Kronika mesta R o ž ň a v a
r ok 2008

R o k 2008 privítali Rožňavčania i náhodní návštevníci nášho mesta už tradične na Námestí
baníkov. Okrem tradičného filmu RVTV, bol tentoraz pripravený aj program, ktorý pozostával z dvoch
koncertov, ktoré zabezpečilo mesto a agentúra Agrum Music. Námestie sa počas silvestrovskej noci
zaplnilo o čosi skôr ako po minulé roky. Dôvodom boli práve očakávané hudobné koncerty. Prvé
vystúpenie patrilo rožňavskému bronzovému finalistovi SuperStar Robovi Šimkovi s kapelou MassRiot
a druhé speváčke Katke Knechtovej so skupinou Peha.
Medzi dvomi vystúpeniami sa stovkám Rožňavčanov prihovoril primátor mesta MUDr. Vladislav
Laciak s novoročným prianím a potom nasledoval film, ktorým RVTV pripomenula významné udalosti
roku 2007. Silvestrovskú noc spestril prvý sneh, hoci ho napadlo iba dva centimetre.
Prvý Rožňavčan v novom roku sa narodil až 3. januára ráno a je ním Samuel Alex Urbančík.
Najstaršou občiankou mesta k 31. decembru 2008 je pani Margita Čepecová, ktorá sa v marci
tohto roku dožila krásnych 98 rokov.
Vo veku 99 rokov zomrel dňa 13. novembra 2008 do tohto dňa najstarší občan mesta Štefan
Mogyorody.

Demografický vývoj
Počet obyvateľov mesta k 31. 12. 2008

18 911

Počet živonarodených detí

160

Počet úmrtí

204

Počet prisťahovaných

256

Počet odsťahovaných

350

V porovnaní s rokom 2007 je počet obyvateľov nižší o 155 občanov, narodilo sa o 14 detí menej,
počet prisťahovaných je nižší o 24 občanov a z mesta sa odsťahovalo o 150 viac občanov ako v roku
2007. V sledovanom roku došlo k poklesu úmrtnosti o 9 občanov, ktorá sa za posledné roky stále
znižuje.

2
Ako vidieť, počet obyvateľov v priebehu troch rokov celkove poklesol o 181, čo nie je zapríčinené
iba nízkou pôrodnosťou, ale i malým počtom prisťahovaných a vysokým počtom odsťahovaných
občanov z mesta.

Kaleidoskop udalostí v meste
V Rožňave sa po prvýkrát udeľovali ocenenia jednotlivcom a kolektívom za ich osobitný prínos pre
rozvoj Košického kraja. Cenu Zastupiteľstva KSK a predsedu KSK prevzala jedna skupina a štyria
jednotlivci. Cenu predsedu KSK a Plaketu predsedu prevzali ôsmi jednotlivci. Z okresu Rožňava Cenu
predsedu a Plaketu predsedu prevzal rodák z obce Gočovo Prof. h. c., prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
„Za zviditeľňovanie KSK v oblasti environmentálneho vzdelávania .“
Plaketa bola udelená i Rožňavčanke Silvii Petrenkovej, klientke DSS Amália v Rožňave za rozvoj
a zviditeľnenie KSK zdravotne postihnutých v oblasti športu.
V prvú sobotu nového roku sa konal jubilejný 30. ročník novoročného výstupu na Volovec.
Pripravil ho opäť Klub slovenských turistov Volovec v spolupráci s Mestom Rožňava a obcou Čučma.
Na prepravu účastníkov z Rožňavy na Gulyapalag bolo pripravených 10 autobusov a výstupu sa ich
zúčastnilo viac ako tisíc.
Od 8. januára 2008 sa začali v meste zápisy detí do materských a základných škôl. T. č. sú na
území mesta 10 materské školy a 8 základné školy. Predpokladá sa, že do prvých tried ZŠ by malo
zasadnúť cca 200 žiakov. Od roku 2007 je na ZŠ akad. Jur Hronca zriadená prvácka trieda pre
intelektovo nadané deti.
Dňa 11. januára sa v mestskom divadle Actores uskutočnil Novoročný koncert, kde vystúpili
Trombitáši a vinšovníci z obce Chrenovec-Brusno, skupina Clear a Groovin Heads z Košíc. Exkluzívnym
hosťom bola americká jazzová speváčka Nicole J Mc Cloud.
Od 18. – do 21. januára sa konal v bratislavskej Inchebe Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
ITF Slovakia Tour, na ktorom malo zastúpenie aj mesto Rožňava. Pred zrakmi 60 tisíc návštevníkov
prezentovalo krásy i špeciality Gemera.
Dňa 15. februára navštívil naše mesto prezident SR Ivan Gašparovič. Po privítaní primátorom
mesta pred Radnicou absolvoval prechádzku Námestia baníkov, potom nasledovalo stretnutie

s predstaviteľmi štátnej správy, zástupcami armády SR, starostami obcí Horného Gemera, riaditeľmi
škôl, predstaviteľmi cirkví, politických strán a kultúrnych pracovníkov. V Gymnáziu P.J. Šafárika sa
stretol s tamojšími študentmi.
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Dňa 21. februára sa za prítomnosti zástupcov občianskeho združenia Rehamenta konalo
vyhodnotenie finančnej zbierky na podporu neziskových organizácii pod názvom „Pomôžte spolu
s nami“. Počas štyroch adventných týždňov koncom roka 2007 sa vyzbieralo viac ako 43 tisíc korún.
Dňa 27. februára sa konalo na mestskom úrade rokovanie s potenciálnym investorom
pochádzajúcim z Portugalska, ktorý by mal záujem o investovanie v rožňavskom priemyselnom parku.
Dňa 9. marca sa v evanjelickom kostole konala slávnosť inštalácie gemerského seniora Evanjelickej
cirkvi a. v. Novým gemerským seniorom sa stal terajší farár Mgr. Jerguš Olejár.
Dňa 30. apríla, v predvečer 1. mája sa na námestí konala slávnosť stavania mája pred Radnicou.
V kultúrnom programe vystúpili FS Haviarik, Százszorszép, Búzavirág a Lúčka.
Dňa 28. augusta prevzal primátor mesta z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča Cenu za najlepšie
výsledky pri záchrane historického prostredia. Ceny na základe rozhodnutia Rady historických miest
a obcí Slovenska prevzali i ďalší traja primátori a jeden starosta a to z Bardejova, Trnavy, Banskej
Štiavnice a Veľkých Levárov. V Rožňave je to ocenenie najmä za rekonštrukciu sochy sv. Floriána,
sochy sv. Jána Nepomuckého, očistenie pomníka Dr. Antona Kissa i pomníka Františky Andrássyovej.
V dňoch 12. – 14. septembra sa konal jubilejný 25. ročník rožňavského jarmoku, na ktorom bolo
obsadených 270 predajných miest. Hosťom kultúrneho programu bol poľský mládežnícky súbor
Divadla Adama Mickiewicza z Češína a FS Karpatskej kotliny. Na tribúne vystúpili i domáce folklórne
súbory Umeleckej únie mesta a tanečný klub Sambed.
V severnej časti námestia bol otvorený Dvor remesiel, realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR. V rámci jarmoku bola otvorená výstava z Medzinárodného maliarskeho
sympózia Mlyn, ktorá predstavila diela 16 výtvarníkov a výstava maďarských fotografov pod názvom
Momenty.
Počas jarmoku boli vyhlásení víťazi súťaže „O najkrajší kvetinový balkón a záhradku. Cenu za
najkrajšiu záhradku si odniesla Gizela Zabari a cenu za najkrajší kvetinový balkón získala Edita
Ambrúžová.
Dňa 24. septembra sa v Reformovanej cirkvi Slovenska konali voľby. Biskupa Gejzu Erdélyiho
vymenil vo funkcii biskupa duchovný z Komárna Ladislav Fazekas. Laickým prednostom Župy Abaúj-

Torna sa stal správca rožňavskej cirkevnej obce Ladislav Drága a za náhradníka synody bol zvolený
mimo iných aj Árpád Molnár.
Od 27. decembra má rožňavská diecéza nového biskupa, nakoľko doterajší biskup Mons. Eduard
Kojnok dovŕšil vek 75 rokov, pre ktorý už túto funkciu nemôže zastávať. Za diecézneho biskupa bol
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menovaný 68 ročný Mons. Doc. ICLic. PhLic. Vladimír Filo, rodák z Gáne. Na biskupskom úrade
pôsobil od roku 2002 ako koadjútor.
Na prelome septembra a októbra vycestovali zástupcovia rožňavskej samosprávy na študijnú
cestu do Dánska a Nórska. Študijná cesta slúžila hlavne na nadviazanie kontaktov so samosprávami
týchto krajín i na zviditeľnenie Rožňavy v zahraničí.

Ekonomika a hospodárstvo
Dňa 24. januára boli do užívania občanom odovzdané dva bytové domy a to Družba I. a II.
S podporou štátu – príspevkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a úvermi zo ŠFRB sa
podarilo byty postaviť v priebehu dvoch rokov. V jednom bytovom dome je 30 bytových jednotiek
a celkový náklad na ich výstavbu činil takmer 80 mil. korún. Predkupné právo na byty budú mať
nájomníci po uplynutí 30 rokov.
Mesto získalo v roku 2007 stosedemdesiat miliónovú dotáciu od štátu na zriadenie Priemyselného
parku, z ktorej v tomto roku odkúpilo budovy a stavby v areáli priemyselnej zóny od Rudohorskej
investičnej spoločnosti. Aj vďaka tomu je zo strany investorov väčší záujem o rožňavský Priemyselný
park.
Od 1. marca má rožňavská nemocnica svätej Barbory nového riaditeľa. Po MUDr. Vladimírovi
Langerovi je ním MUDr. Jozef Sabo – vedúci odboru zdravotníctva KSK. Na výkon funkcie riaditeľa je
iba poverený a to do ukončenia výberového konania.
Dňa 2. marca navštívil Rožňavu predseda vlády SR Róbert Fico. So svojimi straníckymi kolegami
Pavlom Paškom a Róbertom Kaliňákom prišiel do OKC pozdraviť všetky ženy k ich sviatku MDŽ.
K hosťom patril i spevák Robo Kazík a Marcela Laiferová.
Dňa 21. apríla Mesto Rožňava z príležitosti Dňa Zeme vyhlásilo po prvýkrát súťaž o najkrajší
kvetinový balkón a záhradku. K iniciátorom patrí poslanec MZ Mgr. Dionýz Kemény a cieľom bolo

skrášlenie a spríjemnenie prostredia, v ktorom žijeme. Akcia prebiehala formou anketových lístkov
s tipom na víťaza.
Dňa 2. mája bola na území mesta otvorená Pošta 3 a to na sídlisku JUH v budove Podnikateľského
inkubátora. Tým bola ukončená prevádzka „starej pošty“ na Šafárikovej ulici, avšak iba dočasne,
nakoľko po rekonštrukcii budovy v nej bude sídliť hlavná pošta.
Dňa 20. mája sa konala dražba budovy Domu služieb za vyvolávaciu cenu 25 285 tis. Sk. Budovu
kúpili spoločne dve fyzické a dve právnicke osoby za vyvolávaciu cenu.
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Dňa 9. júna navštívil mesto rakúsky veľvyslanec na Slovensku Helmut Vessely. Cieľom jeho
návštevy bolo ponúknuť mestu pomoc pri riešení Priemyselného parku a zaujímal sa tiež o riešenie
rómskej otázky.
Dňa 20. júna mesto spustilo prvú elektronickú aukciu. Predmetom tohto moderného spôsobu
vyjednávania o cenách bol výber dodávateľa na nákup výpočtovej techniky a notebookov pre MsÚ.
Aukciu riadila prostredníctvom programu bojnická spoločnosť Well Management. Pre mesto
priniesla 76 tisícovú úsporu.
Prvá Rožňavská a.s. investovala do modernizácie zariadenia a rekonštrukcie budov kúpaliska pred
zahájením letnej sezóny zhruba 5 mil. korún. Išlo najmä o kompletnú obnovu strojovne. Na kúpalisku
sú novinkou ruské kolky.
Deň 8. júl 2008 bol pre Slovensko a jeho občanov významný tým, že v Európskej únii sa rozhodlo
o konverznom kurze pre Slovensko, ktorý bude platiť od 1. januára 2009 pri prechode na Euro. Výška
konverzného kurzu bola stanovená na 30,126 Sk za jedno Euro.
Od 2. septembra je možné na mestskom úrade platiť rôzne poplatky i bankomatovou kartou a to
cez platobný terminál.
Dňa 19. augusta bola v budove Radnice podpísaná prvá zmluva o budúcej zmluve s prvým
investorom v Priemyselnom parku. Je ním firma Celltex, s.r.o., ktorá vyrába hygienické výrobky.
Dňa 28. augusta bolo na sídlisku Juh na Ulici pápeža Jána Pavla II. otvorené nové obchodné
centrum, ktoré bolo postavené súkromným investorom za necelý rok. Sú tu predajne ako potraviny,
textil, obuv, nábytok, drogéria, hračky, kvetinárstvo a zábavné centrum. Súčasťou centra je 260
parkovacích miest a detské ihrisko.
Dňa 27. septembra si Slovensko rôznymi podujatiami pripomenulo „Deň eura“, t.j. skutočnosť, že
do zavedenia eura nám chýba 100 dní. Preto i v ZŠ na Ul. pionierov a ZŠ Sama Tomašika bol pre
žiakov pripravený zábavný i poučný program na tému - Euro.

