval na ev. gymnáziu
v Rožňave. O. i. sa venoval štúdiu gemerských hradov. Narodil sa 4.1.1818 v Revúcej.

145. výročie
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3.3.1846
160. výročie narodil sa v Dobšinej Eugen Ruffínyi, banský inžinier, jaskyniar. Spoluobjaviteľ
Dobšinskej ľadovej jaskyne. Študoval v Dobšinej a v Rožňave. Zomrel 13.1.1924 v Dobšinej.

27.4.1861
145. výročie zomrel v Rožňave Karol Sárkány, podnikateľ. Majiteľ vysokých pecí v Štítniku,
Henckovciach a v Kunovej Teplici. Nájomca vysokej pece v Rejdovej. Narodil sa 1.5.1809 v
Dobšinej.

26.11.1756
250. výročie zomrel v Štítniku Ján Sartorius, náboženský spisovateľ, prekladateľ. Študoval v
Rožňave. Ev. teológ v Rožňava-Bani. V posledných rokoch života býval v Dobšinej a
Štítniku. Narodil sa roku 1695 v Rožňave.
19.10.1866
zomrel v Ostrihome Ján Scitovský, rožňavský biskup, ostrihomský arcibiskup,
kardinál. Študoval v Rožňave. Od r. 1809 učil v Rožňave. Narodil sa 1.11.1785 v Košickej
Belej.

140. výročie

1.12.1686
zomrel v Sopron Ján Serpilius, právnik. Študoval v Rožňave. Narodil sa 20.1.1623
v Kežmarku.
320. výročie

10.3.1876
130. výročie

narodil sa v Nižnej Slanej Karol Schablik, maliar. Zomrel 19.7.1909 v Rožňave.

26.11.1811
195. výročie narodil sa v Smolníku Ondrej Schirgl, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.
Študoval v Rožňave. Tajomník rožňavského biskupa. Zomrel 25.12.1872 v Esztergome.
12.7.1896
zomrel v Rožňave Albert Schlosser, podnikateľ. Študoval na strednej škole v
Rožňave. Zakladateľ a veliteľ požiarneho spolku v Rožňave. R. 1884-96 dozorca
evanjelického gymnázia. Narodil sa 19.12.1838 v Rožňave.
110. výročie

8.5.1916
90. výročie zomrel vo Veszpréme Augustín Scholtz, matematik, univerzitný profesor. Študoval
v Rožňave. Narodil sa 21.7.1844 v Rudňanoch.

16.1.1831
narodil sa v Podolínci Anton Augustín Signarovič, básnik, učiteľ. R. 1857-63
profesor gymnázia v Rožňave. Zomrel 2.2.1904 Lelesi.

175. výročie

16.9.1841
zomrel v Švedlári František Xaver Skalník, cirkevný spisovateľ, hudobný
skladateľ. Študoval na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Rožňavský titulárny kanonik.
Vlastnil veľkú knižnicu, z ktorej najcennejšie exempláre venoval semináru v Rožňave.
Narodil sa roku 1777 v Gemerských Tepliciach.
165. výročie
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30.8.1891
115. výročie narodil sa v Košiciach František Sobota, atlét, právnik. Sudca v Rožňave. Zomrel
10.1.1939 v Levoči.

1.1.1936
narodil sa v Trnave Ján Stacho, básnik, prekladateľ. R. 1960-63 bol lekárom v
Rožňave, Rožňavskom Bystrom a Šenkviciach. Zomrel 15.7.1995 v Bratislave.

70. výročie

1.11.1941
zomrel v Rožňave Gustáv Staník, organista, hudobný skladateľ. R. 1902-35
regenschori v Rožňave. Narodil sa 13.2.1857 v Pruskom.

65. výročie

1.12.1891
zomrel v Rožňave Ľudovít Stech, lekár. Študoval na rožňavskom gymnáziu. Od
roku 1834 lekár v Rožňave. Narodil sa 10.1.1810 v Liptovskom Petre.
115. výročie

24.9.1841
zomrel v Pešti Martin Sucháň, spisovateľ, lekár. Základnú školu navštevoval v
Slavošovciach, strednú školu v Rožňave. Narodil sa 6.11.1792 v Rochovciach. 21.4.1916

166. výročie

narodil sa v Rožňave Béla Sulán, jazykovedec. Študoval v Rožňave. Zomrel
26.8.1968 v Budapešti.

90. výročie

4.1.1926
zomrel v Rožňave Karol Gejza Szepesi, premonštrát, profesor. R. 1874-75 profesor,
1900-07 a od 1912 riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave. Narodil sa 27.7.1852 v Leibic.

