Kronika mesta R o ž ň a v a
r o k 2007
Nový rok 2007 privítali Rožňavčania a i tí, ktorí trávia posledný deň v roku v Rožňave
na Námestí baníkov. Silvestrovskú veselicu sprevádzal prítomných film RVTV. Ten zhrnul
významné udalosti v meste Rožňava a okolí za uplynulý rok. Vyvrcholením silvestrovských
osláv bola pyrotechnická show, o ktorú sa postaral ako v predchádzajúcom roku Vladimír
Šlosár.
Prvým novonarodeným občanom Rožňavy v roku 2007 je Natália Tomšíková, ktorá
prišla na svet 6. januára o 23.30 hod. Malú Natálku a jej matku navštívil primátor mesta
MUDr. Vladislav Laciak, ktorý spolu s kyticou a darčekom prispel na výbavičku finančným
darom 5 tis. Sk .
Najstarším občanom mesta v roku 2007 bol Štefan M o g y o r ó d i, ktorý sa dňa
22.februára 2007 dožil 98 rokov.
Demografický vývoj
Počet obyvateľov mesta k 31.122007
Počet živonarodených deti
Počet úmrtí
Počet prisťahovaných
Počet odsťahovaných

19 066
174
213
280
200

V porovnaní s rokom 2006 je počet obyvateľov nižší o 26 občanov. Je to ovplyvnené
najmä nižším počtom novonarodených detí a to o 22 detí a počet prihlásených občanov
o štyroch. Priaznivo sa vyvíjala úmrtnosť, nakoľko počet zomrelých je nižší o 8 občanov.
Rok 2007 je pre nás ako i pre občanov celého Slovenska významný i preto, že v decembri
z 20. na 21. decembra 2007 sa Slovensko stalo súčasťou schengenského priestoru, ktorý
zahŕňa 25 európskych štátov. V rámci tohto priestoru sa môžu už i Slováci pohybovať cez
hranice bez kontroly dokladov. Táto skutočnosť nám zjednoduší a uľahčí cestovanie.
Preto sa i na slovensko-maďarskej hranici Domica-Aggtelek zišlo okolo tisíc ľudí, kde túto
udalosť oslávili veselicou.
Kaleidoskop udalostí v meste
Dňa 6. januára 2007 sa konal Novoročný výstup na Volovec. Výstup organizuje Klub
slovenských turistov Volovec, mesto Rožňava v spolupráci s obcou Čučma. Bol to v poradí
už 29. ročník.
Účasť bola o polovicu nižšia ako v predchádzajúcom roku. Príčinou bolo pravdepodobne
počasie, ktoré bolo skôr jarné, chodníky boli bez snehu a ľadu. O to však bol krajší výhľad na
Vysoké Tatry.
Dňa 12. januára sa vo veľkej sále Mestského divadla Actores uskutočnil Novoročný
koncert so slávnostným prípitkom. V galaprograme vystúpila vokálna skupina Free Voices,
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slovenská Superstar Katka Koščová
Cloud z New Yorku.

s kapelou a tiež afro-americká speváčka Nicol Mc

Nový rok bol i príležitosťou na priateľské a pracovné stretnutie všetkých bývalých
prednostov okresu Rožňava od roku 1990. Iniciátorom bol prednosta Obvodného úradu
v Rožňave Mgr. Ľubomír Hlaváč. Cieľom stretnutia bolo spoločnými silami vplývať na
pozitívny rozvoj Rožňavského okresu a Horného Gemera v oblasti zvýšenia zamestnanosti,
výstavba priemyselných parkov i rozvoja turistického ruchu. Pozvanie prijali nasledovní
bývalí prednostovia: Vladimír Gecelovský, Ivan Gemerský, Pavol Suchodolský, Ladislav
Ocelník, Anton Barbierik, Ján Lipták, Ján Szöllös, Attila Kelecsény.
Dňa 12. januára prijal primátor mesta na Radnici troch investorov z USA, ktorí majú
záujem investovať v našom okrese v oblasti cestovného ruchu. V tomto smere už realizujú
jeden projekt a to konkrétne v okolí jaskyne Domica, kde dosiaľ preinvestovali cca 170 mil.
korún.
Pri príležitosti 1. výročia leteckého nešťastia, pri ktorom zahynulo 42 slovenských vojakov
posvätili v maďarskej obci Hejce základný kameň pamätníka obetiam tejto havárie. Na akte sa
zúčastnil aj zástupca primátora mesta Ing. František Kardoš. Takmer v rovnakom čase sa na
rožňavskom cintoríne konala pietna spomienka na dvoch vojakov, pochádzajúcich z Rožňavy
a to čat. Petra Komoru a práp. Ondreja Kesziho. Tejto pietnej spomienky sa zúčastnil primátor
mesta MUDr. Vladislav Laciak , zástupcovia miestneho vojenského útvaru a občania mesta.
Z príležitosti 62. výročia oslobodenia Rožňavy sa konala pietna spomienka, ktorej
organizátorom bol Miestny odbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a mesto
Rožňava. Položením vencov k pamätnej tabuli na Radnici si prítomní uctili pamiatku tých,
ktorí obetovali svoje životy v boji proti fašizmu.
V dňoch 27. januára až 4. februára 2007 sa uskutočnili už trináste Dni mesta Rožňavy.
Tieto oslavy sa každoročne uskutočňujú na pamiatku prvej písomnej zmienky o Rožňave
a v tomto roku je to už 716. výročie. Oslavy sa organizujú od roku 1995. Pripravený bol
pestrý a zaujímavý program s počtom 42 programov, kde vystúpilo viac ako 1 000
účinkujúcich, ktorých si pozrelo 2 500 divákov.
Program pozostával z tradičných akcií ako je Medzinárodná súťaž v tanečnom športe o
„Slovenský i Rožňavský pohár“, stretnutia predstaviteľov mestskej samosprávy s ľuďmi
z rôznej sféry, ekumenické bohoslužby, divadelné predstavenie Traja na hojdačke z divadla
West Bratislava, akcia v GKPD pod názvom „Na túto knihu nezabudnem“, kde osobnosti
mesta čítali deťom základných škôl úryvky zo svojej najobľúbenejšej knihy z detstva. Boli
medzi nimi napr. primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak, predsedníčka KD Ružena
Kostelníková, predsedníčka MO Matice slovenskej Oľga Benediktyová a ďalší.
Jednou zo sprievodných akcií bolo i otvorenie výstavy umeleckých diel na Radnici. Ide
o maľované obrazy, ktoré účastníci maliarskeho sympózia s názvom Mlyn darovali mestu
počas desiatich rokov trvania tohto medzinárodného sympózia.
Do osláv boli zapojené i deti MŠ a žiaci ZŠ. Boli to rôzne turnaje v basketbale, volejbale
a v hokejbale. ZŠ Sama Tomašika sa do programu zapojila súťažou v počítačovej zručnosti,
turnajom vo volejbale a dejepisnou súťažou.
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Vyvrcholením mestských osláv bolo udeľovanie ocenení a to Ceny mesta, Ceny primátora ,
Čestný občan mesta ,vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších športovcov a to jednotlivcov
i kolektívov ako i zaslúžilého športovca roka.

Cena primátora za rok 2006 bola udelená týmto občanom a kolektívu:
MUDr. Vladimír Drábik, Tibor Ehrenfelder, PhDr. Kliment Mitura, Róbert Šimko, Ing. Peter
Štefanča, Klub slovenských turistov Volovec
Čestné občianstvo bolo udelené MUDr. Alexandrovi Leopoldovi Strauszovi.
Cenu mesta obdržal Ing. Juraj Bodnár, FS Búzavirág, Gabriel Tököly – in memoriam.
Najúspešnejší športovci : Salai Ladislav, Martin Macko, Juraj Pástor, Blanka Plačková,
Gabriel Hiczér, Andrea Klementiová, Zuzana Martonová, Gabriela Szenderáková
Najúspešnejšie športové kolektívy : J. P. Stav Herkules, basketbalový klub SBD Rožňava
Za dlhoročnú športovú činnosť: Mgr. Štefan Andoga, Mgr. Magdaléna Kmeťová, Jozef
Krzák
Ocenenie bolo udelené aj najlepším základným školám na území mesta. Hodnotili sa
výsledky vo vedomostných, či športových súťažiach a olympiádach na úrovni kraja
i Slovenska. Za najlepšie umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach získala titul ZŠ
ak. Jura Hronca a za reprezentáciu mesta v športových súťažiach získala titul ZŠ na Ul.
pionierov.
V Kongresovom centre v Rožňave sa konalo slávnostné zasadnutie zástupcov KSK pod
vedením jeho predsedu Zdenka Trebuľu. Na tomto zasadnutí boli odovzdané ocenenia 13-tim
kolektívom a jednotlivcom za osobitný prínos pre rozvoj KSK. Z nášho mesta bolo ocenenie
udelené Silvii Petrenkovej, klientke DSS Amália v Rožňave za aktivity v oblasti
športu zdravotne postihnutých. S. Petrenková získala v čínskom Šanghaji dve medaily
v cyklistike na Letnej svetovej špeciálnej olympiáde.
V rámci Svetového dňa sprievodcov pripravilo TIC pre občanov prechádzku Rožňavou.
Prechádzku absolvovalo 70 Rožňavčanov. Akcia bola v Rožňave organizovaná po prvýkrát
a mala kladnú odozvu.
Dňa 22. marca sa v Rožňave konalo zasadnutie Združenia miest a obcí Horného Gemera.
Zúčastnilo sa ho 12 členov.

Ekonomika a hospodárstvo
Rožňavský cintorín, ktorý bol zriadený asi pred 300 rokmi potrebuje neustále rozširovanie.
V roku 1993 bol rozšírený o rozlohu 5 hektárov s kapacitou 4 500 hrobových miest. Táto
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kapacita však už v súčasnosti nepostačuje, preto v roku 2005 bolo začaté s jej rozšírením.
Rozšírenie bolo skončené dňa 11. mája t.r. s rozpočtovými nákladmi 7 241 tis. Sk. Nová
časť má rozlohu zhruba pol hektára a vzniklo 800 nových hrobových miest. Je predpoklad,
že táto kapacita by mala postačovať na 10 rokov.
Práce vykonala košická firma Eurovia, ktorá vykonala aj úpravy v starej časti cintorína,
kde vzniklo ďalších 80 hrobových miest.
Koncom apríla sa ukončila rekonštrukcia strechy na katedrále Nanebovzatia Panny Márie.
Financovanie bolo zabezpečené zo strany rímskokatolíckej cirkvi a darov vo výške 6 milión
korún.
Obnova priestorov Expozície výtvarného umenia Baníckeho múzea v Rožňave trvala od
apríla do novembra. Bola vybudovaná výstavná sieň, reštaurátorské ateliéry a depozitáre.
Náklady obnovy vo výške 8 miliónov korún boli financované z prostriedkov KSK.
V roku 2007 boli na území mesta otvorené dve materské centrá. Prvé vzniklo pri
Cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi a. v. a druhé s názvom MC Margarétka je umiestnené
v priestoroch Gemerského mládežníckeho spolku Rožňava.
Dňa 20. apríla navštívila naše mesto 18 členná delegácia z Maďarska na čele
s predsedníčkou maďarského parlamentu Szili Katalin. Počas trojdňového pobytu na
Slovensku navštívila historické pamiatky, ktoré sa podarilo obnoviť z maďarských projektov.
Dňa 17. mája boli dané do užívania zrekonštruované priestory Okresnej prokuratúry
v Rožňave. Rekonštrukčné práce si vyžiadali náklady vo výške 7 miliónov korún. Nové sídlo
sa nachádza v budove bývalého obvodného úradu.
Dňa 31. mája MZ odvolalo z funkcie konateľa mestského TV štúdia Ondreja Potočného.
Novou konateľkou sa stala na základe výberového konania Bc. Martina Beshírová.
Dňom 10 augusta 2007 vznikol v Rožňave nový závod a to Východoslovenská
vodárenská spoločnosť , a. s. Košice. Riaditeľom závodu sa stal Stanislav Prcúch. Závod
Rožňava je nástupcom Závodu v Revúcej a jeho sídlo bude na Štítnickej ulici, za železničnou
traťou, kde bude vytvorené zákaznícke centrum a poradenský servis.
Východoslovenské vodárne Košice prevádzajú výrobu a dodávku pitnej vody pre 900 tis.
obyvateľov východoslovenského regiónu. Od 10. augusta 2007 túto službu vykonáva i v ich
závode v Rožňave.
V mesiaci septembri schválilo MZ rozšírenie kamerového monitorovacieho systému
mestskej polície. Boli nainštalované dve ďalšie kamery.
V dňoch 8. – 11. októbra sa primátor mesta zúčastnil medzinárodnej konferencie
v Bruseli. Delegovaný bol v rámci KSK a k témam konferencie patrila regionálna politika,
operačný program i možnosti čerpania prostriedkov z EÚ.
Po roku rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste sa dňa 25. septembra uskutočnila
jeho kolaudácia. Celkovo bolo v meste nainštalovaných 1596 svetelných bodov. Na akciu
mesto uzavrelo zmluvu o splácaní 30 miliónov s bratislavským investorom FIN MOS.
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Úver bude mesto splácať po dobu 14-tich rokov a to z úspor elektrickej energie.
Realizátorom akcie bola firma Progres TC.
Okrem riešenia verejného osvetlenia bola riešená i otázka hygieny a čistoty v meste.
Preto mesto si pre tento rok predsavzalo riešiť s konečnou platnosťou verejné WC, ktoré
patrí ku štandardným službám občanom i turistom. Dňa 6. septembra boli dané do užívania
zrekonštruované priestory bývalej uholne vo dvore Radnice a hodnota rekonštrukcie činila
1 969 tis. Sk.
Dňa 7. septembra sa na Radnici konala konferencia o spolupráci partnerským miest
v Európe. Projekt bol spolufinancovaný ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
a Úniou Slanej a Rimavy. Jedným z cieľov bolo poukázať na význam partnerstva a prehĺbenie
cezhraničnej spolupráce a nadviazať spoluprácu medzi mestami.
24. ročník Rožňavského jarmoku sa konal od 7. do 9. septembra. Jarmok bol
sprevádzaný bohatým programom ako napr. Majster N, súťažiaci zo Superstar, maďarská
Megastar so speváčkou Veronikou Tóth a Matejom Koreňom. Ďalej to bola skupina Vidiek,
speváčka Jadranka a ďalší. Celkom sa predstavilo 10 hudobníkov a domáce tanečné telesá.
Predajných stánkov bolo 260, novinkou boli remeselnícke dvory, v ktorých predávalo
svoje výrobky 18 remeselníkov z piatich krajín Európy.
Zamestnanci mestského úradu sa od 24. septembra vzdelávali v rámci Národného
projektu 11 z angličtiny a v oblasti informačných a komunikačných technológií. Mesto na
tento kurz získalo finančné prostriedky z ÚPSV a R vo výške 1 300 tis. Sk. Kurzy
zamestnanci MsÚ ukončili koncom decembra a 54 z nich dňa 27. novembra prevzali
certifikát. Cieľom vzdelávania bola príprava zamestnancov pre trh práce.
Dňa 27. septembra bola na Mestskom úrade novootvorená kancelária prvého kontaktu.
Bude slúžiť občanom na vybavovanie rôznych záležitostí. Zahŕňa sedem odborov, podateľňu
a pokladňu.
Dňa 16. októbra sa konalo prvé zasadnutie redakčnej rady Rožňavských listov. Mestské
zastupiteľstvo rozhodlo, že mesto bude po päťročnej prestávke znovu vydávať periodikum,
ktorým bude raz mesačne občanov informovať o dianí v meste. Na tento účel bolo
vyčlenených 400 tis. Sk a noviny sa budú vydávať v slovenskom i maďarskom jazyku. Prvé
číslo vyšlo dňa 8. novembra 2007.
Na úpravu chodníkov bolo vyčlenených 1 400 tisíc korún. Opravené boli chodníky na
Ul. J. Kráľa a úpravy chodníkov a parkoviska boli prevedené i na sídlisku Stred.
Dňa 16. októbra dostalo 5 sociálne slabších rodín do užívania nové byty. Byty boli
postavené na Ul. čučmianskej a boli financované zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
4 800 tisíc korún.
V rámci zachovania historických častí námestia bolo opravených 6 rozperných oblúkov
nad mestskou uličkou. Finančné prostriedky na túto akciu získalo mesto z Ministerstva
kultúry SR.
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Dňa 16. novembra sa z príležitosti 10. výročia podpísania partnerskej zmluvy s V.
obvodom v Budapešti konala v Belvárosi-Lipótvárosi slávnosť, na ktorej sa zúčastnili
zástupcovia rožňavskej samosprávy.
K posledným, no zároveň najväčším úspechom mesta v tomto roku patrí uzavretie zmluvy
s Ministerstvom hospodárstva SR o poskytnutí 170 miliónov korún na nákup pozemkov,
stavieb a financovanie infraštruktúry na realizáciu Priemyselného parku v Rožňave.