V dňoch 9. – 11. októbra sa konal 6. ročník kontraktačno-predajnej výstavy Gemer-Expo, ktorú
pripravilo Mesto Rožňava, Únia Slanej a Rimavy a Združenie turizmu Slovenský kras. Sprievodným
podujatím bola odborná konferencia na tému: „Kam smeruje turizmus v okrese Rožňava.“ Výstavy sa
zúčastnilo takmer 50 vystavovateľov zo Slovenska i Maďarska. Cieľom výstavy je rozvíjať turizmus,
prezentovať prírodný a kultúrny potenciál regiónu, propagovať služby, výrobky a tým podporiť
aktivity malých a stredných podnikateľov.
Dňa 24. októbra odovzdalo Mesto Rožňava prostredníctvom 1. Rožňavskej a.s. zrekonštruovanú
ubytovňu na Šafárikovej ulici pri kasárňach. Dvanásť rodín tu nájde od 1. novembra nové bývanie.
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Dňa 15. – 21. novembra primátor mesta sa spolu so starostami Kechneca a Spiš. Hrhova zúčastnil
na pracovnom podujatí CONTACTA JAPAN 2008. Cieľom cesty bolo predstaviť japonským investorom
potenciál Slovenska. Náš primátor na seminároch v Tokiu , Nagoji a Kjóte iformoval o investičných
možnostiach v Rožňave.
Dňa 6. novembra sa konalo slávnostné poklepanie základného kameňa Priemyselného parku, čím
sa odštartovala výstavba Priemyselnej zóny v Rožňave.
V dňoch 17. – 19. decembra sa v meste konali 16. Vianočné trhy, kde svoj tovar ponúkalo 200
predajných stánkov. Počas troch dní bola pripravená aj tradičná zabíjačka spojená s ochutnávkou
a návštevníci sa mohli zohriať pri primátorskom grogu, či medovine. Živý betlehem pripravili členovia
združenia Laura a Domka .
Fórum pre pomoc starším v Prievidzi vyhlásilo anketu o „Seniora roka 2008“, v ktorej sa z 300
navrhovaných seniorov na striebornej priečke umiestnila 74 ročná Ružena Kostelníková –
predsedníčka Klubu dôchodcov v Rožňave.
Dňa 30. decembra hodnotiaca komisia vybrala na základe neanonymnej súťaže o logo mesta
a slogan víťazov z počtu 26. Autorkou víťazného grafického návrhu loga je 19 – ročná Rožňavčanka
Ina Laczková, ktorá navrhla strážnu vežu s údolím rieky Slanej a štvorcovým námestím. Víťazom
v návrhu sloganu mesta sa stala bratislavská reklamná agentúra. Slogan „Mesto s výhľadom“
vyjadruje perspektívu a pozitívne vyhliadky mesta do budúcnosti.

Samospráva mesta
V roku 2008 sa na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach mestského zastupiteľstva prejednávali
a schvaľovali najmä nasledovné materiály:
Zasadnutie MZ dňa 24. 1. 2008

-

-

MZ schvaľuje navýšenie rozpočtu mesta na rok 2009 o sumu 2 357 tis. Sk na dofinancovanie
stavby dvoch bytových jednotiek.
Poskytnúť fin. prostriedky vo výške 75 tis. Sk pre Diecéznu charitu
Schvaľuje rozpočet mesta za rok 2008 a to bežné príjmy 272 518 tis. Sk, bežné výdavky
272 518 tis. Sk, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 156 301 tis. Sk, kapitálové príjmy
38 891 tis. Sk, kapitálové výdavky 195 192 tis. Sk, finančný rozpočet ako prebytkový vo výške
241 301 tis. Sk, z ktorého bolo použitých 156 301 tis. Sk na krytie kapitálových výdavkov.
Schvaľuje rozpočet mesta na roky 2009 – 2010
„
prijatie dlhodobého úveru z VÚB na kúpu nehnuteľností za 9 800 tis. Sk.
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Mimoriadne zasadnutie MZ dňa 14. 2. 2008
-

Hlavným bodom jednania bolo schválenie uzatvorenia bankovej záruky v prospech štátneho
fondu rozvoja bývania na zabezpečenie výstavby dvoch bytových domov a prijatie
dlhodobého úveru na nákup nehnuteľností vo výške 9 800 tis. Sk.

Zasadnutie MZ v dňoch 28. 2. a 3.3.2008

-

MZ schvaľuje spracovanie realizačného projektu rekonštrukcie Námestia baníkov
a Šafárikovej ulice.

-

Schvaľuje výročnú správu Mesta Rožňava – rok 2007 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra.

-

Schvaľuje žiadosť na realizáciu projektu rekonštrukcie ZŠ ak. J. Hronca.

-

Schvaľuje vypracovanú štúdiu na kruhový objazd križovatky cesty č.II/526 a miestnej komunikácie
pri hoteli Kras.

-

Schvaľuje zámer zriadenia útulku pre psov a mačky.

-

Schvaľuje zabezpečenie PD pre stavebné povolenie a realizačný projekt na rekonštrukciu
nádvoria Radnice, veľkého parku, školského prechodu Ul. Krásnohorskej a pred Katedrálou
smerom ku Gymnáziu.

Zasadnutie MZ dňa 27. 3. 2008

-

MZ schvaľuje zabezpečiť dofinancovanie rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice
vo výške 44 mil. Sk z rozpočtu mesta v roku 2009.
Schvaľuje predaj pozemkov mesta – 13 parciel na výstavbu rodinných domov v lokalite IBV
Tehelňa formou aukcie.
Schvaľuje aukčný predaj Domu služieb za vyvolávaciu cenu 25 mil. Sk.

Zasadnutie MZ 24.4. 2008
-

MZ schvaľuje časový harmonogram opráv a údržby detských ihrísk.
Schvaľuje koncepciu rozvoja športu Mesta Rožňava na obdobie rokov 2008 – 2011.
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Mimoriadne zasadnutie MZ dňa 12. 5. 2008
-

Schválené bolo uznesenie na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o investícii v priemyselnej
zóne so spoločnosťou G.M.I.SVK, s.r.o.

Zasadnutie MZ dňa 29. 5. 2008
-

-

MZ schvaľuje odovzdanie nehnuteľného majetku mesta do správy TS a to: mestský cintorín,
horný cintorín, urnový háj s kolumbáriom, nehnuteľnosti v Nadabulej - cintorín, ako i Dom
smútku a zvonicu.
Schvaľuje vyčleniť z rozpočtu sumu 348 tis. Sk na úradu distribučného plynovodu a uzatvoriť
nájomnú a kúpnu zmluvu plynovodu Ul. okružná.
Schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 82 tis. Sk na vybavenie detského ihriska pre MŠ Kyjevská.

Zasadnutie MZ dňa 26. 6. 2008
-

-

MZ schvaľuje zmenu Zásad pre určovanie výšky nájomného za nehnuteľnosti vo vlastníctve
mesta.
Schvaľuje Koncepciu rozvoja informačných systémov pre Mestský úrad Rožňava. Súčasťou
systému je akčný plán pre postupné vybudovanie DIGI MESTA.
Schvaľuje návrh Vízie a výstavby spoločného projektu mesta a spoločnosti Agrotrade Group
s.r.o. na realizáciu obchodno-športovo-relaxačnej zóny v meste. Vízia zahŕňa vybudovanie
krytého bazéna, wellnes centra, modernizáciu kúpaliska, opláštenie zimného štadióna, fitnes
centrum atď.
MZ schválilo aj koncept Územného plánu mesta z roku 2007.

Zasadnutie MZ dňa 17. 7. 2008

-

MZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o investícii v Priemyselnej zóne Rožňava
so spoločnosťou CELLTEX s. r. o.

Zasadnutie MZ dňa 13. 8. 2008
-

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na akciu Rekonštrukcia Šafárikovej ulice a to navýšenie
rozpočtu z pôvodných 400 tis. Sk na 997 tis. Sk.

Zasadnutie MZ dňa 25. 9. 2008
-

MZ schvaľuje zvýšenie finančnej dotácie pre TJ Geológ Rožňava o 100 tis. Sk.
Schvaľuje 1. zmenu rozpočtu na rok 2008 ako prebytkový.
MZ súhlasí s dlhodobým prenájmom NsP sv. Barbory v Rožňave strategickému partnerovi.
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Zasadnutie MZ dňa 10. 11. 2008
-

-

MZ schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Multifunkčnej telocvične pre
Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave. Telocvičňa by mala byť odovzdaná do užívania v roku
2011 s nákladom 90 mil. Sk.
Schválené bolo uzatvorenie zmluvy o združení právnických osôb na výstavbu kruhového
objazdu v meste s nákladom 6 mil. Sk. Kruhový objazd sa má dať motoristom do užívania
v máji budúceho roku.

Zasadnutie MZ dňa 10. 12. 2008

-

MZ schválilo nasledovné uznesenia:
Úpravu cestovného na MHD s platnosťou od 17. 1. 2009.
Rekonštrukcia rokovacej sály MZ v suteréne budovy MÚ.
Vybudovanie parkovacích plôch v meste.
Príprava výstavby nájomných bytov 3x30 b .j. Družba V., VI., VII.
Členstvo mesta v Združení Slovenská železná cesta.

Z dôvodu prechodu na Euro od 1. 1. 2009 MZ schválilo, že od 1.1. do 16.1.09 bude možné
cestovať MHD zadarmo, nakoľko v tomto období sa bude v obchodoch platiť jak korunami, tak
i eurami.
Dňa 24. septembra sa konalo stretnutie zástupcov KSK s predstaviteľmi miestnej samosprávy na
MsÚ. Dôvodom rokovania bolo riešenie kritického stavu nemocníc, ku ktorým patrí i rožňavská
nemocnica sv. Barbory, ktorá v priemere vykazuje stratu tri milióny korún mesačne. V súčasnosti je
zadlžená na 80 miliónov. Z rokovania vzišiel návrh, dať nemocnicu do dlhodobého prenájmu

strategickému partnerovi za dodržania zachovania základných oddelení, ktoré sú na úrovni okresnej
nemocnice.
Dňa 10. novembra bola Mestu Rožňava udelená pamätná medaila ministra obrany SR pri
príležitosti 15. výročia ozbrojených síl SR. Ocenenie prevzal primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak
z rúk veliteľa pozemných síl OS SR generálmajor Ing. Milana Maxima.