80. výročie

17.11.1926
zomrel v Oradei Edmund Ladislav Szmetka, premonštrát, profesor. R. 1885 a 1889
profesor, 1907-10 riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave. Narodil sa 23.12.1862 v Oradei.
80. výročie

18.4.1881
125. výročie

narodila sa v Rožňave Szeréna Sziklayová, poetka. Zomrela 15.11.1923 v

Budapešti.
28.11.1936
70. výročie zomrel v Rožňave Štefan Szőke, kňaz, historik, náboženský spisovateľ, redaktor.
Kňaz reformovanej cirkvi v Silickej Jablonici a v Paškovej. V Rožňave pôsobil od roku 1929.
Redaktor časopisu Református Egyház és Iskola. Narodil sa 29.8.1888 v Pavlovciach.
narodil sa v Rožňave Anton Szörcsey, statkár. Pôsobil ako slúžny v Gemerskej
stolici. Účastník revolúcie roku 1848. Zomrel 23.12.1867 v Rožňave.

195. výročie

26.6.1861
zomrel v Prahe Pavol Jozef Šafárik, básnik, historik, etnograf, slavista, univerzitný
profesor. R. 1805-08 študoval na nižšom gymnáziu v Rožňave, 1808-10 v Dobšinej. Narodil
sa 13.5.1795 v Kobeliarove.
145. výročie
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10.10.1931
75. výročie zomrel v Bratislave Ján Šimkovič, prekladateľ, paleontológ, evanjelický kňaz.
Študoval v Rožňave. Narodil sa 30.11.1854 v Liptovskom Trnovci.
10.10.1931
75. výročie zomrel v Bratislave Ján Šimkovič, prekladateľ, paleontológ, evanjelický kňaz.
Študoval v Rožňave. Narodil sa 30.11.1854 v Liptovskom Trnovci.
9.4.1926
narodil sa v Kelči Bohumil Špyrka, lesnícky ekonóm, vysokoškolský učiteľ. R.
1953-54 technik v Rožňave. Zomrel 16.7.1984 vo Zvolene.
80. výročie

3.9.1861
narodil sa v Sátoraljaújhely Melichar Takács, náboženský spisovateľ, historik.
Učiteľ na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 29.11.1933 v Budapešti (pochovaný v Jasove).

145. výročie

7.3.1881
125. výročie zomrel v Lučenci Karol Terray, pedagóg, publicista. Základnú školu a ev.
gymnázium navštevoval v Rožňave. Narodil sa 13.11.1812 v Rozložnej.

7.3.1881
125. výročie zomrel v Lučenci Karol Terray, pedagóg, publicista. Základnú školu a ev.
gymnázium navštevoval v Rožňave. Narodil sa 13.11.1812 v Rozložnej.

6.11.1911
95. výročie zomrel v Malých Kapušanoch František Vavrinec Tóth, premonštrát, stredoškolský
profesor. R. 1872-78 učiteľ, 1886-96 profesor a riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave.
Narodil sa 1.1.1848 v Jasove
6.11.1911
95. výročie zomrel v Malých Kapušanoch František Vavrinec Tóth, premonštrát, stredoškolský
profesor. R. 1872-78 učiteľ, 1886-96 profesor a riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave.
Narodil sa 1.1.1848 v Jasove
25.12.1801
205. výročie narodil sa v Jasove Štefan Tóth, premonštrát, profesor. R. 1823-30 profesor na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 18.3.1856 v Jasove
26.1.1806
200. výročie narodil sa v Jászárokszállás Viliam Tóth, premonštrát, stredoškolský profesor.
Profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave v r. 1831-36. Zomrel 18.3.1836 v Rožňave.
18.3.1836
170. výročie zomrel v Rožňave Viliam Tóth, premonštrát, stredoškolský profesor. Profesor na
katolíckom gymnáziu v Rožňave v r. 1831-36. Narodil sa 26.1.1806 v Jászárokszállás.

1.7.1951
zomrel v Budapešti Alexander Varga, profesor. Učil na budapeštianskom gymnáziu.
Bol zakladateľom Rozsnyói Öregdiákok Szövetsége. Narodil sa 18.2.1883 v Rožňave.
55. výročie
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12.10.1741
265. výročie narodil sa v Rožňave Ondrej Maximilián Zasio, teológ. Zomrel 30.11.1816 v
Jasove. 30.11.1816
191. výročie zomrel v Jasove Ondrej Maximilián Zasio, teológ. Narodil sa 12.10.1741 v
Rožňave.
8.2.1841
165. výročie

narodil sa v Rožňave Zoltán Zmeškal, verejný činiteľ, veľkostatkár. Zomrel

3.6.1921 v Leštinách. 3.6.1921
86. výročie zomrel v Leštinách Zoltán Zmeškal, verejný činiteľ, veľkostatkár. Narodil sa
8.2.1841 v Rožňave.
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podpis primátora mesta