Samospráva mesta
V roku 2007 sa na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach mestského zastupiteľstva
prejednávali a schvaľovali nasledovné materiály:
Zasadnutie MZ dňa 20.2.2007
-

Informatívna správa o žalobe o zaplatenie 30 731 780.- Sk pre Min. výstavby SR .
Odvolaní boli členovia dozorných rád a boli menovaní noví. Taktiež boli odvolaní
niektorí konatelia mestských podnikov a menovaní noví.
MZ zobralo na vedomie informáciu k zadaniu na vypracovanie Územného plánu mesta.
MZ schválilo rozšírenie podnikateľskej činnosti TS o výrobu a rozvod tepla.
Schválilo návrh na zníženie kapitálových fondov spoločnosti TEKO-R a použitie
týchto prostriedkov na úhradu pohľadávok voči l. Rožňavskej a.s. Rožňava.

Zasadnutie MZ dňa 29. marca 2007
-

Schválený bol rozpočet mesta na rok 2007.
Bola schválená ďalšia komisia pri MZ a to komisia margetingu cestovného ruchu
v nasledovnom zložení:

Predseda:
Podpredseda :

Mgr.Dionýz Kemény
Mgr. Árpád Laco

Členovia :
Ing. Arpád Kavečanky
Gabriela Borzyová
Ing. Monika Hliváková
Ing. Karin Kohuláková
Zlata Marhefková
Ing. Ľubomír Siták
Adriana Šoltészová
-

Bola prerokovaná otázka využitia dvojpodlažnej budovy v ZŠ ak. Hronca, ktorú škola
nevyužíva na učebné účely. MZ schválilo jej prenájom. Zatiaľ je mesto v jednaní, takže
o nájomníkovi ešte nie je rozhodnuté.
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Mimoriadne zasadnutie MZ dňa 18.4.2007
Dôvodom zvolania bolo dodržanie termínu na podanie projektu na získanie finančných
prostriedkov na výstavbu mini ihriska a to v termíne do 27.4.2007.
Začiatkom roku dostalo mesto prísľub od splnomocnenca vlády pre mládež a šport na
realizáciu takého ihriska. Projekt by sa mal realizovať s podporou Európskej futbalovej
asociácie URFA a Ministerstva školstva SR ako aj Slovenského futbalového zväzu.
Primátorom bolo doporučené predložiť dva projekty, hoci úspešný môže byť iba jeden.
Poslanci schválili návrh, aby ihrisko bolo v lokalite ZŠ JUH o rozmeroch 40x20 m, a druhý
projekt v lokalite ZŠ Ul. pionierov o rozmeroch 33x18 m. Bola schválená spoluúčasť mesta a
to vlastné fin. prostriedky vo výške 400 tis. Sk na ihrisku Juh a na prípravné práce 1 247 tis.
Sk. Na Ul. pionierov bola schválená spoluúčasť mesta do 500 tis. Sk.
MZ schválilo kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve Bane S. N. Ves, š.p. v likvidácii a to
pozemok p. č. KN 582/3 o výmere 11 480 m² a pozemok KN 608 o výmere 3 782 m² za
vyvolávaciu cenu.
Zasadnutie MZ dňa 26.4.2007
-

Informácia o vymenovaní riaditeľky ZŠ na Ul. pionierov na dobu od16.4.2007 –
15.4.2012 . Stala sa ňou Mgr. Erika Mihalovičová.
Menovanie Ing. Roberta Temesiho za náčelníka Mestskej polície RV.
Schválený bol záverečný účet mesta za rok 2006 .
Príprava Dní mesta 2007.
Návrh propagácie separovaného zberu odpadov na území mesta.
Ponuka spoločnosti FIN. M.O.S., a.s. na investíciu do siete verejného osvetlenia.
Výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Rožňava – rok 2006
a plán ich hospodárenia na rok 2007.
MZ zobralo na vedomie výročnú správu Mesta Rožňava – rozbor rozpočtového
hospodárenia mesta za rok 2006 ako i odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu mesta za rok 2006 ako i stanovisko nezávislého audítora.

Zasadnutie MZ dňa 31.5.2007

-

Schválené boli nasledovné materiály:
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku.
Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.
Príprava územia IBV Za tehelňou.
Prepracovanie PD na realizáciu verejného WC v nefunkčnej kotolni starej Radnice.
Dofinancovanie výmeny okien vo výške 183 tis. Sk na Klube dôchodcov v Rožňave.
Odvolanie konateľa RVTV Ondreja Potočného z funkcie a jeho poverenie
zastupovaním do doby menovania nového na základe výsledku výberového konania.

Zasadnutie MZ dňa 28.6.2007
Na tomto zasadnutí bola schválená prvá úprava rozpočtu mesta na rok 2007 a prerokovaná
bola koncepcia Priemyselného parku v Rožňave.
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Mimoriadne zasadnutie MZ dňa 16.7.2007
-

Kúpa nehnuteľností vo vlastníctve Bane S. N. Ves, š.p. v likvidácii do majetku
mesta.
Táto kúpa je v záujme Priemyselného parku a ide o strategicky dôležitú lokalitu.

Mimoriadne zasadnutie MZ dňa 9.8.2007
-

Schválený bol návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom vilky
Kúpele.
Bc. Martina Beshírová bola menovaná do funkcie konateľa spoločnosti Mestské
televízne štúdio s. r.o. Rožňava.
Prerokované a schválenie bolo „Zadanie na spracovanie Územného plánu mesta
Rožňava“.

Mimoriadne zasadnutie MZ dňa 13.9.2007
-

SČK Bratislava územný spolok Rožňava – predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta.
MZ schválilo prevod nehnuteľností v k. ú. Rožňava za symbolickú jednu korunu pre
SČK Bratislava – územný spolok Rožňava a uložilo prednostovi vypracovať kúpnu
zmluvu. Tento prevod sa koná v dôsledku toho, že je možnosť získať fin. prostriedky
z európskych fondov NFM a EHP na rekonštrukciu budovy Domu humanity
a zriadenia Komplexných sociálnych služieb. Podmienkou je predloženie dokladu, že
vlastníkom nehnuteľností, na ktoré sa finančné prostriedky poskytujú je SČK.

-

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom Vilky Kúpele a priľahlého
pozemku.
MZ schválilo uzavrieť nájomnú zmluvu s firmou ISCON s.r.o. Rožňava. Táto firma
navrhla ponuku nad rámec súťažných podmienok. Uchádzačka Marta Bednarčíková
nesplnila jednu z podmienok a to, že ponuka neobsahovala grafický návrh na tenisový
kurt.

-

MZ zobralo na vedomie informatívnu správu o zamietnutí žaloby Min. výstavby
a reg. rozvoja proti Mestu Rožňava o zaplatenie 30 731 780.- Sk. Žaloba zo strany
ministerstva sa týkala zaplatenia regresu z toho dôvodu, že právoplatným rozsudkom
Okresného súdu v Rožňave bola ministerstvu uložená povinnosť zaplatiť
spoločnosti Eurotank s. r.o. náhradu škody v uvedenej výške. Škoda bola údajne
spôsobená nezákonným rozhodnutím mesta Rožňava, v dôsledku čoho došlo
k zastaveniu stavebných prác. Právny zástupca JUDr. JurajDubovský doručil mestu
dňa 5.9.2007 právoplatný a vykonateľný rozsudok , ktorým Okresný súd v Rožňave
žalobu ministerstva zamietol.

-

V súlade s uznesením MZ bolo vypísané výberové konanie na funkciu mestského
kronikára. Do termínu 18.7.2007 bola MÚ doručená jedna prihláška od Oľgy
Benediktyovej. Mestská rada doporučila O. Benediktyovú menovať za kronikára
mesta.
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Zasadnutie MZ dňa 27.9.2007
-

-

-

MZ schválilo Aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do
roku 2010 s výhľadom do roku 2015.
Prerokované bolo plnenie rozpočtu mesta podľa stavu k 30.6.07 a schválená bola
zmena rozpočtu na rok 2007.
Navýšenie v príjmovej časti vo výške 1 188 698.- Sk a vo výdavkovej časti navýšenie
vo výške 2 322 910.- Sk.
MZ schválilo predaj nehnuteľného majetku mesta a to:
Dom služieb, jedáleň pri bývalom obvodnom úrade, budova s garážami tohto úradu
a priľahlý pozemok, meštiansky dom na Nám. baníkov č.19 s pozemkom, ubytovňa
na Šafárikovej ul. č.101.
MZ uložilo vypísať verejnú súťaž na predaj a prenájom nehnuteľného majetku
prostredníctvo realitnej agentúry vybratej formou verejnej súťaže podľa podmienok,
ktoré schváli MZ na najbližšom zasadnutí.
MZ schválilo vypísanie verejnej súťaže na vypracovanie projektu osadenia
a umeleckého návrhu pamätníka P. J. Šafárika na základe žiadosti MO Matice
slovenskej v Rožňave.

Zasadnutie MZ dňa 25.10.2007
-

Prerokovaná bola petícia podnikateľov – nájomníkov v budove Domu služieb
Rožňava, týkajúca sa zachovania výšky doterajšieho nájomného.
Jednalo sa o IBV za tehelňou – príprava územia.

-

Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ulice – rozšírenie realizačného projektu
o nádvorie Radnice, veľký park a prechody Ul. krásnohorská a Školský prechod.

-

MZ schválilo rozšírenie realizácie projektu rekonštrukcie Nám. baníkov a uložilo
prednostovi spracovať PD pre stavebné povolenie a realizačný projekt na
rekonštrukciu nádvoria Radnice.

Zasadnutie MZ 29.11.2007
-

MZ zobralo na vedomie prvé čítanie návrhu rozpočtu mesta na roky 2008 – 2010.
Definitívny návrh bude predložený v 12/2007.
Schválená bola II. zmena rozpočtu na rok 2007.
MZ prijalo petíciu občanov proti predaju pozemku Robertovi Podrackému.