Školstvo a vzdelávanie
V meste je päť základných štátnych škôl a to:
Ul. Komenského

s počtom žiakov v šk. roku 2008/2009

Ul. pionierov

212
615
10

Ul. zeleného stromu

239

Ul. zakarpatská

450

Ul. zlatá

380

Spolu:

1 896 žiakov

Keď porovnáme počet žiakov s obdobím spred dvoch rokov, tak je ich stav klesajúci a to o 156
žiakov. U všetkých základných škôl došlo v sledovanom období k poklesu, iba na Ul. pionierov došlo
k miernemu nárastu a to o 7 žiakov. Najväčší pokles je na Ul. zeleného stromu o 80 žiakov a na Ul.
zlatej o 34 žiakov. Klesajúci trend zaznamenávame od šk. roku 2004/2005, kedy bolo 2 226 žiakov,
odkedy poklesol počet o 330 žiakov.
V meste mimo štátnych škôl sú zriadené i dve cirkevné základné školy a to cirkevná reformovaná
ZŠ, katolícka ZŠ a evanjelická materská škola.
Počet škôl vyššieho stupňa sa nemenil a v meste je Vzdelávací ústav UPJŠ v Košiciach a 6
stredných škôl.
Počet materských škôl na území mesta je 8, z toho jedna s vyučovacím jazykom maďarským. I tu
došlo k poklesu počtu žiakov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, avšak nie s veľkým rozdielom.
V šk. roku 2004/2005 bolo 664 žiakov a v šk. roku 2008/2009 579, čo je menej o 85.

Počet školských zariadení - 2 a to Základná umelecká škola v Rožňave a Centrum voľného času
v Rožňave. Počet žiakov na ZUŠ má i napriek nižšiemu počtu žiakov v ZŠ mierne stúpajúcu tendenciu.
V mesiaci januári sa v mestskej galérii konala výstava prác žiakov Základnej školy reformovanej
cirkvi v Rožňave pod názvom „Rožňava v obrazoch“.
Dňa 14. marca zorganizovala Stredná priemyselná škola stavebná v Rožňave podujatie, na ktoré
pozvala učiteľov a žiakov základných škôl . Išlo o vzdelávacie podujatie v oblasti stavebníctva,
spojené s prezentáciou školy i stavebných firiem, s ktorými škola spolupracuje.
Základná umelecká škola zorganizovala 13. ročník nadregionálnej súťaže Klavír 2008. Tohto roku sa
v hre na klavíri predstavilo 52 žiakov. Najlepšie výsledky dosiahlo 7 rožňavských žiakov.
Zásluhou Obchodnej akadémie v Rožňave sa začala na slovenských stredných školách organizovať
súťaž žiakov v písaní na počítači. Hostiteľom krajského kola bola rožňavská OA. Celkom súťažilo 23
študentov , ktorých úlohou bolo odpísať text a previesť jeho úpravu. Najlepšie výsledky v odpise
dosiahla študentka z OA Watsonová z Košíc, ktorá za minútu napísala 318 čistých úderov a v úprave
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textu zvíťazila študentka z OA v Trebišove. Rožňavská OA obsadila vďaka Ivane Kováčovej 2. a 3.
miesto.
Mesto Rožňava, sekcia pre estetickú výchovu detí materských škôl a MO Matice slovenskej
v Rožňave zorganizovali v mesiaci marci prehliadku prednesu poézie a prózy, ktorá sa konala na
Radnici a v mesiaci máji sa deti predstavili spevom ľudových pesničiek . Akcie sa zúčastnili všetky MŠ
v meste a prebiehali v jazyku slovenskom, maďarskom i rómskom.
V mesiaci apríli sa v Rožňave konalo 14. celoštátne stretnutie maďarských pedagógov, ktorého sa
zúčastnilo viac ako 300 učiteľov. Hosťom odbornej konferencie bol aj genetik Czeizel Endre. V centre
záujmu bolo rozvíjanie talentu a starostlivosť o talenty.
Dňa 15. mája sa začalo v ZŠ reformovanej cirkvi v spolupráci s lektormi debrecínskej univerzity
školenie pedagógov rozsahu 120 hodín.
Primátor mesta Vladislav Laciak udelil riaditeľovi základnej školy na Ul. zlatej Jánovi Leškovi Cenu
primátora z príležitosti jeho odchodu do starobného dôchodku po 42 rokoch učiteľskej praxe.
Dňa 8. septembra bolo v areáli materskej školy na Ul. kyjevskej slávnostne dané do užívania nové
detské ihrisko, vybudované v rámci projektu “Detský mobiliár pri MŠ“. Jeho výstavba bola finančne
podporená nadačným fondom VS energetiky a Nadáciou Pontis sumou 200 tisíc korún. Materská
škola túto sumu získala na základe projektu, ktorého partnermi boli Technické služby mesta, ÚPSVaR,
Združenie rodičov a Mesto Rožňava.

V mesiaci októbri navštívili niektoré naše školy zahraniční hostia, ako napr. ZŠ na Ul. zlatej prijala
v rámci projektu Comenius pedagógov z Fínska, Španielska, Poľska a Nemecka. Gymnázium P. J.
Šafárika navštívil v rámci svojej služobnej cesty po východnom Slovensku americký konzul .
Dňa 6. novembra bolo v aule Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave slávnostne imatrikulovaných 91
prvákov. Ústav je na území mesta zriadený tretí akademický rok, kde v odbore šport a rekreácia
študuje takmer 300 študentov.

Kultúrne a spoločenské akcie
Pri príležitosti 716. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave sa od 27. januára do 3. februára
konali Dni mesta, na ktoré bolo pripravených zhruba 30 podujatí. Osláv sa zúčastnili i zástupcovia
partnerských miest – Szerencs, Belváros-Lipótváros, Český Tešín a Bačka Topoľa.
Dni mesta už tradične otvorila v estrádnej hale OKC medzinárodná súťaž v tanečnom športe o
Rožňavský a Slovenský pohár 2008.
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Odovzdávanie ocenení najúspešnejším športovým kolektívom a jednotlivcom sa konalo
v divadelnej sále. Slávnosť udeľovania najvyšších mestských vyznamenaní sa konala v obradnej sieni.
Ďalšie podujatia pripravil Klub dôchodcov a to tradičnou výstavou ručných prác, starých fotografií
mesta a nechýbal ani šachový turnaj, GOS pripravilo výstavu fotografií Jozefa Peniašku pod názvom
Konštrukcie a fikcie. Do akcií sa zapojili i klienti z Domova sociálnych služieb v Rožňave kultúrnym
programom, ktorý predviedli členovia folklórneho súboru Jasanima. K zaujímavým kultúrnym
podujatiam patril i koncert českého speváka Václava Neckára so skupinou Bacily.
Pre chrípkové prázdniny sa materské a základné školy nemohli zapojiť do plánovaných akcií
s výnimkou ZŠ na Ul. pionierov, kde sa konalo celodenné podujatie pod názvom „Čo vieme
o Rožňave.“ Pre deti zahralo divadlo J.G. Tajovského zo Zvolena rozprávku Čin Čin a CVČ pripravilo
karneval na ľade.
V rámci Dní mesta sa konali stretnutia s predstaviteľmi mesta ako podnikatelia, kultúrni
pracovníci, žiacky a študentský parlament, bývalí pracovníci mestského úradu.
Cena mesta za rok 2007 bola udelená kolektívu Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika.
Cena primátora bola udelená piatim jednotlivcom a jednému kolektívu nasledovne:
MUDr. Vladimír Drábik, Tibor Ehrenfeld, PhDr. Kliment Mitura, Ing. Peter Štefanča, Robert Šimko,
Klub slovenských turistov v Rožňave

Najúspešnejší športovci mesta za rok 2007:
Eva Antalecová- ATGEMTEX MBK, Jozef Blaško – tenisový oddiel, Gregor Gallo – stolnotenisový oddiel
Geológ Rožňava, Marek Hegedüš – AK Maratón, Katarína Kerestešová – AT GEMTEX MBK, Adriana
Klementyová – Športovo strelecký klub, Zuzana Martonová – Športovo strelecký klub, Gabriela
Orbánová – AT GEMTEX MBK, Juraj Pásztor – KST J.P.STAV HERKULES, Monika Repaszká – AT GEMTEX
MBK, Levente Tárkányi – naturálna kulturistika, Jakub Varga – Športovo strelecký klub
Najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2007:
Basketbalové družstvo žien AT GEMTEX MBK Rožňava, Družstvo starších žiakov SP MFK Rožňava
Ocenenie „Za dlhoročnú činnosť“: Pavol Molnár a Jozef Šebalj
Vyhodnotenie najúspešnejších základných škôl – Škola roka, za vedomostné a športové súťaže sa
konalo v Centre voľného času.
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci so základnou umeleckou školou a MO Matice
slovenskej usporiadali dňa 12. marca regionálnu súťaž detského hudobného folklóru pod názvom
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„U Havranky hrat budú“. Akcia sa koná každé dva roky a v tomto roku sa jej zúčastnilo 36 sólistov, 4
spevácke skupiny a detská ľudová hudba Lúčka. V kategórii sólisti – inštrumentalisti porotu zaujal
Samuel Rudnay a spevácka skupina DFS Haviarik postúpila do krajského kola.
Dňa 11. marca bola v priestoroch GOS otvorená výstava ľudových remeselných výrobkov a to
najmä predmetov maľovaných na sklo, paličkovaných, vyšívaných a iných prác.
Dňa 28. marca vystupoval v Rožňave umelecký súbor Lúčnica, ktorý oslávil v roku 2008 60.
výročie založenia. Rožňavskému publiku sa predstavil pásmom Slovenský triptych vo sférach
minulosti ako pastierstvo, remeselníctvo a roľníctvo a zožal obrovský úspech.
Celoštátneho semifinále v prednese prózy, poézie a zhudobnenej poézie v maďarskom jazyku sa
v Rožňave zúčastnilo 116 prednášateľov. V 6 kategóriách si zmerali svoje vedomosti tí najlepší
z Michaloviec, Košíc, Rožňavy a Plešivca. Do celoštátnej súťaže postúpilo 9 súťažiacich.
Dňa 4. apríla obdržal vo Zvolene pracovník odboru školstva, kultúry a ZPOZ MÚ v Rožňave Štefan
Gerža vyznamenanie Zlaté srdce 2008 od Ústrednej rady Združenia ZPOZ „Človek – človeku“.
Koncom apríla sa konal 2. ročník filmového festivalu Retro Gemer Film. Organizovalo ho GOS
v spolupráci s Gemer Filmom. Vyvrcholením bola Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej
tvorby. Z okresného kola vzišlo 36 príspevkov. Víťazi prevzali ceny vo forme sošky „Goskar“ a cenu

SKOKAN ROKA. Vyvrcholením akcie bola súťaž amatérskych filmárov CINEAMA. Do celoslovenského
kola postúpili Dávid Badin, Lea Máriásiová, Alexandra Borzyová, Pavol Hedmeg a Peter Mihalík.
V spoločenskej sále mestského úradu sa pod vedením Roma Lavuta konalo kultúrne podujatie pod
názvom Dáridó 2008, na ktorom svoje tanečné i spevácke umenie úspešne predviedli členovia
rómskej komunity.
Z príležitosti 180. výročia narodenia slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského boli na
území mesta organizované rôzne podujatia. Jedným z nich je i akcia Deň ľudovej rozprávky, ktorú
pripravila Gemerská knižnica P. E. Dobšinského v Rožňave. Na počesť tohto slovenského Andersena
boli v jeho rodnej obci Slavošovciach regionálne slávnosti a bol mu odhalený pamätník.
Dňa 16. apríla sa v divadelnej sále OKC konal džezový koncert Jána Fabrického a jeho skupiny, kde
vystupoval i desaťročný bubeník Dávid Hodek z Komárna.
Dňa 3. mája sa v záhrade Csemadok-u konal majáles spojený s varením guláša a súťažou v pečení
kysnutých koláčov. Do súťaže bolo prihlásených 30 druhov koláčov. Majálesu sa zúčastnilo takmer
tisíc návštevníkov. Končil koncertom Fecó Balázsa.
Dňa 3. mája sa v A-klube OKC konal jazzový koncert pod taktovkou Árpiho Farkasa a za
účinkovania Ľuba Kopku a jazzových hudobníkov z Tornale.
14
V kostole reformovanej cirkvi sa konalo prvé stretnutie speváckych zborov Abovsko-turnianskej
diecézy. Na stretnutie prišlo 7 zborov a to košické, rožňavské, plešivecké a zbor Berkö. Zbory
predniesli zborové spevy, viachlasový a jednohlasový spev. Festival mal motivačný charakter. Príjem
z festivalu bol poskytnutý na pomoc sirotám zosnulého 43 ročného duchovného Uwe Martina
Schmidta z obce Jóka.
Dňa 7. mája uskutočnilo OZ Slávik Slovenska spolu s CVČ a ZUŠ 18. ročník speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. Celkove 24 spevákov súťažilo v troch vekových
kategóriách. Postup do krajského kola si vybojovala Nikoleta Vodová, Mária Juríniová a Eva Dovcová.
Dňa 31. mája pripravilo mestské divadlo Actores z príležitosti MDD zábavno-súťažné popoludnie.
Pozostávalo z rozprávky i množstva zaujímavých atrakcií a súťaží.
Dňa 1. júna bolo pre deti na sídlisku JUH a na Vargovom poli otvorené detské ihrisko, ktoré spĺňa
všetky kritériá EÚ po stránke ekologickej i bezpečnostnej.
Dňa 7. júna vystúpil v divadle Actores SĽUK s programom „Obrázky zo Slovenska“.

Mesto Rožňava v spolupráci so sekciou estetickej výchovy detí materských škôl a MO Matice
slovenskej zorganizoval v mesiaci marci a apríli dve akcie a to prehliadku v speve ľudových piesni
a prednes poézie a prózy. Zúčastnili sa jej deti zo všetkých materských škôl v meste.
Dňa 6. júna bola v galérii GOS otvorená výstava maďarského fotografa Szathmáry-Király Ádáma.
V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave bola otvorená výstava pod názvom Svetové dedičstvo
v hĺbkach zeme. Pripravil ju Speleoklub Minotaurus a Aggtelekský národný park.
Dňa 13. júna pripravilo Mestské divadlo Actores a l. Rožňavská a.s. rockový štvorkoncert. Konal sa
v areáli kúpaliska v predvečer otvorenia letnej sezóny. Vystúpili slovenské i maďarské kapely a to
Devil Street, Phoenix, Konflikt a Rómeó Vérzik. Zabaviť sa prišlo okolo 300 ľudí.
Dňa 5. júla z príležitosti 1 145. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sa pred
Biskupským úradom pod bustou Štefana Moysesa konala slávnosť. Pripravil ju MO Matice slovenskej
v Rožňave, Biskupský úrad v Rožňave a Evanjelický farský úrad v Rožňave.
V dňoch 11. – 13. júla sa konali jubilejné 50. Celoštátne kultúrne slávnosti občanov maďarskej
národnosti. V tomto roku sa výnimočne nekonali z technických príčin v Gombaseku, ale v Rožňave.
Konali sa v priestoroch OKC, na Radnici i na Námestí baníkov. V programe vystúpili folklórne súbory
z obcí rožňavského okresu. Hosťom bol spevák Balázs Pali so svojimi najkrajšími piesňami. Akciu
organizoval Oblastný výbor Csemadoku v Rožňave.
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Dňa 17. júla sa začal VIII. Ročník Gemersko-turnianskeho festivalu, ktorý pripravil pre návštevníkov
100 programov v 20 slovenských a maďarských obciach. Koordinátorom podujatia na maďarskej
strane bola Správa národného parku Aggtelek a na slovenskej Gemerský mládežnícky spolok
v Rožňave. Súčasťou desaťdňového programu bola i večerná prehliadka Námestia baníkov, koncerty
v jaskyniach a amfiteátroch, výstava fotografií Lászla Aranya, Andrássyovské dni na hrade Krásna
Hôrka a kaštieli v Betliari. Vyvrcholením festivalu bol saxofónový koncert v katolíckom kostole
v Silickej Jablonici.
Dňa 29. augusta sa pod hradom Krásna Hôrka konal dvojhodinový koncert desaťnásobnej českej
slávice Lucie Bílej za klavírneho doprovodu Petra Maláska. Koncertu sa zúčastnilo viac ako 1 500
divákov.
Dňa 9. septembra si Gemerský banícky spolok Bratstvo v Rožňave pripomenul Deň baníkov
a položil vence na budovu bývalej banskej komory na Námestí baníkov. Pri tejto príležitosti bolo Ing.
Štefanovi Battovi odovzdané ocenenie ministra hospodárstva SR za zachovávanie baníckych tradícií.

V dňoch 22. – 24. augusta sa v obci Rejdová konal jubilejný 35. ročník Gemerského folklórneho
festivalu. V predvečer festivalu sa v Rožňave konala živá pozvánka na tento festival, kde vystúpili
rožňavské folklórne súbory.
Dňa 30. augusta sa pod hradom Krásna Hôrka začal 3. ročník Krásnohorských hradných hier,
ktoré organizovalo OZ Tri ruže, obec Krásnohorské Podhradie, mesto Rožňava a SNM Múzeum
Betliar. Účinkujúci v počte 150 zo Slovenska, Čiech i Maďarska pripravili pre návštevníkov bohatý
program ako napríklad rytierske súboje, divadelné predstavenie Cisárove nové šaty atď. Podujatie
podporilo i Ministerstvo kultúry SR a zúčastnilo sa ho približne 2 tisíc návštevníkov.
Začiatkom septembra bola v galérii Baníckeho múzea otvorená výstava pod názvom „Ihla, niť,
nožnice“, ktorú zorganizovalo Riaditeľstvo múzeí župy Jász-Nagykun-Szolnok. Jedná sa o putovnú
výstavu, ktorá predstavuje minulosť a tradície remesiel, najmä na výrobu tradičných ľudových odevov
a ich výzdoby.
Dňa 7. septembra uviedlo Mestské divadlo Actores premiéru rozprávky pre deti Hugo a Oliver,
ktorú režijne pripravila riaditeľka divadla Mgr. art. Tatiana Masníková.
V mesiaci septembri sa v Rožňave uskutočnil folklórny večer , kde vystúpili folkloristi zo sedem
oblastí Karpatskej kotliny s vyše dvojhodinovým programom pod názvom „Na návšteve v zemi
Palócov“.
Gemerská knižnica P. Dobšinského otvorila dňa 19. septembra výstavu pod názvom „Najkrajšie
kalendáre Slovenska 2008.“ Organizátorom bol Klub fotopublicistov slovenského syndikátu
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novinárov, Únia miest Slovenska, Zväz polygrafie a Medzinárodný knižničný veľtrh bibliotéka. Na 16.
ročníku bola rekordná účasť vystavovateľov a exponátov. Zapojilo sa 60 vydavateľov.
V dňoch 25. - 29. septembra pripravilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave 7. ročník
medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste pod názvom ARS
ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA. Akciu každoročne organizačne a dramaturgicky pripravuje
Božene Miháliková – metodik pre hudbu a spev. Počas piatich dní bolo odohraných 11 koncertov, kde
sa predstavilo 14 kolektívov a jednotlivcov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Talianska.
Takmer 40 novinárov – turistov z celého Slovenska sa v tomto roku zišlo v Rožňave na 13.
stretnutí . Účastníci boli prijatí primátorom Vladislavom Laciakom na Radnici , kde sa konala tlačová
konferencia. Medzi záľuby týchto novinárov patrí turistika, kultúra, pamiatky a turistický ruch miest a
obcí . Preto v Rožňave zotrvali štyri dni, počas ktorých si prezreli historické pamiatky Rožňavy
a okolia.

Dňa 5. októbra sa v experimentálnej sále konal výnimočný koncert jazzovej hudby. Vystúpili na
ňom Arpi Farkaš, Vlado Spišiak, Michal Šimko a špeciálny hosť z Litvy Artis Orubs.
6. október je pamätným dňom mučeníkov z Aradu, kedy sa spomína na 13 popravených
generálov maďarskej revolúcie. Revolúcie sa pred 160 – timi rokmi zúčastnili aj Rožňavčania. Z tejto
príležitosti sa na mestskom cintoríne konala pietna spomienka pri hrobe domobrancu Antala
Szörcseiho .
Dňa 16. októbra sa začali podujatia 6. Gemerských dní a to otvorením národopisnej výstavy
výšiviek z regiónu Matyó z Mezökövesdu v Galérii baníckeho múzea v Rožňave. V druhý deň sa konal
medzinárodný festival spevokolov. Akciu zorganizoval Oblastný výbor Csemadoku v Rožňave.
Dňa 17. októbra bola z príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského, básnika,
prekladateľa, publicistu a rozprávkara odhalená na budove regionálnej knižnice pamätná tabuľa.
Autorom tabule je Rožňavčan PhDr. Kliment Mitura a na jej zhotovenie finančne prispel predseda
vlády SR a Nadácia Matice slovenskej.
Na budove bývalej tlačiarne na Námestí baníkov č. 24 /terajší Satur/ bola v ten istý deň odhalená
ďalšia pamätná tabuľa P.E. Dobšinskému ,nakoľko v tlačiarni vtedajšieho majiteľa Kéka boli vytlačené
prvé rozprávky v zošitovej forme. Autorom tabule je PaedDr. Štefan Burčo.
V kongresovom centre Radnice sa na tému „Rozprávkové dedičstvo“ konala konferencia so sériou
prednášok o živote a diele tohto slovenského rozprávkara.
Sprievodnou akciou bola výstava slovenských ilustrátorov a výstava „Doba P. E. Dobšinského vo
filatelii.“
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V ten istý deň pred OKC nasledovalo odhalenie busty slovenského básnika, historika, etnografa,
univerzitného profesora a slavistu Pavla Jozefa Šafárika, rodáka z Kobeliarova. Autorom pamätníka je
akad. Sochár Štefan Michalko z Košíc. Odhalenia sa zúčastnili zástupcovia vlády SR, Matice slovenskej
a KSK.
Mesto Rožňava vyhlásilo v roku 2007 dobrovoľnú zbierku na postavenia pamätníka Pavlovi
Jozefovi Šafárikovi, ktorý by mal byť postavený pred OKC. Podnet na postavenie pamätníka tomuto
slovenskému národovcovi , rodákovi z Kobeliarova dali členovia MO Matice slovenskej v Rožňave.
Financovanie bolo zabezpečené z prostriedkov mesta vo výške 75 tis. korún, z Ministerstva kultúry
SR 200 tis. korún, z Nadácie Matice slovenskej 75 tis. korún a dobrovoľnou zbierkou sa vyzbieralo
36 050.- Sk.