-

MZ prijíma petíciu podnikateľov za zachovanie služieb v Dome služieb v Rožňave
a v prípade predaja objektu zabezpečí, aby doterajší poskytovatelia služieb mali
možnosť tieto poskytovať do doby 10 rokov.

-

MZ zobralo na vedomie informáciu o ocenení internetovej stránky mesta v súťaži
o“ Zlatý erb. sk 2007“. Ide o Cenu za najlepšiu elektronickú službu samospráv a je
poskytovaná ústredným portálom verejnej správy spoločnosti SWAN. Strieborné
ocenenie dostalo16 miest na Slovensku a medzi nimi i Rožňava.
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Mimoriadne zasadnutie MZ 3.12.2007
-

Schválený bol aukčný predaj pozemkov.

Mimoriadne zasadnutie MZ dňa 12.12.2007
-

Schválená bola zmena VZN mesta o miestnych daniach a poplatku za komunálny
odpad na území mesta.

Zasadnutie MZ dňa 20.12.2007
-

Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu.

-

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2007:

-

Bežný rozpočet – ako prebytkový vo výške
Bežné príjmy
Bežné výdavky
K a p i t á l o v ý rozpočet ako schodkový
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
F i n a n č n ý rozpočet ako schodkový
Finančné príjmy
Finančné výdavky

-

Použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie kapitálových výdavkov 9 998 tis. Sk.

-

III.
Použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie fin. výdavkov vo výške 9 203 tis. Sk.

-

IV.
Zmena rozpočtu rozpočtových organizácii podľa jednotlivých škôl.

I.
19 201 tis.
286 723 tis.
267 522 tis.
9 998 tis.
84 085 tis.
94 083 tis.
9 203 tis.
2 859 tis.
12 062 tis.

II.

-

Schválený bol plán mesta vrátane rozpočtových a príspevkových organizácii na
zavedenie eura a zloženie pracovnej skupiny.
MZ neschválilo pristúpenie mesta k etickému kódexu pri zavedení eura v SR.
Schválilo vypracovanie štúdie na osadenie ďalších nájomných bytov za Ul.
okružnou.
Schválilo finančnú dotáciu pre detašovanú Vysokú školu P. J. Šafárika na rok 2008
vo výške 400 tis. Sk.

Školstvo a vzdelávanie
Dňa 21.marca sa uskutočnil v Obchodnej akadémii Rožňava workshop, na ktorom žiaci
tejto školy informovali o realizácii cieľov vyplývajúcich z projektu z roku 2004. Projekt
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s názvom „Projektový manažér ako element zvýšenia kvality života v regióne“ získal v rámci
Sektorového operačného programu „Ľudské zdroje“ finančný príspevok z EHP vo výške viac
ako 1 milión korún. V rámci toho sa škole podarilo vybaviť počítačovú učebňu so zariadením,
spracovať učebné texty, vyškoliť 11 pedagógov na projektových manažérov a zabezpečiť pre
100 študentov experimentálnu výučbu predmetu Tvorba a riadenie projektov.
V mesiaci marci sa uskutočnil 12. ročník súťaže žiakov ZUŠ v hre na klavíri. Súťažilo 40
žiakov. Išlo o súťaž v štvorručnej hre. V tejto celoslovenskej súťaži sa žiaci z Rožňavy
umiestnili v troch kategóriách na popredných miestach.
Dňa 28. marca sa v Kongresovej sále konala akcia z príležitosti Dňa učiteľov, ktorej sa
zúčastnili učitelia zo školských zariadení na území mesta. Predseda KSK Zdenko Trebuľa
udelil trom vybraných učiteľom z Rožňavy ocenenia za ich pedagogickú činnosť. Sú to:
Alica Rihošeková z Gymnázia P.J. Šafárika, Kvetoslava Mátrayová z OA a Viktor Baláž,
riaditeľ OA v Rožňave. V rámci celého kraja bolo ocenených 27 učiteľov.
V Rožňave funguje i Klub učiteľov seniorov, ktorý bol založený pred tromi rokmi. Svoju
činnosť vyvíja pri Klube dôchodcov v Rožňave a má takmer 100 členov.
V rámci 13. ročníka stretnutia maďarských pedagógov , navštívilo naše mesto koncom
marca asi 300 učiteľov zo všetkých kútov Slovenska. Počas stretnutia sa účastníkom
predstavil aj nový veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku Heizer Antal.
ZŠ ak. Jura Hronca plánuje otvoriť v novom školskom roku prvú a jedinú triedu v regióne
pre intelektovo nadané deti. Preto bol prevedený výber takýchto žiakov z detí v predškolskom
veku, ktoré nastúpia do školy v septembri t.r.
V triede bude 15 žiakov, ktorí však musia prejsť i psychologickým testami.
V rámci metodickej spolupráce sa v materskej škole na Ul. kyjevskej konal vzdelávací
seminár na tému logopédia s dôrazom na literárnu gramotnosť detí v predškolskom veku.
Seminára sa zúčastnili i pedagógovia z partnerských MŠ zo Zvolena. Akcie pod názvom
„Gramotnosť“ sa zúčastnilo 40 pozvaných pedagógov.
Materská škola na Ul. kyjevskej organizovala v spolupráci s mestom a Spoločnosťou pre
predškolskú výchovu trojdňovú konferenciu pod názvom „Životné prostredie a deti
predškolského veku“. Konala sa na medzinárodnej úrovni a jej cieľom bolo poukázať na
význam environmentálnej výchovy detí. Konferencie sa zúčastnilo 30 pedagógov.
V školskom roku 2007/2008 sa Stredná zdravotnícka škola v Rožňave presťahovala
z doterajších cirkevných priestorov po 55 rokoch do budovy Strednej priemyselnej školy
stavebnej v Rožňave a táto sa presťahovala do budovy Stredného odborného učilišťa na
Vargovom poli.
Obchodná akadémia v Rožňave oslávila dňa 20. 11. 2007 40. výročie svojho založenia.
Z tejto príležitosti sa v Mestskom divadle Actores konala slávnostná akadémia. Prvým
riaditeľom školy bol Martin Kriak, jeho nástupcami boli Milan Elexa a Ondrej Kračún.
Súčasný riaditeľ PaedDr. Viktor Baláž zastáva funkciu riaditeľa od roku 1991 nepretržite.
V súčasnosti má škola 15 tried s viac ako 400 študentmi. Za dlhoročnú činnosť bolo v rámci
slávnostnej akadémie ocenených 12 zamestnancov.

Pri tejto príležitosti otvorila Obchodná akadémia v Rožňave
ihrisko.
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i viacúčelové športové