13.ročník „ Jazdy sv. Huberta“ patróna poľovníkov a lesníkov, sa v druhú októbrovú sobotu
konal už tradične v Betliari a to v parku pri kaštieli. Zúčastnilo sa ho 40 jazdcov a koní. V ženských
dostihoch si prvenstvo odniesla Katarína Bendulová a v kategórii mužov bol najrýchlejší Tomáš Králik,
ktorý sa stal absolútnym víťazom pretekov. Spestrením tohto ročníka bolo vystúpenie 13 husárov
z Maďarska, ktorí sa predstavili v dobových kostýmoch.
Pri príležitosti 60. výročia založenia jaskyniarskej skupiny Speleo sa v Kongresovom centre na
Radnici konala slávnosť pod vedením predsedu skupiny Ondreja Bolačeka. Skupina zanietených
jaskyniarov vychovala už tri generácie jaskyniarov, ktorí prispeli k poznaniu a objaveniu mnohých
krasových území doma i v zahraničí. K významným menám patria najmä páni Štefan Roda, Viliam
Rozložník, Reimann, Ladislav Herényi, Arpád Abonyi a iní.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa konala v Obradnej sieni slávnosť, pri ktorej si manželské
páry pripomenuli svoj sľúb manželstva, daný pred desiatkami rokov. V tomto roku to boli manželia
Benkoví, Marhefkoví, Szaboví a najdlhšie žijúcim manželským párom, ktorý sa dožil diamantovej
svadby sú manželia Pavol a Mária Juhásoví.
Dňa 25. októbra uviedlo Mestské divadlo Actores premiéru predstavenia “Stretnúť teba bolo
krásne“. V jubilejnej divadelnej sezóne je to druhá premiéra divadelného predstavenia.
Dňa 7. novembra sa v Rožňave pri príležitosti 430. výročia príchodu rodiny Andrássyovcov na naše
územie, konala medzinárodná konferencia na tému „Prínos Andrássyovcov pre baníctvo
a železiarstvo na území Gemera“. O organizáciu podujatia sa postaral gemerský banícky spolok
Bratstvo. V rámci konferencie bola v galérii Radnice otvorená výstava, kde boli vystavené úžitkové
predmety s baníckou tematikou, portréty Andrássyovcov, ktorí sa zaoberali baníctvom a
železiarstvom a tiež výrobky, vyrobené v závode v Kunovej Teplici.
Rožňavský študent Dávid Végsö dosiahol pekný úspech v súťaži rozprávkarov a dostal sa do
semifinále v televízii Duna v Maďarsku.
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V dňoch 28. – 29. novembra sa v Rožňave a Slavošovciach konal 14. ročník slávností zvykov
a obyčají Gemera-Malohontu pod názvom Rok na Gemeri . Organizátorom boli GOS, Mesto Rožňava,
obec Slavošovce a medzi viacerých partnerov patril i MO Matice slovenskej v Rožňave. V Rožňave sa
v programe predstavilo 300 účinkujúcich z troch krajov a šiestich okresov Gemera – Malohontu
s ukážkami gemerskej svadby, zvykov a obyčají počas roku na dedine.
Dňa 28. novembra uviedlo Mestské divadlo Actores premiéru autorskej inscenácie „Stretnúť teba
bolo krásne“ v rytme hudby Bajafondo. Bolo to tanečné predstavenie bez slov.

Dňa 11. decembra sa v katedrále Nanebovzatia Panny Márie konal 12. ročník Vianočného
ďakovného koncertu. Vianočnou poéziou, piesňami a melódiami sa predstavili Mestský spevácky
zbor P.J. Šafárik pod vedením Mgr. Evy Kardošovej a Márie Csobádiovej, spevácky zbor z družobného
Českého Tešína. Vrcholom koncertu bolo vvstúpenie americkej speváčky Nicol J. McLoud, ktorá svoj
blok začala príznačným hitom „O, happy day“.
Dňa 12. decembra bola v priestoroch RPIC otvorená výstava krojov a remesiel s pohľadom do
minulosti. Prezentované boli ľudové kroje z viacerých obcí Gemera, stolovanie rodín počas
Vianočných sviatkov, výrobky z prútia a dreva.
Dňa 18. decembra sa v OKC predstavilo Divadla M. Jókaiho z Komárna divadelnou hrou Gejzu
Gárdonyiho „Víno“. Predstavenie bolo finančne podporené Ministerstvom kultúry SR.
Dňa 21. decembra uviedlo MD Actores ďalšiu premiéru divadla pod názvom Bez mihnutia oka.
Dňa 28. decembra udelil primátor mesta Vladislav Laciak ocenenie Cenu primátora – za aktívnu
činnosti na poli kultúry Mgr. Eve Kardošovej, ktorá 40 rokov vedie rožňavské spevácke zbory,
a Henriete Ibosovej, zakladateľke folklórneho súboru Jasanima.

Zdravotníctvo a sociálna oblasť
21. marec bol vyhlásený za svetový deň Downovho syndrómu, preto klub DS Gemer zorganizoval
v spolupráci s CVČ verejnú zbierku. Tá sa uskutočnila v dňoch 19. – 21. marca formou kúpy
pohľadnice. Vyzbierané finančné dary budú použité na víkendový rekreačno-rehabilitačný pobyt detí
z Gemera, postihnutých Downovým syndrómom. Celkom sa vyzbieralo viac ako 10 tisíc korún.
V dňoch 10. -14. marca sa v Domove dôchodcov v Rožňave konali Dni otvorených dverí so
zámerom priblížiť občanom život v tomto zariadení, podmienky v akých obyvatelia domova žijú.
V súčasnosti domov poskytuje bývanie, stravovanie a zaopatrenie pre 160 obyvateľov.
19
V štvorpodlažnej budove je 99 izieb, z toho 75 izieb je jednoposteľových a 24 dvojposteľových.
Návštevníci mali možnosť nahliadnuť nielen do izieb, ale vyskúšať si rôzne činnosti, ktoré obyvatelia
domova vykonávajú. Sú to napr. tréning pamäti, muzikoterapia, ergoterapia i canisterapia.
V súčasnosti je v poradovníku 70 žiadateľov o pobyt v tomto zariadení a čakacia doba je zhruba dva
roky.

Dňa 11. apríla sa uskutočnila celoslovenská zbierka na podporu ľudí postihnutých rakovinou.
V Rožňave akciu pripravilo CVČ v spolupráci s Ligou proti rakovine. Tohto roku sa vyzbieralo vyše 91
tisíc korún, čo je o 16 tis. viac ako vlani.
V rámci Dňa ošetrovateľstva zorganizovala Stredná zdravotnícka škola v Rožňave akciu po
jedenásty-krát. Tohtoročný dvanásty ročník bol venovaný veľkej reformátorke ošetrovateľstva
Florence Nihgtingalovej. Na akcii sa zúčastnili zdravotníci i sociálni pracovníci z celého okresu.
Ústrednou témou podujatia bola humanizácia v ošetrovateľstve. Na túto tému si vypočuli prednášky
o multikultúrnom ošetrovaní, komunikácii s pozostalými a podobne.
Územný spolok SČK v Rožňave zorganizoval dňa 24.apríla okresnú súťaž hliadok mladých
zdravotníkov prvého a druhého stupňa /ZŠ/a družstiev prvej pomoci mládeže. Zúčastnilo sa jej 119
žiakov. V priestoroch ZŠ na Ul. zlatej sa stretlo 19 družstiev zo základných a stredných škôl, ktoré
predviedli zručnosť pri poskytovaní prvej pomoci. Víťazom I. stupňa sa stala ZŠ Rejdová a II. stupňa
ZŠ Ul. zeleného stromu Rožňava, v kategórii stredných škôl sa víťazom stali žiaci Osemročného
gymnázia z Rožňavy.
ÚS SČK bol organizátorom i krajského kola, kde sa zúčastnilo 90 študentov. Víťazom I. stupňa sa
stala hliadka z Michaloviec, II. stupňa hliadka zo ZŠ na Ul. zeleného stromu Rožňava a v kategórii
mládeže zvíťazili žiaci Osemročného gymnázia v Rožňave.
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi zorganizoval Územný spolok SČK spolu s Hematologickotransfúznym oddelením v Rožňave dňa 14. júna odber krvi v rámci Valentínskej kvapky krvi. Krv
darovalo 172 darcov, z toho 43 prvodarcov.
V Rožňave sa konala
medzinárodná konferencia, ktorú zorganizovala Sekcia krízového
manažmentu a civilnej ochrany MV SR a mesto Rožňava, ktorej sa zúčastnilo 60 zástupcov zo
Slovenska, Čiech a Maďarska. Konferencia bola zameraná na plnenie úloh a opatrení pri riešení
mimoriadnych udalostí . Prezentovaná bola činnosť civilnej ochrany, zameraná na prípravu detí MŠ,
základných i stredných škôl pre prípad mimoriadnych udalostí.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala 24. septembra už 7. ročník verejnej
zbierky pod názvom Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.
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Deň 16. október je vyhlásený za Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu. V trinástich
slovenských mestách prebiehala kampaň, podporujúca sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Z toho
dôvodu prvýkrát i v Rožňave zamestnanci a dobrovoľníci SČK predávali v uliciach mesta sponzorsky

získané pečivo. Výťažok z kampane vo výške skoro 5 000.- Sk bol určený pre deti v Dome humanity
Rožňava na akciu Charitánia 2008.
Dňa 16. októbra bolo v Materskej škole na Ul. Kyjevskej otvorené nové materské centrum
Meduška. Zriadené bolo pre mamičky na materskej dovolenke a ich deti.
SČK vyhlásil na 17. novembra kampaň „Študentská kvapka krvi“ už pred štrnástimi rokmi.
V tomto roku darovalo v Rožňave krv 157 darcov, z toho 70 prvodarcov, čím z celkového počtu
darcov bolo 72 študentov.
V mesiaci októbri sa konal 5. ročník Festivalu dramatickej tvorivosti klientov DSS z KSS pod
názvom Most úsmevov. Organizovali ho odbor soc. vecí KSK, Krajské osvetové stredisko a rožňavské
DSS na Ul. špitálskej a Amália. Zúčastnilo sa ho 10 divadelných súborov s vyše 100 klientmi
jednotlivých zariadení.
Územný spolok SČK zorganizoval dňa 19. novembra slávnostný aktív, na ktorom boli odovzdané
plakety bezpríspevkovým darcom krvi. Počet prvodarcov v roku 2008 bol 414, bronzovú plaketu
prevzalo 47 darcov, striebornú plaketu 31 darcov. Diamantovú plaketu prevzali: Tibor Csobádi,
Štefan Žorin, Štefan Pipoly, Mikuláš Tóth za odber v počte 80. Za 100 odberov prevzali medailu
Kňazovického traja darcovia a to František Spodniak, Vojtech Krištof a Karol Gábri. Všetci darcovia
boli Rožňavčania.
Šport
Na GPC majstrovstvách sveta v silovom trojboji a v tlaku na lavičke v Anglicku Štefan Sokoly vyhral
kategóriu do 90 kg, čo je najlepší výkon na Slovensku. Druhé prvenstvo vybojoval pre Slovensko
v súťaži Masters.
V druhej polovici apríla zorganizoval Modelársky klub 88 R. Hawks v poradí už 18. ročník súťaže
plastikových modelárov. Súťažilo 12 klubov troch vekových kategórií z celého Slovenska, ktoré
predviedli až 280 modelov. Rožňavu reprezentovalo 20 súťažiacich a z nich Pohár primátora získal
Breznen. Popredné miesta obsadili i Lorinčík, Ulbrik a Kubej. Rožňavčania nezaostali ani v triede
seniorov a darilo sa Bukovinskému, Vindtovi a Geremu. Novinkou súťaže bolo predvádzanie letu
vrtuľníkov.
Dňa 29. mája sa konali Kultúrno-turisticko-športové dni, ktorých organizátorom bolo Mesto
Rožňava a rimavsko-sobotská agentúra Agrum Music. Akcia prebiehala formou športovej olympiády
pre materské a základné školy, speváckou súťažou o titul Rožňavská superhviezda, vystúpením
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maďarskej kapely Republik a skupiny Horkíže slíže. V ďalší deň vystúpila v dvojhodinovom programe
na štadióne kapela Elán.
V tomto roku sa trom športovcom z okresu Rožňava podarilo zúčastniť olympijských hier
v Pekingu. Po návrate domov sa sestry Velďákové a Rasťo Revúcky podelili o svoje zážitky so žiakmi
základných škôl v meste.
Rok 2008 bol úspešný pre silových trojbojárov klubu Herkules. Ako družstvo vyhrali extraligu.
Koncom júna sa vrátil z WPC Majstrovstiev Európy v silovom trojboji z Talsi /Lotyšsko/ so zlatom
a osobným i národným rekordom Jozef Völgyák. Tomuto úspechu predchádzal zisk slovenského titulu
v Rožňave. Napriek tomu sa rožňavský „Herkules“ rozhodol ukončiť svoju kariéru po 40 rokoch.
Počas roku sa výborne darilo Jurajovi Pástorovi, ktorý získal po dve zlaté medaily na
Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta. Štefan Sokoly vyhral dvakrát na Majstrovstvách
Európy a raz na Majstrovstvách sveta.
Basketbalistky Rožňavy majú za sebou premenlivý rok. V premiérovom vystúpení pod vedením
trénera Kováčika v najvyššej slovenskej basketbalovej súťaži skončili na dobrom 8. mieste. Počas
letnej prestávky nastali zmeny na trénerskom poste aj v kádri. V septembri odštartovali novú sezónu
pod vedením kormidelníka Milana Pažického. V doterajších zápasoch sa ani raz netešili z výhry a pred
koncom roka bol tréner odvolaný.
Slnečné počasie, krásne trate a 48 posádok z 5-tich európskych krajín, taká bola Rallye Rožňava,
ktorá sa konala koncom apríla. Pre posádky bolo pripravených 11 rýchlostných skúšok, ktoré
prebiehali v Úhornej, Súľovej a v uliciach nášho mesta. Víťazom Rallye Rožňava sa stala posádka
Jozef Béreš ml. – Róbert Müller.
Úspešný rok má za sebou aj Adrián Krokavec. Ten sa predstavil na rôznych súťažiach v naturálnej
kulturistike. Medzi najväčšie úspechy patrí 2. a 5. miesto z Majstrovstiev sveta, ktoré sa konali
v Nemecku.
Určite veľký zážitok mali všetci tí, ktorí sa v máji prišli pozrieť na najlepšiu stolnotenisovú exhibíciu
na svete. V telocvični na Hviezdoslavovej ulici sa predstavili Jindřich Panský a Milan Orlowski, ktorí
predviedli zaujímavé kúsky. Počas tohto zábavno-športového podujatia sa s aktívnou kariérou
v stolnom tenise rozlúčil už bývalý výborný reprezentant Ján Kováč ml.
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V auguste sa konal už 3. ročník Malého gemerského cyklistického maratónu , ktorý bol zároveň 37.
ročníkom Ceny Gemera. Na štart sa postavilo 100 pretekárov v 6-tich vekových kategóriách. Trať
merala 120 km a víťazom sa stal Róbert Glajza.
Futbalisti MFK Rožňava sa už niekoľko sezón predstavujú v 4. futbalovej lige. V minulej sezóne,
ktorá končila v júni sa umiestnili na 11. mieste. V novom ročníku sa im tiež veľmi nedarilo a v tabuľke
im patrí 13. miesto.