Počas sledovaného roku nedošlo oproti predchádzajúcemu roku k zmene v počte
materských, základných, či stredných škôl. Počet žiakov na základných školách však klesol
o 60, v materských školách o 15 žiakov a v školských zariadeniach ako ZUŠ a CVČ došlo
k zvýšeniu počtu o 204 žiakov. Tieto údaje sa týkajú školského roku 2007/2008.
Kultúrne akcie v meste
Tibor Gulykáš , nadaný rómsky amatérsky výtvarník prezentoval na svojej výstave v
Betliari diela i za prítomnosti vedenia mesta a prednostu OÚ. Jeho diela boli v minulosti
predstavené na rôznych výstavách na Slovensku, kde sa stretli s kladným ohlasom.
Pre rožňavské deti uviedlo dňa 14. januára divadlo Actores divadelné predstavenie
s názvom“ Prešibaný kocúr v čižmách“.
Dňa 15. marca prevzal v Budapešti akademický maliar Ádam Szentpétery Munkácsiho
cenu. Je profesorom výtvarného odboru STU v Košiciach.
Dňa 15. marca sa v priestoroch OV CSEMADOK-u konalo spomienkové podujatie
z príležitosti 149. výročia maďarského národnooslobodzovacieho hnutia v rokoch 1848/49.
Slávnosť pokračovala pri pamätnej tabuli S. Petöfiho a pri soche L. Kossutha.
Dňa 23. marca Mestské divadlo Actores uviedlo tragikomédiu Pokrvné puto s hercami
Robom Kobezdom a Peťom Szöllösom.
Pre deti odohralo Divadlo na potulkách z Košíc rozprávku „Tajomstvo ukradnutého
vajíčka“.
Dňa 30. marca Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave pripravila pre 30 deti
z Rožňavy akciu v rámci Týždňa slovenských knižníc pod názvom: „Noc s Andersenom“.
Počas tejto akcie deti zažili večer a noc plnú hier, rozprávok, aktivít a prekvapení. V záhrade
knižnice zasadili strom, ktorý pomenovali „Rozprávkovník“. Ide o akciu, ktorá sa koná v ten
istý deň po celom Slovensku.
V mesiaci marci bola v GKPD otvorená výstava rožňavského umelca Rudolfa Pažítku pod
názvom „Budúcnosť stratená v minulosti“. Vystavoval obrazy, ktoré sú zhotovené
netradičnou technikou a to maľbou na drevo. Súčasťou otvorenia výstavy bolo i vystúpenie
hudobnej skupiny z Vrbového. Hudobná skupina s názvom „Vrbovskí víťazi“ prezentovala
vlastnú netradičnú hudobnú tvorbu a to univerzálny robotnícky priemyselný folklór. Hudobné
nástroje zhotovené z rúr, hadíc, plastových fliaš a podobne zaujali návštevníkov svojou
nápaditosťou.
Dňa 2. apríla sa konala v Rožňave súťaž „Palócske kráľovstvo“ /Kráľovstvo rozprávok/.
Mala 6 kategórií a zúčastnilo sa jej v rámci súťaže Bez hraníc viac ako 500 súťažiacich zo 65
obcí a miest.
Dňa 13. apríla navštívil Rožňavu známy český pesničkár Honza Nedvěd so skupinou
Poklad.
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Dňa 22. apríla sa v katedrále Nanebovzatia Panny Márie konal spomienkový koncert
z príležitosti 150. výročia narodenia rožňavského hudobného skladateľa a organistu Gustáva
Staníka. Koncert zorganizoval MO Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci s Katolíckou
ZŠ J. Nepomuckého a GOS v Rožňave. Koncertu sa zúčastnilo i päť potomkov tohto
skladateľa.
Pri príležitosti 30. výročia založenia filmového klubu Gemerfilm zorganizovalo GOS
festival amatérskeho filmu. Tento festival začal 24. apríla a trval tri dni.
CVČ pripravilo v spolupráci s mestom a hudobnou agentúrou AGRUM MUSIC 1. ročník
speváckej súťaže pre žiakov základných škôl pod názvom Super hviezda 2007.
Občianske združenie Slávik Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva SR
uskutočnilo okresnú súťaž v interpretácii ľudovej piesne. Bol to už 17. ročník a zúčastnilo sa
ho 23 súťažiacich. V troch kategóriách sa na prvých miestach umiestnili: Samuel Rudnay,
Zuzana Birková a Alena Temesiová.
I v tomto roku zorganizovala Sekcia estetickej výchovy detí predškolského veku pri MÚ
a Spoločnosť pre predškolskú výchovu akciu pod názvom „Prehliadka v speve ľudových
piesní“. Akcia sa uskutočnila v spolupráci s MO Matice slovenskej v Rožňave. Zúčastnilo sa
jej 26 detí zo všetkých materských škôl v meste.
V predvečer osláv 1. mája a 3. výročia vstupu Slovenska do EÚ sa na Námestí baníkov
uskutočnila akcia stavania mája. Skoro 10 metrov vysoká breza, vyzdobená stužkami bola dňa
30. apríla postavená pred budovu Radnice. Akcie sa zúčastnil i hosť a to predseda parlamentu
SR Pavol Paška. Napriek priaznivému počasiu i bohatému programu sa akcie zúčastnilo cca
50 divákov.
Z tej istej príležitosti sa dňa 1. mája konal v záhrade CSEMADOK-u majáles a súťaž
v pečení koláčov.
Na základe pozvania MO Matice slovenskej v Rožňave navštívili v dňoch 28.4. – 1.5.
Rožňavu a okolie Slováci, žijúci v Srbsku - Vojvodine v obci Aradáč. Ich predkovia odišli
na Dolnú zem pred 220 rokmi.
V Rožňave ich prijal primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak. V OKC odohrali pre deti
základných škôl ukážku z divadelného predstavenia v slovenskom jazyku. Vystúpil tiež
folklórny súbor za doprovodu heligóniek.
Dňa 19. mája rožňavský hip-hopový klub Free Step Crew a MD Actores zorganizovali
celoslovenskú súťaž v breakdance pod názvom Summer Sesion. V porote bol predsedom
Johny Mečoch a Melánia Kasenčáková.
Dňa 21. mája bol na rožňavskú železničnú stanicu pristavený „Vagón – obraz
holokaustu“. Ide o sériu prezentácií projektu, zameraného na problematiku holokaustu
a pripomenutie si 65.výročia začiatku deportácií slovenských Židov. Projekt bol zhotovený
v dobových vagónoch a predstavený už v 8 slovenských mestách a videlo ho zatiaľ 25 tis.
ľudí. Prezentáciu pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici. V roku 1938 bolo počas
deportácií odtransportovaných 58 tisíc Židov, z ktorých vojnu prežilo iba mizivé percento.
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Pristavené vagóny si za prítomnosti námestníka riaditeľa Múzea v Banskej Bystrici Romana
Hradeckého prezrel i primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak.
Dňa 19. mája sa uskutočnil 15. ročník slávností cirkevných speváckych zborov pod
názvom „Spievajme Pánovi“. Zúčastnili sa ho viaceré spevácke zbory rožňavského okresu
a rôznych vierovyznaní. Celkom účinkovalo 14 zborov s vyše 230 spevákmi.
Koncert sa konal pod záštitou primátora mesta a Gemerského osvetového strediska v
Rožňave.
Pod názvom Romano hangoro – rómsky hlas usporiadalo občianske združenie Rozkvet dňa
25. mája festival rómskych piesní a tancov.
Dňa 31. mája sa uskutočnil III. ročník Streetfestivalu, ktorý organizuje Mesto Rožňava,
GOS v spolupráci s CVČ, základnými a strednými školami s cieľom osláviť MDD a zároveň
zabojovať proti drogám a rakovine. Počas celodenného podujatia sa v meste konali športové,
kultúrne i vzdelávacie akcie. Súťaže sa zúčastnilo 30 družstiev, ktoré tvorili žiaci a študenti
z rožňavského okresu. Zapojili sa i školy z družobných miest a to z Čiech, Budapešti,
Szerencsa a Košíc.
Nechýbala ani kampaň „Na kolesách proti rakovine“. V rámci nej sa konala verejná
zbierka. Vyzbieralo sa 6 556.- Sk, čo je o tisíc korún menej ako vlani. Uskutočnila sa tiež
medzinárodná súťaž mladých záchranárov a prehliadka amatérskej populárnej hudby.
Dňa 6. júna sa v priestoroch miestneho vojenského útvaru konal „Deň otvorených dverí
„veliteľa posádky. Na akcii bolo prítomných 1 600 detí, žiakov a študentov nielen z nášho
okresu, ale i z Košíc a Trebišova. Boli pre nich pripravené ukážky chemickej i delostreleckej
techniky a tiež súťaž študentov o postup do celoslovenského zápolenia vo vojenskom
výcvikovom priestore Lešť. V súťaži zvíťazili tri družstvá z Rožňavy a to študenti gymnázia,
baníckeho učilišťa a obchodnej akadémie.
Z príležitosti konca školského roka 2006/2007 sa v priestoroch divadelnej sály konala
slávnostná akadémie dvoch základných škôl a to ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ zo Zlatej ulice
s počtom 500 detí. Prítomné boli i slovenské deti, žijúce v Maďarsku.
Na deň 10. júna pripravilo CVČ s mestom a agentúrou Agrum Music 1. ročník
speváckej súťaže pre žiakov základných škôl pod názvom Super hviezda 2007. Súťaž
pripravilo Centrum voľného času pre deti k ich sviatku MDD a zúčastnil sa jej hosť – víťaz
celoslovenskej Superstar Tomáš Bezdeda.
V rožňavskom vojenskom útvare 8024 sa konal slávnostný akt zapožičania čestného názvu
„ Útvar Jaselských hrdinov“. O čestnom názve rozhodol prezident republiky Ivan Gašparovič
na základe splnenia predpísaných kritérií.
Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave, Štátna ochrana prírody SR a správa NPSK
Brzotín pripravili z príležitosti Európskeho dňa národných parkov pre žiakov základných škôl
3. ročník súťaže „Za krásami Slovenského krasu“.
Letné kúpalisko bolo otvorené dňa 16. júna, hoci návštevníci očakávali jeho otvorenie
oveľa skôr vzhľadom na mimoriadne horúčavy. Pre návštevníkov bolo kúpalisko pripravené
nielen čo sa týka úpravy okolia, čistenia, kosenia, náterov, opráv detských preliezačiek,
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oplotenia, ale mesto investovalo 376 tis. Sk do rekonštrukcie všetkých troch bazénov a
výmeny spŕch.
V mesiaci júni sa 16 ročná Rožňavčanka Veronika Lindáková zúčastnila súťaže krásy
Miss Kežmarok, kde študuje na hotelovej akadémii. Získala tri tituly a to Miss Avon, Miss
Fuju Digital Matia a stala sa druhou Vicemiss mesta Kežmarok pre rok 2007.
Počas letných prázdnin mesto hostilo 16 výtvarných umelcov z partnerských miest a to
z Čiech, Maďarska, Poľska a Rumunska. Dôvodom bol už 10. ročník Medzinárodného
maliarskeho sympózia Mlyn.
49. ročník Gombaseckého kultúrneho festivalu Maďarov, žijúcich na Slovensku sa
začal na Námestí baníkov v Rožňave. Mimo iných sa na gombaseckom rockovom koncerte
predstavil legendárny P. Mobil a v nedeľnom programe vystúpili umelci s kabaretom
Mikroszkóp színpad /Divadlo mikroskop/.
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla konala pred biskupskou rezidenciou
pod bustou Štefana Moysesa slávnosť. Túto už tradične organizuje MO Matice slovenskej v
Rožňave a občianske združenie Spoločenstvo – kresťanské Slovensko.
Počas letných prázdnin si skupina detí zo Slovenska, Poľska a Srbska užila folklórny
tábor v Rejdovej. Bol organizovaný občianskym združením „ Rožňavskí permoníci“ za
pomoci mesta Rožňava a grantového programu Hodina deťom.
Dňa 19. júla sa začal 7. ročník medzinárodný Gemersko-turniansky festival otvorením na
rožňavskej Radnici, kde vystúpila skupina Shannon. Festival trval do 29. júla. Návštevníci si
mohli vybrať zo 100 festivalových programov na rôznych miestach a v 15-tich obciach na
slovenskej i maďarskej strane. Organizátormi boli na Slovensku Gemerský mládežnícky
spolok v Rožňave a v Maďarsku Správa národného parku Aggtelek. V Rožňave mala najväčší
úspech nočná hudobná prechádzka mestom, ktorú organizovalo TIC.
Koncom augusta sa pod záštitou KSK konal v Rejdovej 34. ročník Gemerského
folklórneho festivalu. Organizovalo ho Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci
s obcou Rejdová a MO Matice slovenskej v Rožňave. Na festivale účinkovali mimo
slovenských folklórnych súborov i súbory zo Srbska a Poľska.
Tohtoročný Deň baníkov si mesto, bývalí baníci a občania pripomenuli dňa 4. septembra.
Vzdali tak hold ťažkej baníckej práci. Na cintoríne pri hrobe rodiny Müllera, najstaršieho
a najdlhšie pôsobiaceho riaditeľa na Rožňavskej Bani sa uskutočnil pietny akt.
Dňa 7. septembra sa na Radnici konala konferencia o spolupráci partnerským miest
v Európe. Projekt bol spolufinancovaný ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
a Úniou Slanej a Rimavy. Jedným z cieľov bolo poukázať na význam partnerstva a prehĺbenie
cezhraničnej spolupráce a nadviazať spoluprácu medzi mestami.
Dňa 11. septembra dobehli do Rožňavy účastníci 11. Rákocziho spomienkového behu.
Zástupca primátora Ing. František Kardoš pripol na štafetový kolík stuhu a účastníci položili
veniec na budovu Radnice.
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V dňoch 9. – 15. septembra sa v Rožňave konal festival alternatívnych divadiel TEMPUS
ART 2007 s medzinárodnou účasťou. Festivalu alternatívnych divadiel sa zúčastnili
účinkujúci z deviatich štátov sveta. Celkove bolo odohraných 22 predstavení na šiestich
hracích priestoroch.
Dňa 28. septembra sa začal 6. ročník medzinárodnej prehliadky historickej hudby
európskych regiónov pod názvom Arsantiqua. Festival začal v Štítniku koncertom zboru
Svätej Cecílie z Košíc. Prehliadka spojila tri okresy. Veľkým zážitkom bol koncert historickej
hudby a spevu v Národnom parku jaskyne Aggtelek /MR/.
Dňa 29.septembra sa v Rožňave predstavila jedna z najväčších hviezd českého
a slovenského rocku – skupina Olympic. Koncert sa konal na futbalovom ihrisku. Hodinový
koncert sledovalo 3 500 divákov.
Na počesť maďarského vedca a osobnosti verejného života na Slovensku Arany Adalbert
Lászlóa bola z príležitosti jeho 40. výročia úmrtia zorganizovaná konferencia a výstava.
Pre rožňavských dôchodcov zabezpečilo mesto v rámci Mesiaca úcty k starším operetný
koncert, na ktorom účinkoval tenorista SND Ivan Ožvát , sólistky Anna Szekrešová, Monika
Stanislavová a klavírista Igor Bázlik.
Dňa 28. októbra bola v divadle Actores vyhodnotená celoročná súťaž divadla „Cesta
za rozprávkami“. Šiesty ročník trval 10 mesiacov a počas nich sa na rožňavských
divadelných doskách predstavilo desať slovenských divadiel. Hlavnú cenu – horský bicykel si
odniesol Jurko Molčan z Rejdovej.
V galérii GOS Rožňavčan Štefan Keszi vystavoval v mesiaci október svoje fotografie
pod názvom „Z lásky k detailu“. Jeho diela sú zamerané najmä na architektúru, prírodu,
zátišia a podobne.
MO Matice slovenskej v Rožňave si dňa 8. novembra pripomenul 85. výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti sa konala na Radnici slávnostná akadémia. Za dlhoročnú
aktívnu činnosť obdržali členovia Ďakovné listy a viacero inštitúcií v meste dostalo Diplomy
za pomoc a spoluprácu s MO MS. Samotný miestny odbor bol vyznamenaný zlatou medailou
Cyrila a Metoda, ktorú mu udelil predseda MS Ing. Jozef Markuša, Csc.
Dňa 24. novembra sa v divadelnej sále OKC konal 13.ročník Slávností zvykov a obyčají
Gemera-Malohontu pod názvom Rok na Gemeri. Akciou každoročne organizuje GOS
v Rožňave. Prvý deň slávností sa konal v obci Slavošovce a druhý deň v Rožňave pod
patronátom primátora mesta. V Rožňave vystúpilo 8 folklórnych skupín, 2 súbory a 3
spevácke skupiny, spolu vyše 300 účinkujúcich.
Začiatkom decembra sa v katedrále Nanebovzatia Panny Márie konal Vianočný
koncert, ktorý zorganizovala Umelecká únia, UZŠ, ZŠ na Ul. zeleného stromu a mesto
Rožňava. Na 11. ročníku boli zastúpení i účinkujúci z Českého Těšína /ČR/ a Szerencsu
/MR/. Účinkovalo takmer 150 detí.
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Dňa 12. decembra sa konal v Rožňave koncert s účastníkom súťaže Superstar II. Robom
Šimkom, ktorý sa umiestnil v tejto súťaži na 3. mieste. Tento talentovaný Rožňavčan
odspieval v OKC dva koncerty a zúčastnilo sa ho takmer 1 000 fanúšikov.
V mesiaci decembri
sa v úspešnom programe „Hornozemské listy“ predstavil
Rožňavčanom folklórny súbor Ifjú szívek /Mladé srdcia/ s pesničkami maďarskými,
slovenskými, židovskými i cigánskymi.
Dňa 13. decembra sa v OKC konal Veľký vianočný koncert, v ktorom vystúpila Katka
Koščová – víťazka I. Superstar s prešovským sláčikovým kvartetom, kapelou AMC a
Mariánom Čekovským.
Z príležitosti 520. výročia založenia Zväzu hornouhorských banských miest /1487 – 2007/
,gemerský banícky spolok Bratstvo zorganizoval dňa 11.12. 2007 v spolupráci s MH SR,
mestom Rožňava a baníckym múzeom medzinárodnú konferenciu. Súčasťou bolo i odhalenie
pamätnej tabule na budove bývalej Banskej komory na Námestí baníkov. Tabuľa je napísaná
v troch jazykoch. Stretlo sa tu 120 zástupcov banských miest zo Slovenska i Maďarska.
Členmi Zväzu hornouhorských banských miest bolo 7 banských miest, ktoré zachovávali
Gelnické banské právo.

Zdravotníctvo a sociálna oblasť
Územný spolok SČK zorganizoval v dňoch 1. – 14. februára v rámci akcie s názvom
„Valentínska kvapka krvi“ akciu darcovstva krvi. Je veľmi pozitívne, že v tomto roku bolo
v rámci tejto akcie 50 prvodarcov krvi, čo je o 35 viac ako vlani. Celkovo sa zúčastnilo 150
darcov krvi. Všetci boli bezpríspevkovými darcami a ÚS SČK ich odmenil formou žrebovania
o atraktívne ceny.
Dňa 13. apríla sa i v Rožňave konala finančná zbierka na pomoc onkologickým
pacientom. Výnos z tejto zbierky sa každoročne zvyšuje a v Rožňave bolo za tento deň
vyzbieraných 71 548.-Sk.
V polovici mesiaca augusta navštívila Rožňavu Mgr. Erika Adamová – hovorkyňa
a poradkyňa podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny. Stretnutie sa konalo na MÚ
a cieľom riešenia boli sťažnosti obyvateľov Rožňavskej Bane, ktorí nesúhlasia s ich
umiestnením do sociálnych bytov. Bola snaha riešiť problematiku neprispôsobivých občanov
za účasti zástupcov Rómov, polície, starostov obcí a vedúcich odborov MsÚ.
4. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov DSS z KSK sa niesol v mesiaci
novembri pod názvom Most úsmevov. Zúčastnilo sa ho 9 divadelných súborov s vyše 100
klientmi týchto zariadení. Podujatie sa koná každý rok a priestor na realizáciu tak dostáva tisíc
klientov z 19 Domov sociálnych služieb. Organizátorom podujatia bol už po štvrtýkrát
Krajský samosprávny kraj v Košiciach v spolupráci s KOS, MD Actores, Domom sociálnych
služieb v Rožňave, DSS Amália, Obchodnou akadémiou v Rožňave a ÚV UPJŠ. Snahou
účinkujúcich bolo ukázať všestranné schopnosti, iniciatívu, tvorivosť a talent ľudí so
zdravotným postihnutím.
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V novembri sa konal tiež slávnostný aktív pre bezpríspevkových darcov krvi. Organizoval
ho SČK. Prvýkrát boli darcom odovzdané i medaily prof. MUDr. J. Kňazovického za viac ako
100 násobné darcovstvo.
Držiteľmi tejto medaily sa stali Ladislav Ulbrik a František
Borzovič.
Držiteľom diamantovej medaily prof. MUDr. J. Janského sa stal Ján Dorčák.
Dňa 7. decembra bol do Nemocnice sv. Barbory v Rožňave dodaný nový počítačový
tomograf. Toto špičkové diagnostické zariadenie dostali už tri nemocnice v rámci KSK.

Šport
Ženský basketbal BK SBD v Rožňave zaznamenal v tomto roku veľký úspech. Hráčky sa
dostali do I. ligy a od septembra t.r. reprezentujú mesto pod novým názvom.
Pekné úspechy dosiahli naši športovci v trojboji. Alexandra Lázarová dosiahla v tenise
v tomto roku 9 víťazstiev. Kulturisti obsadili 3. miesto vo Francúzsku.
Dobre si počínali i motoristi v rámci Rally Rožňava. Stali sa majstrami v dráhovej súťaži
a obsadili 5. miesto.
Dňa 16. marca sa konalo slávnostné vyhlásenie ankety Jedenástka roka a Talent roka
2006.
Akciu zorganizoval Oblastný futbalový zväz v Rožňave. Bol to druhý ročník tejto ankety
a najlepší futbalisti boli ocenení diplomami a vecnými cenami.
Mestská futbalová liga uskutočnila dňa 28. marca stretnutie vedúcich družstiev.
Do 7. ročníka Európskeho futbalu ľudí s postihnutím sa zapojili i klienti rožňavských
sociálnych zariadení. Turnaj v unifikovanom futbale týchto klientov sa konal na ihrisku ZŠ Z.
Fábryho.
Akcia bola podporená i saleziánskou mládežou Domka a študentmi nadstavbového štúdia
na obchodnej akadémie. Turnaj otvoril primátor mesta a úvodný výkop vykonal rožňavský
futbalista Miloš Gallo. Rok 2007 bol Európskym fórom zdravotného postihnutia vyhlásený
rok 2007 za rok rovnakých príležitostí pre všetkých.
V areáli ZŠ na Ul. pionierov bolo vybudované viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom,
ktoré bolo pomenované po bývalom učiteľovi a trénerovi Mgr. Jurajovi Szöllösovi. Na tento
účel získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 1 milión korún v rámci programu
rozvoja športovej infraštruktúry od vlády SR a Nadácie SPP. Slávnostne bolo otvorené
v novembri za prítomnosti predsedu NR SR Pavla Pašku a splnomocnenca vlády pre mládež
a šport Dušana Galisa.
Klub cyklistiky pripravil 2. ročník Malého rožňavského maratónu, ktorý bol zároveň 36.
ročníkom ceny Gemera.
Naše mesto navštívil chodec Anton Michalík, ktorý je známy pod menom „chodec Tóno“.
Doteraz absolvoval 2030 km dlhú trasu, navštívil viac ako 150 miest a obcí Slovenska.
Touto aktivitou podporuje boj proti alkoholizmu a drogám.
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Dňa 30. júna sa konala akcia s názvom Summernight 2007. Pripravená bola rally show,
predstavenie nových modelov áut, audio ozvučenia vozidiel, kynologické ukážky, tiež ukážky
záchranných zložiek a miestnych hasičov.. Pre deti boli pripravené športové disciplíny a pre
záujemcov o let bol pripravený vrtuľník. Večer patril milovníkom populárnej hudby, kde
vystúpilo viacero kapiel, medzi nimi známa skupina Maduar.
Na rožňavskom kúpalisku sa konal 23. ročník tenisového turnaja Casting cup. Z 13
účastníkov sa do finále prebojovali Jaroslav Matejovský a Zoltán Karpáty.
.
Dňa 12. mája zorganizovali miestni rybári na Hrušovských jazerách otvorenie rybárskej
sezóny. Zúčastnili sa jej mimo iných predseda OZ Krasturist Konrád Viszlay ml., MVDr.
Štefan Bilík, Ing. Iveta Gresa – zástupkyňa prednostu MÚ.
Súčasťou akcie boli i preteky v love rýb udicou. Zúčastnilo sa jej až 150 pretekárov.
Víťazom sa stal Igor Vierg, ktorý ulovil viac ako 705 kg rýb. Cenu za najlepšie pripravenú
špecialitu „halászlé“ získala Ing. Iveta Gressa.

Vybrané údaje
V roku 2007 pribudlo v meste 44 garáží, takže k 31.12.2007 ich je 1652.V meste máme
jedny súkromné detské jasle s počtom 10 detí. Pribudli 3 pohostinstvá, ich počet je 103.
V ostatných ukazovateľoch v porovnaní s rokom 2006 nedošlo k podstatným zmenám, preto
ich neuvádzam. Stav bytov, domov a iných ukazovateľov bude uvedený v nasledujúcich
rokoch, kedy sa bude konať celoštátne štatistické zisťovanie.

Počasie, požiare, nešťastia, krádeže
Nový rok začal daždivým počasím s teplotami od +1 až +5° C, sprevádzaným búrlivým
vetrom. Takáto mierna zima pokračovala i v mesiaci februári a marci, kde najchladnejšie noci
boli od 0° do -5°C. Jarné mesiace sa vyznačovali skôr letnými teplotami a to i 25° - 30° C
a v dôsledku toho veľkým suchom. Napr. dňa 20.5.07 bolo 30° C, dňa 9.6.2007 31° C. Toto
extrémne horúce počasie značne ovplyvnilo úrodu. V celej Európe zúrili požiare zo sucha
a ceny obilnín v dôsledku slabej úrody stúpli, čo ovplyvnilo najmä ceny chleba
a pekárenských výrobkov. Letné teploty sa v našom regióne pohybovali skoro denne nad 30°
- 32° C. Jeseň však prišla veľmi skoro s daždivým počasím, avšak denné teploty boli ešte
v októbri a začiatkom novembra okolo 15° - 20° C. Zima v decembri bola mierna a okolo
Vianoc sa teploty pohybovali cez deň od 0° až + 9°C.
Žiaľ ani v tomto roku neobišli obyvateľov mesta rôzne nešťastia a požiare.
V utorok dňa 15. mája okolo 20.00 hodiny sa prehnala východným Slovenskom veterná
smršť, ktorá neobišla ani náš región. Na základe nepriaznivo vyzerajúcej situácie bol zvolaný
krízový štáb. Víchrica, ktorá sa prehnala Rožňavou a jej okolím trvala takmer 30 minút, počas
ktorých v meste zanechala veľkú spúšť. Váľala stromy, lámala konáre a strhávala strechy.
Rožňavskí hasiči počas výjazdov odstraňovali stromy najmä z hlavných komunikácií
a zabezpečovali ich priechodnosť. Situáciu sa im podarilo zvládnuť okolo polnoci. Najhoršie
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škody spôsobila veterná smršť na Ul. E. Rótha, na sídlisku Vargove pole a v parku za
budovou okresného súdu, Šafárikovej ulici, na mestskom cintoríne a v Póschovej záhrade.
Kuriozitou bolo, že ani budova Hasičského a záchranného zboru na Šafárikovej ulici v
Rožňave nebola ušetrená a nápor vetra odniesol polovicu strechy tejto budovy. Na tejto ulici
došlo i k havárii motorového vozidla, keď do spadnutého stromu narazila 41 ročná vodička
z Plešivca. Našťastie sa havária obišla bez zranení.
Následky veternej smršte a búrky mali i tragické následky. Po zásahu elektrickým prúdom
zomrel 41 ročný Anton Boldi, ktorý bol nájdený na druhý deň pri jeho rodinnom dome na
Ulici strmej. K nešťastiu došlo v dôsledku toho, že stúpil na elektrický vodič, ktorý bol pod
prúdom.
Počas Veľkonočných sviatkov došlo na kúpalisku v Rožňave ku vlámaní do objektu.
Týmto konaním vznikla 1. Rožňavskej a.s. škoda cca 77 tis. korún. Vlámanie bolo zistené
dňa 10. apríla pracovníkmi kúpaliska. Páchateľ je zatiaľ neznámy.
V Rožňave sa stala v tomto roku jedna vražda. V noci z piatku 2. novembra na sobotu
prišiel o život 42 ročný muž a to na Námestí baníkov. Po vrahovi polícia okamžite pátrala a
vinník bol zadržaný. Jedná sa o 9 krát súdne trestaného Ladislava R. z Rožňavy. Tri dni pred
vraždou sa tento vrah vlámal i do dvoch objektov, kde odcudzil hotovosť 33 tis. Sk.
Priebeh požiarovosti v meste bol nasledovný:
Počet požiarov
Priame škody
Počet zranených
Počet usmrtených

81
1 639 900,– Sk
3
-

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 13 a priame
škody boli vyššie až o 1 002 100.- Sk. Pri nich našťastie nedošlo k žiadnemu usmrteniu ako
tomu bolo v roku 2006. Počet zranených bol vyšší o dve osoby.
Jeden z najväčších požiarov bol napr. dňa 1. novembra, kedy prišla o svoje bývanie 60
ročná žena, ktorá nechala bez pozornosti zapálenú sviečku. Škoda v byte bola 300 tis. Sk.
Dňa 14. novembra došlo na Ul. štítnickej k dopravnej nehode, kde pod kolesami auta
prišiel o život 56 ročný Rožňavčan. Zvláštnosťou tejto nehody bolo, že chodca najprv
zachytilo jedno auto a následne ho prešlo auto, ktoré išlo za ním a vodič tohto auta bol pod
vplyvom alkoholu.
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Zoznam osobností mesta Rožňava a ich výročia
v r o k u 2 0 0 7,

ktoré majú vzťah k mestu /narodenie, úmrtie, štúdia, pracovisko, pochovaní v Rožňave atď./
28.2.1672
narodil sa v Kemenesszentmártone Michal Ács, náboženský spisovateľ, rektor. R.
1707 farár v Rožňave. Zomrel 2.2.1711 v Prešove.

335. výročie

14.10.1942
zomrel v Rožňave Július Ádám, maliar, podnikateľ. Zaoberal sa dekoratívnou
maľbou kostolov. Narodil sa roku 1862 v Olbersdorfe.

65. výročie

14.10.1942
zomrel v Rožňave Július Ádám, maliar, podnikateľ. Zaoberal sa dekoratívnou
maľbou kostolov. Narodil sa roku 1862 v Olbersdorfe.

65. výročie

28.10.1742
narodil sa v Rumanovej Anton Andrássy, náboženský spisovateľ, cirkevný
hodnostár, 1776 rožňavský kanonik, 1780 rožňavský biskup. Hospodáril na rodovom majetku
v Krh. Podhradí. Zomrel 12.11.1799 v Rožňave.

265. výročie

14.10.1967
40. výročie zomrel v Rožňave Adalbert Ladislav Arany, jazykovedec, múzejník. Od roku 1949
kustód múzea.
5.2.1797
210. výročie narodil sa v Košiciach Juraj Andrássy, verejný činiteľ, podnikateľ. Vybudoval
novú železiareň v Drnave. Spoluzakladateľ a funkcionár hospodárskych spolkov. Zomrel
17.12.1872 vo Viedni.
17.12.1872
135. výročie zomrel vo Viedni Juraj Andrássy, verejný činiteľ, podnikateľ. Vybudoval novú
železiareň v Drnave. Narodil sa 5.2.1797 v Košiciach.
18.1.1892
115. výročie zomrel v Kameňanoch Michal Miloslav Bakulíny, národnokultúrny pracovník,
úradník. R. 1841-42 vychovávateľ u P. Mariássyho v Brzotíne. Adjunkt a slúžny v Štítniku.
Zakladajúci člen MS a patronátneho gymnázia v Revúcej. Narodil sa 16.7.1819 v Hrnčiarskej
Vsi v časti obce Pondelok.

17.3.1922
85. výročie narodil sa v Nandráži Ján Baláž, pedagóg. Študoval na gymnáziu v Rožňave.
Spoluautor učebníc, informačných príručiek a školských pomôcok. Zomrel 8.5.1971 v
Bratislave.

22
13.5.1887
zomrel v Budapešti Andrej Balogh, advokát, stenograf. Študoval v Rožňave.
Narodil sa 5.9.1846 v Soli.