Vybrané údaje
Počet garáží v meste

1613

Počet detských jaslí

1 /v nich 17 detí/

Predajne potravinárskeho a zmiešaného tovaru vrátane supermarketov

44

Pohostinstvá

103

Predajne nepotravinárskeho tovaru

76

Predajne pohonných látok /nafta, benzín, plyn/

5

Predajne motorových vozidiel

4

Predajne súčiastok a príslušenstva pre mot. vozidlá

9

Zariadenia pre predaj, údržbu a opravy motocyklov

2

Video a DVD požičovne

2

Divadlo a kultúrny dom – spoločná budova

1 /360 sedadiel/

Kiná

1 /mimo prevádzky/

Múzeá a galérie

2

Domy s opatrovateľskou službou

2

Byty v domoch s opatrovateľskou službou

182

Počet občanov v týchto domoch

238
23

-

z toho mužov
„
žien

Verejná zeleň

113
125
51.8 ha

Mesto má zavedenú káblovú televíziu, verejný vodovod, kanalizáciu pripojenú na ČOV, obecný
hasičský zbor, rozvodnú sieť plynu, verejné miesto s prístupom na internet.
Ďalšie údaje budú známe až po celoštátnom sčítaní ľudí, domov a bytov.
Mestský úrad využíva pri práci osobné počítače, je pripojený na internet a má vlastnú webovú
stránku.
Keď porovnáme vybrané ukazovatele v roku 2008 so stavom spred dvoch rokov, nedošlo
k podstatným zmenám. K miernemu zníženiu počtu došlo u garáží, videopožičovní, avšak k zvýšeniu
žiaľ došlo u pohostinských zariadení a čo je nepriaznivé je i to, že i keď mesto vlastní budovu kina,
prevádzka nefunguje a je ohrozená jeho existencia do budúcna. Plocha verejnej zelene je na rovnakej
úrovni.

Počasie, požiare, mimoriadne udalosti
Začiatkom januára napadlo v Rožňave 15 cm snehu, ale napr. na západnom Slovensku pršalo
a v dôsledku poľadovice došlo na cestách k mnohým nehodám. Koncom januára sa však tak oteplilo,
že medvede v horách vyliezali z brlohov, boli agresívne a dokonca žaby vychádzali z močiarov. Z 26. –
na 27. januára bola silná víchrica v celej Európe, napr. v Čechách namerali rýchlosť vetra 133 km/hod.
, v Poľsku 154 km/hod. V Rožňave ako i v celom Vsl. kraji majú deti chrípkové prázdniny.
Jar bola daždivá, všetko rýchlo rastie, avšak od polovice júna boli teploty nad 30 stupňov Celzia,
v dôsledku čoho vznikla veterná smršť, ktorá na Východe spôsobila veľké škody na strechách. Silné
dažde a búrky spôsobili výpadok elektrického prúdu najmä na západe Slovenska.
Do polovice júla boli veľmi horúce dni a to od 33 do 35 stupňov Celzia, avšak od polovice júla došlo
zrazu k ochladeniu a v dôsledku častých dažďov dochádza napr. v Bardejove, S. N. Vsi i Košiciach
k záplavám. Dobšinská priehrada bola naplnená vodou na maximum a v obci Dedinky bola už voda
blízko domov.
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Mesiac september nás privítal veľmi chladným počasím. Už niekoľko dní sa teploty pohybovali
okolo 13 stupňov Celzia, preto sa v Rožňave začala vykurovacia sezóna veľmi skoro. Studené týždne
veľmi skomplikovali cestu na juh mnohým sťahovavým vtákom, najmä lastovičkám.
Prvý sneh napadol 25. novembra a hoci to bolo iba 10 centimetrov , vrstva šmykľavej kaše narobila
Rožňavčanom mimoriadne veľa nepríjemností. Zlá situácia bola i na Rudnianskom kopci
a neprejazdný bol i Dobšinský kopec. I v ostatnej Európe napadlo do 20 cm snehu, čo spôsobilo
kalamitu.
V októbri však došlo k prudkému otepleniu, v dôsledku čoho boli denné teploty nad 20 stupňov
a v niektorých oblastiach rozkvitli jablone, púpava, kobylky začali cvrlikať, rástli huby.
Dňa 5. februára sa uskutočnil aktív riadiacich funkcionárov polície, kde bola vyhodnotená
služobná činnosť rožňavských policajtov za rok 2007. Za toto obdobie bolo spáchaných 1 016
trestných činov, čo je o 212 prípadov menej ako v roku 2006. Objasnenosť predstavuje takmer 54
percent. Pri počte 651 dopravných nehôd, čo je menej o 14 v porovnaní s rokom 2006 zomrelo do 24
hodín 9 osôb. Počet osôb ťažko zranených bol 42 a ľahko zranených 156. Najväčší podiel na
dopravnej nehodovosti majú vodiči a to 77 percent. V porovnaní s rokom 2006 došlo k nárastu počtu
priestupkov u cyklistov o 36 a u chodcov o 48.
Dňa 3. marca sa v skorých ranných hodinách pri obci Slavec stala dopravná nehoda, pri ktorej 26ročný vodič kamióna s trnavskou ŠPZ v dôsledku neprimeranej rýchlosti nezvládol riadenie a prevrátil
sa. Z tejto hrozivo vyzerajúcej nehody akoby zázrakom vyviazol vodič bez zranení.
V ten istý deň sa stala znovu pri obci Slavec ďalšia dopravná nehoda. Tá si však vyžiadala jeden
ľudský život a to život 14 ročného chlapca. Vozidlo v dôsledku nezvládnutej zákruty skončilo mimo
vozovky na streche.
Dňa 9. marca okolo 18. hodiny vznikol na Tehelnej ulici požiar rodinného domu. Obyvatelia domu
sa v dôsledku rýchlo sa šíriaceho ohňa museli zachrániť skokom z balkóna. U jednej osoby došlo
k zraneniu. Napriek úsiliu hasičov z Rožňavy i Dobšinej, dom zhorel do základov a v ňom
nenahraditeľné hodnoty obrazov, starožitného nábytku, hudobných CD nosičov atď.
Priebeh požiarovosti v meste bol nasledovný:
Počet požiarov

54

Priame škody

3 008 300.- Sk

Počet zranených

3

Počet usmrtených

25

V porovnaní s rokom 2007 je počet požiarov nižší o 27, avšak priame škody sú o 1 368 400.- Sk
vyššie. Pri nich sa zranili 3 osoby, čo je rovnaký počet ako tomu bolo v roku 2007. K usmrteniu osôb
našťastie nedošlo.
Dňa 3. mája spadol do 50 metrovej banskej šachty na kopci Rákoš 15 ročný Silvester. O jeho
záchranu sa postarali speleológovia z Rožňavy a Brna, tiež hasiči i záchranári z horskej záchrannej
služby, čo sa im poradilo po piatich hodinách. Chlapec bol z vážnymi poraneniami prevezený do
rožňavskej nemocnice a je mimo ohrozenia života.
Dňa 18. a 19. júna zadržali rožňavskí policajti tri falzifikáty bankoviek a to dve v hodnote 1 000.Sk a jednu v hodnote 200.- Sk. Podozriví sú dvaja mladiství z obce Betliar.
Dňa 20. júla bol na políciu nahlásený nález mŕtvej ženy za turistickou ubytovňou. Išlo o 58 ročnú
bezdomovkyňu, ktorá bola deň pred svojou smrťou nahlásiť na polícii fyzické napadnutie. Za účelom
zistenia príčiny smrti bola nariadená súdna pitva.
Dňa 10. novembra boli pri čistení zelene na sídlisku Juh neďaleko garáží nájdené kostrové
pozostatky mužského pohlavia so zvyškami odevu. Príčiny úmrtia zatiaľ nie sú známe.
Dňa 5. decembra v popoludňajších hodinách upútala pozornosť hliadky mestskej polície tehotná
žena, ktorá sa v chladný deň prechádzala po Námestí baníkov len v nočnej košeli a župane. Takto si
„na špacír“ odskočila z nemocnice, kam ju hliadka odviezla na pôrodnícke oddelenie.
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Zoznam osobností mesta Rožňava a ich výročia
v r o k u 2 0 0 8,
ktoré majú vzťah k mestu /narodenie, úmrtie, štúdia, pracovisko, pochovaní v Rožňave atď./

23.2.1913
95. výročie

zomrel v Palerme Dionýz Andrássy, mecén, veľkostatkár. Dal vybudovať
mauzóleum v Krásnej Hôrke. Narodil sa 18.11.1835 v Krásnej Hôrke

29.8.1938
70. výročie

zomrel v Budapešti Gejza Andrássy, buržoázny politik, podnikateľ. Vlastnil
podniky v Gemeri. R. 1891-97 a 1901-10 poslanec uhorského snemu za
Rožňavu. Narodil sa 22.7.1856 v Budapešti.

5.5.1918
90. výročie

zomrel v Budapešti Karol Antalík, publicista, stenograf, právnik. Narodil sa
4.4.1842 v Štítniku

13.6.1938
70. výročie

narodil sa v Rožňave János Avar, novinár. Spolupracovník Népszabadság
(1961-70), Magyar Nemzet (1970-,).