120. výročie

10.4.1792
narodil sa v Lefantovciach Vojtech Bartákovics, cirkevný hodnostár, cirkevný
spisovateľ. 22.9.1844 ho vymenovali za rožňavského biskupa, 2.4.1850 za arcibiskupa v Egri.
Zomrel 30.5.1873 v Egri.
215. výročie

20.9.1922
85. výročie narodil sa v Hankovej Andrej Bartoš, účastník protifašistického odboja, študent.
Navštevoval ľudovú školu v Hankovej a gymnázium v Rožňave. Zomrel 23.10.1944 v
Slavošovciach.
8.9.1912
narodil sa v Sirku Ján Gustáv Belán, stredoškolský profesor. Autor odborných
článkov z pedagogiky. Študoval na gymnáziu v Rožňave.
95. výročie

27.8.1807
narodil sa v Zsérc Matej Blaskó, premonštrátsky mních, stredoškolský profesor. R.
1842-54 profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 25.12.1858.
200. výročie

30.11.1892
115. výročie zomrel v Oradei Viliam Bolkay, premonštrátsky mních, stredoškolský profesor. R.
1863-68 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 21.8.1841 v Miškovci.
15.3.1912
95. výročie zomrel v Hamelne Ján Borbis, publicista, cirkevený historik. R. 1848-50
študoval na gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 24.6.1832 Liptovskom Mikuláši-Vrbici.
24.6.1832
175. výročie narodil sa v Liptovskom Mikuláši-Vrbici Ján Borbis, publicista, cirkevný
historik. Študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 15.3.1912 v Hamelne.
150. výročie zomrel v Jasove Ignác Bross, hudobný skladateľ, regenschori. Okolo roku 1851
skladateľ cirkevnej hudby a regenschori v Rožňave. Narodil sa v roku 1809.

22.5.1877
narodil sa v Borinke Michal Bubnics, cirkevný hodnostár. R. 1939 biskup
rožňavskej diecézy. Zomrel 22.2.1945 v Rožňave

130. výročie

3.8.1737
zomrel v Kežmarku Juraj Buchholtz, prírodovedec, učiteľ. Študoval na gymnáziu v
Rožňave. Zaoberal sa geológiou, mineralógiou, osobitne sa venoval speleológii. R. 1725
skúmal jaskyne pri Aggteleku a Dobšinej. Narodil sa 3.11.1688 v Kežmarku.

270. výročie

23
12.3.1897
zomrel v Jasove Domokos Burger, premonštrátsky mních, stredoškolský profesor.
R. 1863-65 učil na rožňavskom gymnáziu. Narodil sa 1.1.1830 v Károlyfalve.
110. výročie

13.5.1922
narodil sa v Levoči Ján Bystrický, geológ, paleontológ, mineralóg. R. 1959-64
pôsobil v Rožňave.
85. výročie

20.4.1902
105. výročie narodil sa vo Veľkej Ide Pál Csáji, kňaz, archivár. Študoval na gymnáziu v
Rožňave. Zomrel 16.11.1964 v Budapešti.

29.6.1837
narodil sa v Košiciach Peter Pavol Cséplő, premonštrátsky mních, profesor. R.
1861-66 profesor katolíckeho gymnázia v Rožňave. Zomrel 10.11.1900 v Oradei.

170. výročie

31.5.1797
narodil sa v Jasove František Csercser, premonštrátsky mních, profesor. R. 1836–
40 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 11.11. 1865 v Debradi.
210. výročie

7.3.1792
narodil sa v Gyöngyösi Anton Cservenicz, premonštrátsky kanonik, profesor. R.
1816 rožňavský kanonik, učil aj na katolíckom gymnáziu. Zomrel 13.3.1843.
215. výročie

1.5.1802
narodil sa v Jasove Filip Csoltkó, premonštrátsky kanonik, profesor. R. 1825-27
učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 28.11.1848 v Jasove.

205. výročie

16.12.1942
65. výročie zomrel vo Vinogradove Samuel Czabán, pedagóg, redaktor. Ľudovú školu
vychodil v Rožňave, kde od r. 1890 študoval na gymnáziu. Priekopník pokrokových smerov v
maďarskej pedagogike. Publikoval v Rozsnyói Híradó. Narodil sa 17.2.1878 v Rožňave.
30.6.1857
zomrel v Levoči Jozef Czausig, maliar. V Rožňave pôsobil ako maliar oltárnych
obrazov a portrétov. Namaľoval obraz k oltáru sv. Barbory v katedrálnom kostole. Narodil sa
v Levoči.

150. výročie

4.2.1867
zomrel v Liptovskom Mikuláši Ján Čajak, básnik, učiteľ. R. 1841-45 študoval na
gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 5.1.1830 v Paludzi.
140. výročie

11.3.1962
zomrel v Košiciach Jozef Čársky, cirkevný hodnostár. 21.6.1924 prevzal správu
rožňavského biskupstva, pôsobil tu 6 mesiacov. Narodil sa 9.5.1886 v Gbeloch.
45. výročie

21.5.1817
190. výročie

narodil sa v Muráni Ján Danielik, historik, publicista, cirkevný hodnostár. R. 1825-

24
33 študoval na katolíckom gymnáziu v Rožňave. R. 1842-48 profesor v diecezálnom seminári
v Rožňave. Zomrel 23.1.1888 v Egri.
21.5.1817
narodil sa v Muráni Ján Danielik, historik, publicista, cirkevný hodnostár. R. 182533 študoval na katolíckom gymnáziu v Rožňave. R. 1842-48 profesor v diecezálnom seminári
v Rožňave. Zomrel 23.1.1888 v Egri.

190. výročie

19.5.1632
zomrel v Rožňave Illés Danielis, farár, učiteľ. Farár a hlavný dekan v Štítniku. Od
roku 1613 evanjelický farár, učiteľ a riaditeľ evanjelickej školy v Rožňave.

375. výročie

11.4.1892
115. výročie zomrel v Tisovci Štefan Marko Daxner, právnik, publicista, vedúci predstaviteľ
slovenského buržoázneho národného hnutia. Študoval v Rožňave. Iniciátor a hlavný
organizátor založenia gymnázia v Revúcej. Narodil sa 26.12.1822 v Tisovci. 26.12.1822
186. výročie narodil sa v Tisovci Štefan Marko Daxner, ideológ a vedúci predstaviteľ
buržoázneho národného hnutia, publicista, právnik. Študoval v Rožňave. Iniciátor a hlavný
organizátor založenia gymnázia v Revúcej, jeho hlavný dozorca, významne prispel k jeho
vybudovaniu a k rozvoju. Zomrel 11.4.1892 v Tisovci.

8.12.1817
narodil sa v Rudlove Adolf Dobriansky, buržoázny politik, priekopník
ukrajinského národného obrodenia, publicista. Študoval v Rožňave. Zomrel 19.3.1901 v
Innsbrucku.

190. výročie

10.3.1922
zomrel v Budapešti Róbert Dúbravský, veterinár. Študoval na gymnáziu v Rožňave.
Narodil sa 2.12.1858 v Štóse.

85. výročie

2.4.1937
narodil sa v Oboríne Géza Erdélyi, kalvínsky kňaz, pedagóg. R. 1963-85 kňaz v
Slavci, Vidovej a v Rožňave.

70. výročie

4.1.1937
zomrel v Rožňave 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. Narodil sa 9.6.1866 v Smolníku.
70. výročie

28.12.1907
zomrel v Rimavskej Sobote Ján Fábry, botanik, stredoškolský učiteľ. Vydal knihy
o flóre Gemera. Prispieval do RozsnyóiHíradó. Narodil sa 21.7.1830 v Lučenci.

100. výročie

10.8.1897
narodil sa v Štóse Zoltán Fábry, spisovateľ, literárny kritik. Študoval na gymnáziu
v Rožňave. Popredný reprezentant pokrokovej maďarskej literatúry na Slovensku. Zomrel
31.5.1970 v Štóse.
110. výročie

25
28.12.1932
75. výročie zomrel v Rožňave Eugen Falvy, vydavateľ, tlačiar. R. 1897 založil tlačiareň v
Rožňave, v ktorej pracoval až do svojej smrti. Narodil sa roku 1852.
12.1.1852
narodil sa vo Veľkom Krtíši Gejza Farkas, náboženský spisovateľ. Študoval v
Rožňave. Zomrel 20.7.1928 v Bratislave.

155. výročie

22.7.1872
zomrel v Jasove Ján Ferenczy, premonštrátsky mních, profesor. R. 1856-62 a
1864-66 profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 16.11.1831.
135. výročie

4.10.1852
narodil sa v Rožňave Július Feymann, advokát, publicista. Po získaní
advokátskeho diplomu sa usadil v Srbsku. Bol redaktorom Banater Post a založil periodikum
Határőr. Zomrel 6.6.1905 v Pančeve.
155. výročie

11.2.1862
narodil sa v Rožňave Ondrej Freivolt, premonštrát, stredoškolský učiteľ. Strednú
školu navštevoval v rodisku. R. 1887-1903 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel
29.3.1907 v Gyule.

145. výročie

29.3.1907
zomrel v Gyule Ondrej Freivolt, premonštrát, stredoškolský učiteľ. Strednú školu
navštevoval v rodisku. R. 1887-1903 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa
11.2.1862 v Rožňave.
100. výročie

20.6.1872
narodil sa v Rákoši Ľudovít Frenyó, historik, pedagóg. Študoval v Rožňave.
Zaoberal sa regionálnymi dejinami Gemera. Zomrel 21.1.1944 v Prešove.

135. výročie

27.6.1807
zomrel v Egri František Xaver Fuchs, cirkevný hodnostár, mecén. Vychovávateľ u
Andrássyovcov v Betliari. Narodil sa 24.8.1744 v Parndorfe.

200. výročie

30.8.1822
narodil sa v Ratkovej Ľudovít Augustín Gál, zberateľ ľudových povestí, publicista.
Študoval v Rožňave. Od roku 1856 farár v Muránskej Dlhej Lúke, kde zomrel 5.2.1894.

185. výročie

16.9.1927
zomrel v Rožňave Vilhelmus M. Gallovits, františkánsky kňaz, učiteľ. 31 rokov bol
vedúcim domu rožňavských františkánov. R. 1892-1912 učil na rímsko-katolíckej
chlapčenskej základnej škole, 1893-96 učil aj na učňovskej škole v Rožňave. Narodil sa
2.10.1869.
80. výročie

25.8.1932
narodil sa v Gemerskom Milhosti Ľudovít Garaj, vysokoškolský docent,
prekladateľ. Maturoval v Rožňave roku 1952.
26
26.7.1817
190. výročie zomrel v Žiline Jakub Vojtech Gazda, náboženský spisovateľ. R. 1769-71
organista a kazateľ v Rožňave. Narodil sa 19.6.1741 vo Vyšnom Kubíne.
75. výročie

13.12.1882
125. výročie zomrel v Budapešti Augustín Greguss, estetik, redaktor. Od r. 1838 študoval na
gymnáziu v Rožňave. Spoluzakladateľ estetiky v Uhorsku. Narodil sa 27.4.1825 v Prešove.

31.5.1892
115. výročie zomrel v Budapešti Ján Greguss, maliar, ilustrátor. výtvarný pedagóg. Študoval na
evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 3.5.1838 v Bratislave.

27.11.1847
narodil sa v Berente Ladislav Hámos, župný hodnostár, statkár. Študoval na
gymnáziu v Rožňave. R. 1879 slúžny v Rožňave, 1891-1905 gemersko-malohontský župan.

160. výročie

2.11.1842
narodil sa v Košiciach Gejza Grubici, chovateľ. Študoval v Rožňave. Roku 1876
založil a 1876-88 redigoval a vydával prvý uhorský špecializovaný hydinársky časopis
Gallus. Zomrel roku 1893 v Budapešti.
165. výročie

27.8.1967
40. výročie zomrel Karol Henner, lekár, akademik, vedec, výskumník. Bol jedným z
iniciátorov komplexného výskumu rožňavskej epidémie kliešťovej encefalitídy. Narodil sa
30.3.1895.
31.12.1972
35. výročie zomrel v Rimavskej Sobote Mikuláš Holéczy, múzejník, maliar, sochár, učiteľ.
Študoval na gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 8.12.1886 v Kobeliarove.
5.1.1877
narodil sa v Ružomberku Ján Fedor Houdek, politik, národohospodár, publicista.
R. 1890-91 študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 26.2.1953 v Bratislave.

130. výročie

26.2.1827
narodil sa v Krompachoch Jozef Hradský, historik, cirkevný hodnostár. Študoval
na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 6.11.1904 v Spišskom Podhradí.

180. výročie

27.2.1812
narodil sa v Hornej Lehote Samo Chalupka, básnik, učiteľ. R. 1824-27 študoval na
gymnáziu v Rožňave. Zomrel 19.5.1883 v Hornej Lehote.
195. výročie

16.2.1907
100. výročie

narodil sa v Hybiach Dobroslav Chrobák, spisovateľ, literárny kritik, rozhlasový

pracovník, elektrotechnický inžinier. R. 1918-19 študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel
16.5.1951 v Bratislave.

27
2.5.1907
zomrel v Bačka-Polanka Ferdinand Illés, lesný hospodár. Študoval v Rožňave.
Narodil sa 15.5.1836 v Kráľovci-Krnišove.

100. výročie

24.2.1822
narodil sa v Toporci Daniel Irányi, novinár, právnik, politik. Študoval na ev.
gymnáziu
v
Rožňave.
Zomrel
2.11.1892
v
Nyíregyháze.
2.11.1892
115. výročie zomrel v Nyíregyháza Daniel Irányi, politik, publicista. Študoval v Rožňave.
Narodil sa 24.2.1822 v Toporci.
185. výročie

3.12.1927
80. výročie zomrela v Budapešti (pochovaná v Rožňave)Alžbeta Járossyová Szkalosová,
spisovateľka, redaktorka. R. 1926-27 spolu s manželom redigovala Rozsnyói Hirlap. Od 1910
publikovala poviedky a fejtóny v rôznych periodikách. Písala pod pseudonymom Madame
Sans Gene. Narodila sa 14.1.1885 v Tisovci.
2.12.1857
narodil sa v Letanovciach Emil Jurkovich, historik, stredoškolský profesor.
Študoval v Rožňave. Zomrel 4.8.1936 v Budapešti.

150. výročie

21.10.1817
190. výročie narodil sa vo Veľkom Šariši Viktor Kaczvinszky, matematik, pedagóg, cirkevný
hodnostár, učiteľ. Študoval v Rožňave. R. 1856-66 riaditeľ gymnázia v Rožňave. Zomrel
5.2.1893 v Jasove.

20.12.1842
narodil sa v Kisdobsza Ernest Kádas, premonštrát, stredoškolský profesor. R.
1866-72 učil na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 22.12.1890.

165. výročie

4.9.1957
50. výročie zomrel v Budapešti Pavol Káposztás, banský inžinier. Strednú školu navštevoval v
Rožňave. Narodil sa 29.6.1893 v Rožňave.

13.3.1852
zomrel v Debrecíne Dávid Kilényi, divadelný riaditeľ, herec. Jeho divadelná
spoločnosť hrala aj v Rožňave a v Plešivci. Narodil sa roku 1791.
155. výročie

29.1.1847
160. výročie narodil sa v Dobšinej Samuel Klein, učiteľ, básnik, etnograf. Študoval na ev.
gymnáziu v Rožňave. Učiteľ ľudovej školy, riaditeľ základnej školy v Dobšinej. Zaslúžil sa o
založenie priemyselnej a baníckej školy, profesor v meštianskej škole, neskôr riaditeľ.
6.11.1867
zomrel v Jasove Václav Kohout, učiteľ. R. 1828-32 profesor gymnázia v Rožňave.
Narodil sa 12.10.1803 v Kolíne.

140. výročie

16.12.1847
28
160. výročie zomrel v Rožňave Karol Kósa, organizátor zdravotníctva. R. 1826 osobný lekár
rožňavského biskupa, 1833 úradný lekár Gemersko-Malohontskej stolice v Rožňave. Narodil
sa 30.1.1796 v Komárne.
27.2.1897
narodil sa v Rožňave Július Kovács, náboženský spisovateľ. Študoval v Rožňave.
Farár v Rožňave a v Hrhove. Od r. 1926 redaktor Sajó-Vidék, 1933-44 Ifjúságunk. Zomrel
22.12.1980 v Hrhove .
110. výročie

10.4.1847
160. výročie zomrel v Rožňave Štefan Kovács, kanonik, stredoškolský profesor. R. 1845-47
riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave. Narodil sa 18.5.1800 v Egri.

19.7.1797
narodil sa v Smolníku Karol Kovarc, banský odborník, hutník, chemik. Študoval
na gymnáziu v Rožňave. Zomrel roku 1856 v Smolníku.

210. výročie

1.11.1717
narodil sa v Dobronoku František Kováts, jezuita, profesor. R. 1750-58 a 1768
profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel roku 1800 v Székesfehérváre.
290. výročie

16.11.1817
narodil sa v Martine Martin Kramár, osvetový pracovník, pedagóg. Študoval v
Rožňave. Zomrel 1.7.1895 v Martine.
190. výročie

5.5.1842
165. výročie zomrel v Oradei František Lajcsák, biskup. Od 4.9.1825 rožňavský biskup.
Narodil sa 12.12.1772 v Banskej Štiavnici.
12.12.1772
235. výročie narodil sa v Banskej Štiavnici František Lajcsák, biskup. Od 4.9.1825
rožňavský biskup. Zomrel 5.5.1842 v Oradei.
8.3.1872
135. výročie narodil sa v Budapešti Aurel Láng, premonštrát, profesor. R. 1895-96 a od 1898
profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 3.2.1899 v Rožňave.

1.11.1892
115. výročie narodil sa v Aita Mare Vojtech Lázár, geológ, historik baníctva. R. 1916-25
prevádzkový inžinier železorudných baní v Rožňave a v Železníku, 1925-35 zástupca
závodného v Rožňave, 1939-45 riaditeľ ŽB Rožňava. Zomrel 8.11.1978 v Košiciach.
4.11.1927
80. výročie narodil sa v Stratenej Jozef Lipták, drevársky odborník. R. 1945-49 študoval na
gymnáziu v Rožňave, 1945-50 technik lesného závodu v Rožňave. Zomrel 10.5.1973 v
Bratislave.

19.5.1927
29
80. výročie narodil sa v Rožňave Ondrej Lipták, strojný inžinier. V r. 1933-38 chodil do
ľudovej školy v Rožňava-Bani, 1938-46 študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel
27.12.1984 v Bratislave.
23.9.1922
zomrel v Budapešti Hugo Máltás, architekt, staviteľ. Narodil sa 6.5.1829 v

85. výročie

Rožňave.
5.10.1897
110. výročie zomrel v Zsadányi Vojtech Mariássy, politik, publicista, právnik. Študoval na
gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 23.10.1824 v Brzotíne.

8.6.1892
zomrel v Rimavskej Sobote Gustáv Marikovszky, lekár. Študoval na gymnáziu v
Rožňave. Od roku 1830 lekár v Rožňave. Od 1834 hlavný lekár Gemersko-Malohontskej
stolice. Od 1850 lekár vojenskej nemocnice v Rožňave. Od 1857 domáci lekár J. Andrássyho
a balockého panstva. Narodil sa 23.3.1806 v Rožňave.
115. výročie

23.12.1832
zomrel v Rožňave Juraj Marikovszky, lekár, prírodovedec. Praktický lekár v
Rožňave, od 1806 hlavný lekár Gemersko-malohontskej stolice. Narodil sa 25.10.1770 v
Rožňave.

175. výročie

19.3.1912
zomrel v Budapešti Viliam Mariska, právnik, pedagóg. Študoval v Rožňave.
Narodil sa 24.10.1844 v Rožňave.

95. výročie

18.3.1847
160. výročie narodil sa v Rožňave Dr. Alexander Markó, notár. Publikoval odborné články.
Aktívne sa podieľal na kultúrnom a spoločenskom živote mesta. Zomrel 17.7.1912
v Rožňave.
17.7.1912
95. výročie zomrel v Rožňave Dr. Alexander Markó, notár. Publikoval odborné články.
Aktívne sa podieľal na kultúrnom a spoločenskom živote mesta. Narodil sa 18.3.1847 v
Rožňave.
21.3.1812
195. výročie

narodil sa Ján Markó, obchodník, továrnik. Bol jedným zo zakladateľov

Rožňavskej sporiteľne a záložne, a.s.. Pôsobil ako mestský a stoličný poslanec. Zomrel
2.11.1883 v Rožňave.
24.3.1787
220. výročie narodil sa v Jasenici Andrej Matúšik, jazykovedec, literát. Profesor na seminári v
Rožňave. Zaoberal sa jednotnou abecedou a pravopisom pre všetky národy sveta. Zomrel
21.2.1839 v Rožňave.

30
22.10.1907
100. výročie zomrel v Rožňave Artur Maurer, lekár, redaktor. Bol hlavným župným
lekárom, okresným, banským, železničným lekárom a domácim lekárom Andrássyovcov. Bol
zakladateľom a redaktorom periodika Rozsnyói Hiradó.
3.10.1907
zomrel v Budapešti Gustáv Melczer, geológ, učiteľ. Študoval na gymnáziu v
Rožňave. Venoval sa hlavne kryštalografii. Viaceré jeho práce sa týkajú územia Slovenska.
Narodil sa 30.8.1869 v Dobšinej.

100. výročie

12.9.1907
narodil sa v Mengusovciach Ján Michalko, publicista, prekladateľ, učiteľ. R. 1930
učiteľ v Rožňave. Zomrel 20.2.1982 v Poprade.
100. výročie

18.3.1852
155. výročie narodil sa v Dobšinej Jozef Mikulík, historik, úradník. Študoval na gymnáziu v
Rožňave. Úradník v Dobšinej. Námestník verejného notára v Rožňave. Venoval sa dejinám
Gemera. Zomrel 14.1.1886 v Rožňave.
24.9.1832
narodil sa Filip Mikitovics, premonštrát, stredoškolský profesor. R. 1855-59 a
1862-64 učiteľ na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 21. marca 1883.
175. výročie

5.6.1877
zomrel v Egri Gedeon Mindszenthy, cirkevný hodnostár, spisovateľ. Študoval v
Rožňave. Narodil sa 8.10.1829 v Jelšave.
130. výročie

4.9.1942
65. výročie zomrel v Budapešti Zsigmond Móricz, spisovateľ, novinár, redaktor. Často
navštevoval rožňavský okres, kde čerpal námety pre svoje dielo. Narodil sa 2.7.1879 v
Tiszacsécse.
28.11.1842
165. výročie narodil sa v Rožňave Ladislav Munkás, historik, úradník. Študoval na
gymnáziu v Rožňave.
23.4.1907
zomrel v Oradei Kornél Nátalfalussy, profesor. R. 1874-86 riaditeľ gymnázia v
Rožňave. Autor knihy A rozsnyói katolikus fögymnásium története, výročnej správy A
rozsnyói kath. fögymnásium értesítöje az 1876/77-dik tanévre. Narodil sa 17.11.1841 v
Lelesi.

100. výročie

5.4.1877
zomrel v Sabinove Timotej Ignác Bohuslav Nosák, spisovateľ, prekladateľ. R.
1825-29 navštevoval ľudovú školu v Čiernej Lehote, 1829-31 študoval na gymnáziu v
Dobšinej. R. 1840-41 a 1843-44 žil u rodičov v Čiernej Lehote. R. 1856-60 aktuár v Rožňave,
1860 slúžny v Dlhej Vsi. Narodil sa 3.2.1818 v Tisovci.

130. výročie

31
20.9.1862
narodil sa vo Viedni Alexander Novotny, premonštrát, profesor. R. 1884-86
profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 28.2.1943 v Košiciach.

145. výročie

28.6.1902
105. výročie narodil sa v Liptovskom Mikuláši Ján Michal Oberuč, cirkevný historik, učiteľ.
Katechéta na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 23.2.1956 v Jure pri Bratislave.

11.7.1852
155. výročie narodil sa Liptovskom Jáne Michal Oravecz, pedagóg, redaktor. Od roku 1879
profesor, 1894-1904 riaditeľ ev. gymnázia v Rožňave. Pomocný redaktor Rozsnyói Hiradó,
kde uverejňoval aj svoje príspevky. Zomrel 19.6.1904 v Rožňave.
24.4.1832
narodil sa v Krásnej Hôrke Július Orbán, premonštrát, profesor. R. 1856–63
profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 1.6.1898 v Lelesi.

175. výročie

16.8.1747
zomrel v Rožňave Kristián Paecken, lekár. Od roku 1721 pôsobil v Rožňave ako
úradný lekár Gemerskej stolice. Zaslúžil sa o potlačenie morových epidémií. Narodil sa roku
1694 v Kwidzyne.

260. výročie

11.4.1892
zomrel v Sinmartine Karol Pancsó, premonštrát, profesor. R. 1845-48 a od 1853
učiteľ na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 12.9.1813.

115. výročie

10.2.1867
140. výročie

zomrel v Budapešti Albert Pákh, spisovateľ, redaktor, právnik. Študoval v

Rožňave. Priatelil sa s Petöfim. Redaktor Szépirodalmi Lapok a Vasárnapi Ujság. Narodil sa
11.3.1823 v Rožňave.
24.1.1872
135. výročie narodil sa Rudolf Pauchly, lesný inžinier. R. 1898–1933 lesník rožňavského
biskupstva. Prispieval do regionálnej tlače. Zomrel r. 1950 v Rožňave.
8.11.1867
140. výročie narodil sa v Debrecíne Július Pekár-Rožňavský, spisovateľ, politik. Syn Imricha
Pekára. Zomrel 19.8.1937 v Budapešti.

1.11.1822
narodil sa v Sabinove Mikuláš Paulik, premonštrát, stredoškolský profesor. R.
1852-61 profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave.

185. výročie

9.6.1972
zomrel v Rožňave Róbert Pobožný, cirkevný hodnostár. Študoval a pôsobil v
Rožňave. Narodil sa 30.5.1890 v Tisovci.

35. výročie

32
11.9.1822
185. výročie zomrel v Lelesi Jozef Karol Pertes, spisovateľ, učiteľ. R. 1812-15 profesor,
1818-19 riaditeľ gymnázia v Rožňave. Narodil sa 14.3.1781 v Prievidzi.
12.10.1912
95. výročie zomrel v Budapešti Štefan Prékopa, profesor. Od roku 1904 profesor na
evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa roku 1862 v Nyíregyháze.
15.11.1967
40. výročie zomrel v Rožňave Július Privitzky, redaktor, publicista, náboženský hodnostár.
Dlhé roky bol farárom v Rožňave, 1927 kanonik, 1941 pápežský prelát. Narodil sa r. 1886 v
Lučenci.
1.4.1812
195. výročie narodil sa v Banskej Bystrici Gabriel Prónay, verejný činiteľ, publicista.
Študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 1.4.1875 vo Firenze.
10.12.1832
175. výročie

narodil sa v Rožňave Štefan Radvány, mlynársky odborník. Zomrel 2.6.1918 v

Miskolci.
27.4.1822
zomrel v Jasove Matej Reichel, premonštrát, profesor. R. 1809-12 profesor na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 23.1.1780 v Turnianskom Podhradí.