27.6.1883
narodil sa v Rožňave Bartolomej Baradlai, organizátor tatranskej turistiky,
125. výročie stredoškolský profesor. Študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 28.10.1914 v
Jasienici
30.5.1873
zomrel v Egri Vojtech Bartákovics, cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ.
135. výročie R. 1844-1850 rožňavský biskup. Narodil sa 10.4.1792 v Lefantovciach.
19.4.1823
narodil sa v Kremnici Ján Nepomuk Belházy, numizmatik, banský inžinier.
185. výročie Pracoval ako banský inžinier v Rožňave. Zomrel 20.4.1901 v Budapešti
26.10.1808 zomrel v Rožňave Anton Benčič, prekladateľ. Narodil sa 6.3.1745 vo Vištuku
200. výročie
7.4.1908
zomrel v Husinej Jozef Benyó, profesor, farár, redaktor. Kaplán v Rožňave. R.
100. výročie 1871-80 profesor na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Spolupracovník

regionálnych novín Rozsnyói Hiradó. R. 1876 spolu s Michalom Kovácsom
vydávali noviny Gömöri Hirlap. Narodil sa roku 1840 v Rožňave
22.8.1893
zomrel v Nálepkove-Čiernohorské kúpele (pochovaný v Rožňave) Florián
115. výročie Berky-Rožňavský, huslista, primáš. R. 1881 sa usadil v Rožňave. V 80. rokoch
19. storočia často hrával na hrade Krásna Hôrka. Istý čas domáci hudobník
Andrássyovcov v Betliari. Narodil sa 4.7.1855 v Szécsény.
2.8.1913
95. výročie

narodil sa v Jablonici Dionýz Blaškovič, lekár, pedagóg, akademik. Autor knihy
Epidémia encefalitídy v rožňavskom prírodnom ohnisku nákaz.
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29.4.1928

zomrel v Balatonbél Vojtech Breznay, náboženský spisovateľ. Študoval v
Rožňave. Narodil sa 10.2.1844 v Bôrke.

80. výročie

narodil sa v Kežmarku Juraj Buchholtz, prírodovedec, učiteľ. Študoval v
3.11.1688
320. výročie Rožňave. Venoval sa speleológii. Roku 1725 skúmal jaskyne pri Aggteleku a
Dobšinej. Zomrel 3.8.1737 v Kežmarku.

4.5.1733
275. výročie

narodil sa Joanes Flor Colinasi, rožňavský kupec. R. 1779-80 bol hlavným
slúžnym v Rožňave. Patril medzi najbohatších mešťanov. Zomrel 29.5.1785 v
Rožňave

17.2.1878 narodil sa v Rožňave Samuel Czabán, pedagóg, redaktor. Ľudovú školu a
130. výročie gymnázium navštevoval v Rožňave. Priekopník pokrokových smerov v
maďarskej pedagogike. Publikovať začal v Rozsnyói Híradó. Zomrel 16.12.1942
vo Vinogradove

22.12.1818 narodil sa v Gemerskej Panici Štefan Czékus, náboženský spisovateľ,
190. výročie prekladateľ, cirkevný hodnostár. Študoval na gymnáziu v Rožňave. R. 1859 farár
v Rožňave, 1861 gemerský senior, 1871 biskup predtiského dištriktu. Zomrel
6.2.1890 v Rožňave.

25.9.1963 zomrel v Bytči Vladimír Čaplovič, literárny historik, stredoškolský profesor. R.
45. výročie 1931-32 učiteľ v Štítniku, 1932-38 stredoškolský profesor v Rožňave. Narodil sa
18.10.1905 v Kovačici

23.1.1888
120. výročie

zomrel v Egri Ján Danielik, historik, publicista, cirkevný hodnostár. Študoval v
Rožňave. R. 1842-48 profesor na diecezálnom seminári v Rožňave. Narodil sa
21.5.1817 v Muráni

zomrel v Košiciach Titus Demeter, advokát. Angažoval sa hlavne v mestskej
8.2.1903
105. výročie správe Košíc. Narodil sa r. 1834 v Rožňave
17.6.1873
zomrel v Tisovci Gašpar Dianiška, jazykovedec, veršovník. Študoval v
135. výročie Rožňave. Narodil sa 6.1.1820 v Tisovci.
28
4.12.1793
narodil sa vo Zvolene Samuel Ferjenčík, publicista, meteorológ, ovocinár.
215. výročie Študoval na evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Od roku 1827 farár v Jelšave.
Zomrel 28.7.1855 v Jelšave.
15.9.1828
narodil sa v Bialsko-Biale Gustáv Július Geyer, prírodovedec, učiteľ. Od roku
180. výročie 1856 učiteľ prírodopisu na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 28.9.1900 v Spišskej
Novej Vsi
17.10.1743 narodil sa v Bratislave Jozef Gode, sochár. V 70. rokoch 18. stor. pracoval v
265. výročie Rožňave. Medzi r. 1776-79 renovoval gotický farský kostol, vytvoril pre kostol
hlavný oltár, kazateľnicu, pravdepodobne aj kazateľnicu s reliéfnou výzdobou,
hlavný oltár kaplnky na Krásnej Hôrke, bočný baldachýnový oltár kostola
Františkánov v Rožňave. Zomrel 31.10.1806 v Rožňave.
narodil sa v Orosháze Zoltán Gömöri, majiteľ tlačiarne, vydavateľ. Od roku
1.10.1873
135. výročie 1902 majiteľ tlačiarne v Rožňave, 1932-36 majiteľ a vydavateľ Rozsnyói
Hirlap, 1938-39 zodpovedný redaktor Rozsnyói Hiradó. Zomrel 25.2.1939 v
Rožňave.
3.5.1838
narodil sa v Bratislave Ján Greguss, maliar, ilustrátor. Študoval na gymnáziu v
170. výročie Rožňave. Zomrel 31.5.1892 v Budapešti
30.1.1923
86. výročie

narodil sa v Rožňave Ladislav Herényi, speleológ, učiteľ. Študoval v Rožňave.
Učiteľ v Rožňave a Bôrke. Od r. 1955 správca Gombaseckej jaskyne. Skúmateľ
Slovenského krasu, spoluobjaviteľ Gombaseckej jaskyne a i. Zomrel 11.5.1971
v Rožňave.

16.9.1943
65. výročie

zomrel v Budapešti Teodor Hodinka, spisovateľ, redaktor. Základnú a strednú
školu navštevoval v Rožňave. R. 1900-02 slúžny v Rožňavskom okrese.
Narodil sa 10.2.1875 v Krh. Podhradí.

28.7.1888
zomrel v Sučanoch Ondrej Hodža, národnokultúrny pracovník. Študoval na
120. výročie gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 15.9.1819 v Rakši

25.7.1843
narodil sa v Lučenci Koloman Horváth, spisovateľ, právnik. Študoval na
165. výročie gymnáziu v Rožňave
3.7.1848
narodil sa v Hnúšti-Likiery Jozef Hrk, historik, publicista. Prispieval do
160. výročie Rozsnyói Hiradó. Zomrel 16.2.1910 v Bratislave
1.9.1748
zomrel v Banskej Bystrici Samuel Hruškovič, spisovateľ, editor. Roku 1710
260. výročie študoval v Rožňave. Narodil sa 1.4.1694 v Krupine
19.5.1883
zomrel v Hornej Lehote Samo Chalupka, básnik, učiteľ. R. 1824-27 študoval v
125. výročie Rožňave. Narodil sa 27.2.1812 v Hornej Lehote
.3.1938
70. výročie

narodil sa v Rožňave Arnold Judt, operný spevák. Študoval na gymnáziu v
Rožňave.
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9.7.1913
95. výročie

zomrela v Rožňave Ilona Kandóová, manželka konštruktéra elektrických rušňov
Kálmána Kandóa. Narodila sa r. 1880 v Rožňave.

narodil sa v Gemerskej Polome Peter Kellner-Hostinský, spisovateľ, filozof,
6.1.1823
185. výročie redaktor. Základné vzdelanie nadobudol v rodnej obci. R. 1831-36 študoval v
Rožňave, kde v r. 1840 maturoval. R. 1848-49 žil v Gemerskej Polome. R.
1849-50 slúžny v Rožňave. Zomrel v Rimavskej Sobote 10.8.1873.
10.8.1873
zomrel v Rimavskej Sobote Peter Kellner-Hostinský, spisovateľ, filozof,
135. výročie redaktor. R. 1831-36 študoval na gymnáziu v Rožňave, kde roku 1840
maturoval. Ako Štúrov pomocník pomáhal pri redigovaní Slovenských
národných novín a Orla tatranského. R. 1849-50 slúžny v Rožňave. Narodil sa
6.1.1823 v Gemerskej Polome
3.1.1898
zomrel v Bardejove Juraj Kello-Petruškin, pedagóg, spisovateľ, prekladateľ. Od
110. výročie 1859 študoval v Rožňave, kde r. 1864 maturoval. Narodil sa 1.2.1844 v
Liptovskom Mikuláši

30.12.1883 zomrel v Rožňave Anton Kiss, lekár. Mestský lekár v Rožňave. Zakladateľ a
125. výročie predseda účastinnej spoločnosti, ktorá vybudovala kúpele v Rožňave. Písal o
rožňavských kúpeľoch, mineralogických a geologických pomeroch Dobšinej.
Narodil sa roku 1813 v Sátoraljaújhely

27.1.1908
100. výročie

zomrel v Budapešti Štefan Klinger, teológ. Pôsobil v cirkevnej správe
rožňavskej diecézy, profesor teológie a riaditeľ seminára bohosloveckého
učilišťa v Rožňave. Narodil sa 24.12.1831 v Smolníku.

27.9.1863

narodil sa v Borsodtapolcsány Mikulás Eduard Komoróczy, herec, úradník,

145. výročie novinár, učiteľ. Od r. 1894 dočasný profesor rožňavského katolíckeho
gymnázia, neskoršie jeho riadny profesor (do r. 1919). R. 1899 založil
týždenník Sajó-Vidék, ktorého redaktorom bol 3 roky. R. 1902-05 redaktor
Rozsnyói Hiradó. Zomrel 24.9.1926 v Budapešti.
23.2.1913
95. výročie

narodil sa v Pohorelej Ján Kotoč, pedagóg. Študoval v Rožňave, kde maturoval.
Zaoberal sa dejinami pedagogiky, didaktikou, teóriou výchovy, riadenia a
organizácie školstva. Zomrel 10.2.1981 v Bratislave.

narodil sa v Starej Lesnej Karol Kramarcsik, historik, učiteľ. Študoval v
6.3.1813
195. výročie Rožňave. R.1835 suplent, 1836-90 riadny profesor na ev. gymnáziu v Rožňave,
1874-84 riaditeľ. Zomrel 13.7.1895 v Rožňave.
26.10.1828
180. výročie

3.2.1848
160. výročie

narodil sa v Levoči Ondrej Kreichel, lekár. Študoval v Rožňave. Založil prvý
ústav na výrobu očkovacích sér proti kiahňam v Uhorsku. Zomrel 22.8.1889 v
Nálepkove.
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zomrel v Sučanoch Jur Kuorka, publicista. Študoval v Rožňave. Narodil sa
3.1.1811 v Karlovej.

narodil sa v Spišských Vlachoch Arnold Karol Kussinszky, premonštrát,
.1.1833
175. výročie náboženský spisovateľ, stredoškolský profesor. R. 1857-61 profesor na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 3.5.1918 vRožňave, pochovaný v
Lelesi.
3.5.1918
90. výročie

zomrel v Rožňave (pochovaný v Lelesi) Arnold Karol Kussinszky, premonštrát,
náboženský spisovateľ, stredoškolský profesor. R. 1857-61 profesor na
katolíckom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 1.1.1833 v Spišských Vlachoch.