185. výročie

23.2.1632
375. výročie zomrel v Rožňave Samuel Reinhard, ev. farár. R. 1625-32 protestantský farár v
Rožňave. Narodil sa v Banskej Štiavnici.

17.3.1912
95. výročie zomrel v Rožňave Ľudovít Répászky, premonštrát, profesor. Študoval na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. R. 1887 a od 1894 profesor, 1910-12 riaditeľ katolíckeho
gymnázia v Rožňave. Narodil sa 1.10.1863 v Jasove.

5.2.1867
140. výročie zomrel v Jasove Jozef Répássy, prepošt, profesor. R. 1838-42 profesor, 185254 riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave. Narodil sa 20.7.1812 v Rožňave.
20.7.1812
195. výročie narodil sa v Rožňave Jozef Répássy, prepošt, profesor. R. 1838-42 profesor,
1852-54 riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave. Zomrel 5.2.1867 v Jasove.
4.3.1737
270. výročie zomrel v Brzotíne Martin Rey, protestantský farár. R. 1710-11 ev. farár v
Rožňave, od 1711 v Brzotíne. Narodil sa r. 1680.

5.9.1867

33
narodil sa v Sátoraljaújhely Ladislav Réz, ref. kňaz. Dlhé roky učil teológiu na
gymnáziu v Rožňave. Zodpovedný redaktor Sajó Vidék a Református egyház és iskola. Na
jeho podnet bol založený rožňavský vzdelávací spolok. Zaslúžil sa o založenie mestského
múzea. Zomrel 12.9.1924 v Rožňave.
140. výročie

10.12.1907
100. výročie zomrel v Lome nad Rimavicou Andrej Rojko, publicista, katolícky kňaz.
Študoval v Rožňave. Narodil sa 30.11.1824 v Liptovskej Sielnici.
7.1.1822
185. výročie narodil sa v Turde Ján Román, premonštrát, profesor. R. 1865-75 bol riaditeľom
katolíckeho gymnázia v Rožňave. Zomrel 12.12.1878 v Jasove.

1.7.1832
175. výročie narodil sa v Rožňave Koloman Rosty, básnik, náboženský spisovateľ. Študoval
na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 15.2.1905 v Kalocsi.
14.6.1912
zomrel v Rožňave Vincent Ruber, učiteľ, organista, hudobný skladateľ. Bol
riaditeľom školy v Rožňave, 1870-98 organista a zbormajster františkánskeho kostola.
Narodil sa roku 1834.
95. výročie

10.2.1857
zomrel v Banskej Štiavnici Ján Seberíni, pedagóg. R. 1792 študoval v Rožňave.
Narodil sa 1.1.1870 vo Veličnej.

150. výročie

27.6.1857
150. výročie

narodil sa v Rožňave Ladislav Seffer, novinár, redaktor. Zomrel 6.8.1913 v

Budapešti.
25.9.1907
100. výročie zomrel v Rožňave Gustáv Scheffer, profesor. R. 1846, 1851-99 profesor na
evanjelickom gymnáziu v Rožňave, on zaviedol hodiny telocviku na tejto škole.
Spolupracovník Rozsnyói Hiradó. Školský radca Gemerskej stolice. Narodil sa 27.10.1822 v
Rožňave.
27.10.1822
185. výročie narodil sa v Rožňave Gustáv Scheffer, profesor. R. 1846, 1851-99 profesor na
ev. gymnáziu v Rožňave, on zaviedol hodiny telocviku na tejto škole. Spolupracovník
Rozsnyói Hiradó. Školský radca Gemerskej stolice. Zomrel 25.9.1907 v Rožňave.
24.5.1942
zomrela v Rožňave Etelka Schefferová Vargová, regionálna spisovateľka.
Prispievala do regionálnych periodík Rozsnyói Hirlap a Rozsnyói Hiradó. Napísala dejiny
mestskej plavárne, mestskej škôlky a rožňavského speváckeho zboru. Dlhé roky pracovala v
charitatívnom ženskom spolku. Narodila sa 5.9.1860 v Rožňave.
65. výročie

25.12.1872

34
zomrel v Esztergome Ondrej Schirgl, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.
Tajomník biskupa v Rožňave. Narodil sa 26.11.1811 v Smolníku.
135. výročie

14.10.1827
180. výročie narodil sa v Podolínci Koloman Schmidt, premonštrát, profesor. R. 1853-59 učil na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 11.2.1899 v Jasove.
1.3.1837
170. výročie narodil sa v Spišskej Novej Vsi Július Scholtz, lesný odborník, vysokoškolský
učiteľ. Študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 16.9.1913 v Budapešti.

23.6.1677
narodil sa v Légráde Ondrej Spangár, jezuitský historik, cirkevný spisovateľ,
pedagóg, cirkevný hodnostár. Zomrel 14.3.1744 v Rožňave.

330. výročie

13.2.1857
narodil sa v Pruskom Gustáv Stanik, organista, hudobný skladateľ. R. 1902-35
regenschori v Rožňave. Zomrel 1.11.1941 v Rožňave.

150. výročie

23.5.1822
narodil sa v Liptovskom Mikuláši Ondrej Stodola, garbiar, podnikateľ. Učil sa u
Jozefa Marka v Rožňave. Zomrel 14.5.1898 v Liptovskom Mikuláši.

185. výročie

22.1.1972
zomrel v Martine Ján Stráňai, školský a telovýchovný pracovník. R.1935-36 učiteľ
v Rožňave. Narodil sa 21.7.1906 v Rajci.
35. výročie

22.5.1847
narodil sa voVizsoly Július Stuller, lekár. Študoval v Rožňave. Zomrel 17.12.1908
v Banskej Štiavnici.

160. výročie

6.11.1792
narodil sa v Rochovciach Martin Sucháň, lekár, spisovateľ. Študoval na strednej
škole v Rožňave. Zomrel 24.9.1841 v Pešti.

215. výročie

2.5.1907
100. výročie zomrel v Bratislave Ladislav Stromp, cirkevný spisovateľ, pedagóg. Narodil sa
27.2.1860 v Rožňave.

3.11.1922
narodil sa v Rožňave Elemér Sulán, inžinier, univerzitný profesor, odborný
spisovateľ. Základnú a strednú školu navštevoval v Rožňave.

85. výročie

6.2.1917
zomrel v Dobšinej Anton Susai, náboženský spisovateľ. Administrátor v Rožňave.
Farár v Dobšinej. Narodil sa 17.4.1864 v Prešove.

90. výročie

27.3.1892
115. výročie

zomrel v Kazáre Štefan Szabó, farár, prekladateľ. Študoval v Rožňave. Farár v

35
Rožňave, biskupský tajomník. Za zásluhy postavili mu v Rožňave sochu pred budovou
katolíckeho gymnázia. Narodil sa 4.7.1801 v Bakonyszentkirály.
28.4.1972
zomrela v New Yorku Piroska Szenes, spisovateľka. R. 1918-38 žila v Rožňave so
svojim manželom Mikulášom Halászom. Narodila sa 25.11.1899 v Slatina de Mures.
35. výročie

27.7.1852
155. výročie narodil sa v Leibic Karol Gejza Szepesi, premonštrát, profesor. R. 1874-75
profesor, 1900-07 a od 1912 riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave. Zomrel 4.1.1926 v
Rožňave.
18.12.1812
narodil sa v Rožňave Eduard Sziklay, advokát. R. 1852-64 dozorca ev. gymnázia v
Rožňave. Zomrel 22.9.1900 v Jablonove nad Turňou, pochovaný v Rožňave.
195. výročie

11.8.1932
75. výročie zomrel v Rožňave Emil Szkalos, evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ,
redaktor. R. 1910-19 profesor na ev. gymnáziu, od roku 1925 ev. kňaz v Rožňave. Zakladateľ
a redaktor regionálnych novín Rozsnyói Hirlap. Narodil sa 29.11.1877 v Tomášovciach.
29.11.1877
130. výročie narodil sa v Tomášovciach Emil Szkalos, evanjelický kňaz, náboženský
spisovateľ, redaktor. R. 1910-19 profesor na ev. gymnáziu, od roku 1925 ev. kňaz v Rožňave.
Zakladateľ a redaktor regionálnych novín Rozsnyói Hirlap. Zomrel 11.8.1932 v Rožňave.
23.12.1862
145. výročie narodil sa v Oradei Edmund Ladislav Szmetka, premonštrát, profesor. R. 1885 a
1889 profesor, 1907-10 riaditeľ katolíckeho gymnázia v Rožňave. Zomrel 17.11.1926 v
Oradei.
4.4.1867
140. výročie zomrel v Trnave Daniel Szontágh, historik, právnik. Študoval na ev. gymnáziu
v Rožňave. Narodil sa 3.1.1809 v Dolnom Kubíne.
16.11.1862
145. výročie zomrel v Rožňave Ľudovít Szontágh, tabulárny sudca. Narodil sa roku 1793 v
Rožňave.
23.12.1867
140. výročie zomrel v Rožňave Anton Szörcsey, statkár. Účastník revolúcie roku 1848.
Narodil sa 26.3.1811 v Rožňave.
21.9.1847
narodil sa v Dobšinej Kornel Sztehlo, právnik, spisovateľ. Študoval na gymnáziu v
Rožňave. Zomrel 20.2.1940 v Budapešti.

160. výročie

6.9.1862
36
145. výročie zomrel vo Važci Michal Šoltés, publicista, národný pracovník. Študoval v
Rožňave. Narodil sa 27.11.1802 v Mengusovciach.
27.11.1802
205. výročie narodil sa v Mengusovciach Michal Šoltés, publicista, národný pracovník.
Študoval v Rožňave. Zomrel 6.9.1862 vo Važci.
6.9.1922
85. výročie narodil sa v Štítniku Ctibor Štítnický, básnik, prekladateľ. Ľudovú školu
navštevoval v Štítniku, 1933-38 gymnázium v Rožňave.
19.9.1932
75. výročie narodil sa v Rožňave Andrej Štollmann, pracovník SAV, zoológ.
13.11.1812
195. výročie narodil sa v Rozložnej Karol Terray, pedagóg, publicista. Základnú školu a
gymnázium navštevoval v Rožňave. Zomrel 7.3.1881 v Lučenci.
29.4.1792
215. výročie narodil sa v Hidasnémeti Alexander Toma, premonštrát, profesor. R. 1817-23 učil
na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 1.9.1830 v Jasove.

30.6.1802
205. výročie narodil sa v Jelšavskej Teplici Ján Pavel Tomášek, spisovateľ, pedagóg.
Študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 8.11.1887 v Budapešti.
8.11.1887
120. výročie zomrel v Budapešti Ján Pavel Tomášek, spisovateľ, pedagóg. Študoval v
Rožňave. Narodil sa 30.6.1802 v Jelšavskej Teplici.
10.9.1887
120. výročie zomrel v Chyžnom Samuel Tomášik, spisovateľ, evanjelický kňaz. R. 1824-28
študoval na gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 8.2.1813 v Jelšavskej Teplici.
.

26.8.1762
zomrel v Bratislave Ján Tomka-Sásky, geograf, historik, pedagóg. Študoval v
Rožňave. Reprezentant geografickej vedy 18. storočia v Uhorsku. Narodil sa 2.10.1692 vo
Zvolene.

245. výročie

2.10.1692
narodil sa vo Zvolene Ján Tomka-Sásky, geograf, historik, pedagóg. R. 1708-09
študoval v Rožňave. Zomrel 26.8.1762 v Bratislave.

315. výročie

24.1.1807
narodil sa v Štítniku Andrej Vandrák, filozof, pedagóg. Študoval v Rožňave.
Zomrel 14.9.1884 v Prešove.

200. výročie

14.7.1882
125. výročie zomrel v Budapešti Karol Vandrák, maliar. Narodil sa v Rožňave roku 1803.

8.3.1927

37
zomrel v Rožňave Ladislav Váry, profesor, redaktor, publicista. R. 1880-96 učil na
rožňavskej obecnej škole, 1887-1912 telocvik na ev. gymnáziu, od 1892 riaditeľ učňovskej
školy. Od 1910 redaktor Rozsnyói Hiradó, do ktorého aj prispieval. Narodil sa 5.8.1860 v
Kisújszállás.
80. výročie

16.4.1957
zomrel v Bijacovciach Ján Vencko, historik, archeológ, kňaz. R. 1882-87 študoval
na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 12.11.1869 v Spišskom Štiavniku.
50. výročie

20.3.1732
narodil sa v Rožňave Jozef Weisz, učiteľ, regionálny historik. Zaoberal sa dejinami
Kremnice. Zomrel 10.4.1780 v Kremnici.

275. výročie

20.10.1912
95. výročie narodil sa v Rožňave František Zagiba, muzikológ, hudobný historik. R. 1824-32
študoval na rožňavskom gymnáziu. Zomrel 12.8.1977 vo Viedni.
25.9.1897
narodil sa v Ipeľských Úľanoch Ľudovít Žibrita, pedagóg, historik. R. 1920-21
študoval na seminári v Rožňave. Zomrel 2.11.1981 v Bratislave.
110. výročie

V Rožňave dňa .......................

Zapísala: Oľga Benediktyová
kronikárka

MUDr. Vladislav Laciak
primátor