12.4.1823
narodil sa v Rožňave Mikuláš Lakatos, advokát. Pôsobil v službách Gemerskej
185. výročie stolice, neskôr hlavný slúžny Abovsko-Turnianskej stolice, túto funkciu
zastával 25 rokov. Zomrel 30.5.1913 v Budapešti
29.6.1963
45. výročie

zomrel v Balatonzamárdi Anton Lammel, maliar. R. 1896-1921 profesor
kreslenia na gymnáziu v Rožňave. Autor závesného obrazu pre kostol sv.
Františka Xaverského v Rožňave. Narodil sa 14.12.1871 v Resite

16.4.1823
narodil sa v Rožňave Rudolf Madarász, lekár, odborný spisovateľ. Od r. 1848
185. výročie lekár v Rožňave, hlavný lekár Gemerskej stolice. Zomrel 1.6.1889 v Rožňave
29.11.1893 narodil sa v Strede nad Bodrogom Gabriel Magyar, stredoškolský profesor. R.
115. výročie 1918-19 a 1939-44 učil na gymnáziu v Rožňave. Zomrel roku 1952 v Győr
17.10.1728 narodil sa v Rožňave Martin Marikovszký, lekár. Študoval na evanjelickom
280. výročie gymnáziu v Rožňave, na strednej škole v Dobšinej. R. 1757 lekár v Rožňave.

Venoval sa nákazlivým chorobám. Zomrel roku 1772 v Budapešti
2.11.1883
zomrel v Rožňave Ján Markó, obchodník, továrnik. Bol jedným zo zakladateľov
125. výročie Rožňavskej sporiteľne a záložne, a.s.. Pôsobil ako mestský a stoličný poslanec.
Narodil sa 21.3.1812
13.8.1933
75. výročie

zomrel v Budapešti Mikuláš Markó, novinár. Narodil sa 31.10.1865 v Rožňave

21.4.1893
zomrel v Opatija Ľudovít Markušovský, lekár. Študoval v Rožňave. Organizátor
115. výročie uhorského zdravotníctva a priekopník rinológie. Narodil sa 25.4.1815 v Štrbe
29.12.1838 narodil sa v Rimavských Janovciach Emanuel Michálek, prekladateľ, učiteľ.
170. výročie Študoval v Rožňave. Zomrel 5.10.1915 v Egri.
9.2.1868
narodil sa v Novomesto Alexander Müller, banský inžinier. R. 1919-39 riaditeľ
140. výročie baní v Rožňave. Je autorom projektu budovy rožňavského múzea, zaslúžil sa o
jeho založenie, výstavbu a rozvoj. Zomrel 9.10.1950 v Rožňave.
31
17.5.1838
narodil sa v Bardejove Viktor Myskovszky, staviteľ, archeológ, maliar, historik
170. výročie umenia, učiteľ. Študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 2.11.1909 v
Košiciach
29.8.1573
narodil sa v Rožňave Jakub Némety, knihovník, správca kníhtlačiarne. Zomrel
435. výročie 1.6.1644 v Bratislave
3.2.1818
narodil sa v Tisovci Timotej Ignác Bohuslav Nosák, básnik, novinár,
190. výročie prekladateľ.Učil sa v Čiernej Lehote. R. 1829-31 študoval na gymnáziu v
Dobšinej. Pôsobil v Rožňave a v Dlhej Vsi. Zomrel 5.4.1877 v Sabinove
7.12.1873
narodil sa v Dolnom Kubíne Ján Obrcián, župný hodnostár, právnik. R. 1922-28
135. výročie prednosta expozitúry župného úradu v Rožňave
20.9.1908
narodil sa v Clevelande Jozef Orlovský, jazykovedec. R. 1935-41 profesor v
100. výročie Rožňave. Zaoberal sa výskumom slovenskej dialektológie a spisovnej
slovenčiny. Venoval sa predovšetkým gemerskému nárečiu. Zomrel 28.7.1990
v Bratislave
10.12.1728 narodil sa v Rožňave Kristián Paeckenml., lekár, organizátor zdravotníctva v
280. výročie Rusku. Základnú školu navštevoval v Rožňave. R. 1752-55 lekár v Rožňave.
Zomrel 24.8.1779 v Petrohrade.
11.3.1823
narodil sa v Rožňave Albert Pákh, spisovateľ, redaktor, právnik. Študoval na
185. výročie ev. gymnáziu v Rožňave. Zomrel 10.2.1867 v Budapešti.
24.12.1858 zomrel v Dobšinej Michal Pákh, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.
150. výročie Študoval v Rožňave. R. 1817-19 učiteľ, 1822-34 a 1856-57 evanjelický farár v
Dobšinej. Narodil sa 18.10.1795 v Dobšinej.

4.5.1948
60. výročie

zomrel v Skalici Ján Palic, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Od roku
1887 študoval na gymnáziu v Rožňave, kde maturoval roku 1893. Narodil sa
12.2.1814 v Ratkovej.

6.10.1818
narodil sa v Máde Imrich Palugyai, publicista, právnik. Študoval na gymnáziu v
190. výročie Rožňave. Zomrel 7.12.1866 v Palúdzke
12.7.1923
85. výročie

zomrel v Budapešti Imrich Pekár, poľnohospodársky odborník, odborný
spisovateľ. Zostavil prvý elevátor v Uhorsku. Narodil sa 9.12.1838 v Rožňave.

9.12.1838
narodil sa v Rožňave Imrich Pekár, poľnohospodársky odborník, ekonóm,
170. výročie odborný spisovateľ. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Zomrel
12.7.1923 v Budapešti
18.12.1773 narodil sa v Rožňave Štefan Pekár, cirkevný historik, publicista. Navštevoval
235. výročie školu v Rožňave. Pôsobil v Štítniku, 1797-1806 evanjelický farár v Kunovej
Teplici. Zomrel 8.2.1829 v Pondelku.
32
30.7.1833
narodil sa v Rožňave Eduard Petrovics, spisovateľ. Študoval na gymnáziu a na
175. výročie teologickom seminári v Rožňave, kde bol od roku 1854 duchovným. Zomrel
14.4.1855 v Rožňave.
2.7.1908
narodil sa v Brezne Ján Pohronský, spisovateľ. R. 1924 pomocný pracovník
100. výročie Okresného súdu v Rožňave. Pracoval na notárskom úrade v Gočove.
6.1.1943
65. výročie

zomrel v Rožňave Dr. Jozef Pósch, advokát. R. 1908-23 primátor Rožňavy.
Redaktor Sajó-Vidék. Napísal dejiny rožňavského besedného spolku. Narodil sa
2.8.1875 v Rožňave.

11.6.1723
narodil sa v Nových Zámkoch Juraj Pray, historik, pedagóg. Profesor v
285. výročie Rožňave. Zomrel 23.9.1801 v Budapešti
narodil sa v Revúcej Gustáv Reuss, lekár, botanik, historik. Študoval na ev.
4.1.1818
190. výročie gymnáziu v Rožňave. O. i. sa venoval štúdiu gemerských hradov. Zomrel
14.1.1861 v Revúcej
19.5.1918
90. výročie

narodil sa v Rožňave Ladislav Rybár, jazykovedec. Zomrel 27.7.1991.

19.12.1838 narodil sa v Rožňave Albert Schlosser, podnikateľ. Študoval na strednej škole v
170. výročie Rožňave. Zakladateľ a veliteľ požiarneho spolku v Rožňave. R. 1884-96
dozorca evanjelického gymnázia. Zomrel 12.7.1896 v Rožňave
19.1.1783
narodil sa v Rožňave Ľudovít Skalník, cirkevný hudobný skladateľ. R. 1807-08
225. výročie profesor gymnázia v Rožňave. Zomrel 7.12.1848 v Jasove.

7.12.1848
zomrel v Jasove Ľudovít Skalník, cirkevný hudobný skladateľ. R. 1807-08
160. výročie profesor gymnázia v Rožňave. Narodil sa 19.1.1783 v Rožňave.
26.8.1968
40. výročie

zomrel v Budapešti Béla Sulán, jazykovedec, univerzitný profesor. Strednú
školu navštevoval v Rožňave. Narodil sa 21.4.1916 v Rožňave.

12.3.1868
narodil sa v Košiciach Aladár Adorján Szabó, spisovateľ. Študoval na
140. výročie gymnáziu v Rožňave. Od roku 1890 profesor na rožňavskom gymnáziu. Zomrel
7.4.1950 v Košiciach
12.10.1793 narodil sa v Tornale Alojz Szentmiklóssy, spisovateľ, básnik. Študoval v
215. výročie Rožňave. Zomrel 6.4.1849 v Erdötarcsa
6.1.1913
95. výročie

zomrel v Rožňave Nándor Szilvássy, staviteľ, stavebný podnikateľ. Postavil
nemocnicu Kósu-Schoppera a neogotický reformovaný kostol v Rožňave.
Narodil sa r. 1855 v Rožňave

16.1.1943
65. výročie

narodil sa v Okoči Ferenc Szitási, básnik. Študoval na strednej pedagogickej
škole v Rožňave. Zomrel 11.11.1986 Lehniciach
33

29.8.1888
narodil sa v Pavlovciach Štefan Szőke, kňaz, historik, náboženský spisovateľ,
120. výročie redaktor. Kňaz reformovanej cirkvi v Silickej Jablonici a v Paškovej. V
Rožňave pôsobil od roku 1929. Redaktor časopisu Református Egyház és
Iskola. Zomrel v Rožňave 28.11.1936
narodil sa v Štítniku Gustáv Szontágh, filozof, estét, kritik. Pôsobil v Rožňave.
9.4.1793
215. výročie Zomrel 7.6.1858 v Budapešti.
7.6.1858
zomrel v Budapešti Gustáv Szontágh, filozof, estét, kritik. Pôsobil v Rožňave.
150. výročie Narodil sa 9.4.1793 v Štítniku
8.1.1798
narodil sa v Rožňave Imrich Szontágh, advokát. Pôsobil v Rožňave ako
210. výročie advokát, od r. 1834 dozorca ev. gymnázia. Spolu s Imrichom Rostym založili v
meste materskú škôlku. Zomrel 19.1.1886 v Rožňave
13.4.1813
zomrel v Rožňave Samuel Szontágh, tabulárny sudca. Majiteľ papierne v
195. výročie Rožňave. Narodil sa roku 1745 v Rožňave
23.11.1898 zomrel v Martine Juraj Šoltész, národný buditeľ, učiteľ. Študoval v Rožňave.
110. výročie Narodil sa 18.4.1814 v Mengusovciach
29.11.1933
75. výročie

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

22.10.1968
40. výročie

zomrel v Budapešti (pochovaný v Rožňave) Koloman Tichy, maliar, grafik,
spisovateľ. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Rožňave, kde v r. 1924-45

bol riaditeľom múzea. Narodil sa 31.10.1888 v Rožňave.
31.10.1888 narodil sa v Rožňave Koloman Tichy, grafik a maliar. Študoval na ev.
120. výročie gymnáziu v Rožňave. Po skončení štúdií sa usadil v Rožňave, kde sa popri
grafike a maľbe venoval aj vedeniu miestneho múzea. Zomrel 22.10.1968 v
Budapešti, pochovaný v Rožňave
narodil sa v Jelšavskej Teplici Samuel Tomášik, spisovateľ, ev. kňaz. R. 18248.2.1813
195. výročie 28 študoval na gymnázium v Rožňave. Zomrel 10.9.1887 v Chyžnom
16.9.1933
75. výročie

narodil sa v Silici Béla Várady, herec. Študoval na meštianskej škole v
Rožňave. R. 1948-51 notársky praktikant v Silici.

14.9.1878
zomrel v Ožďanoch Jozef Volny, hutný inžinier. R. 1852-56 riaditeľ betliarskej
130. výročie železiarne. Modernizátor uhorského železiarstva a hutníctva na Slovensku.
Narodil sa 12.3.1819 v Spišských Vlachoch.
3.4.1823
narodil sa v Hrachove Samo Vozár, básnik, publicista. Študoval na gymnáziu v
185. výročie Rožňave. Zomrel 5.12.1850 v Hrachove
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7.4.1863
zomrel v Máde Matej Wiedermann, organista, učiteľ hudby. R. 1830-37
145. výročie regenschori v Rožňave. Narodil sa okolo roku 1800.

V Rožňave dňa : ...................................

...........................................................
Oľga Benediktyová – kronikárka mesta

..............................................................
MUDr. Vladislav Laciak – primátor mesta

