K r o n i k a Mesta R o ž ň a v a
rok 2009

Mesto

Rožňava privítalo nový rok 2009 tradične oslavami na Námestí baníkov. V programe

vystúpili rôzne hudobné skupiny a speváci ako kapela UKND, Metalinda i maďarská speváčka Sarkózi
Anita. Zo Strážnej veže bolo vypustených 1 500 euro-balónov, ktoré oznamovali príchod novej meny
na Slovensko – EURO.
Prvými Rožňavčanmi , ktorí sa narodili v novom roku sú dvojičky Viktória a Jozef Korbinčíkoví.
Narodili sa 2. januára v rožňavskej nemocnici sv. Barbory. Sú to prvé euro dvojičky mesta. Do
nemocnice prišiel novorodencom i mamičke zablahoželať primátor mesta MUDr. Vladislav Laciak
a odovzdal im hračky i finančný dar, už v euro.
Najstaršou občiankou v Rožňave k 31. 12. 2009 bola M á r i a K o v á č o v á, ktorá sa dožila 97
rokov. Vo veku 99 rokov zomrela dňa 15.7.2009 dovtedy najstaršia občianka mesta M a r g i t a Č e
p e c o v á, ktorej do 100 rokov chýbalo necelých osem mesiacov.
Demografický vývoj
Počet obyvateľov mesta k 31. 12. 2009

18 802

Počet živonarodených detí

201

Počet úmrtí

206

Počet prisťahovaných

237

Počet odsťahovaných

324

V porovnaní s rokom 2008 došlo k zníženiu počtu obyvateľov o 109, znížil sa i počet
prisťahovaných občanov o 19. Na stav obyvateľstva nemali podstatný vplyv úmrtia, nakoľko v roku
2009 zomrelí boli iba o dvoch viac.
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Čo je potešiteľné, že v sledovanom roku sa narodilo o 41 detí viac a z Rožňavy sa odsťahovalo o 26
občanov menej ako tomu bolo v roku 2008.

Kaleidoskop udalostí v meste
Deň 3. január patril 31. ročníku Novoročného výstupu na Volovec. Za výnimočne pekného
počasia zdolalo vrchol Skaliska vyše tisíc účastníkov.
Pri príležitosti poďakovania sa za doterajšie pôsobenie diecézneho biskupa Mons. Eduarda
Kojnoka a za inštaláciu nového rožňavského diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Fila sa v katedrále
konala dňa 28. januára slávnostná svätá omša. Tejto výnimočnej slávnosti sa zúčastnili vzácni hostia
a medzi nimi i pápežský nuncius v SR Mons. Mario Giordana, najvyšší cirkevní predstavitelia
z Ukrajiny, Maďarska, biskupi, kardináli. Medzi pozvanými bol i predseda KSK Zdenko Trebuľa,
primátor mesta Vladislav Laciak a ďalší.
Dňa 2. februára sa konal na Námestí baníkov v Rožňave slávnostný nástup 180 príslušníkov OS SR,
prevažne z rožňavského útvaru, ktorí sa vrátili z pôsobenia vo vojenských operáciách KFOR a ALTHEA.
Mierové misie vykonávali v Kosove i Bosne a Hercegovine pol roka.
Dňa 21. marca sa konali voľby prezidenta SR – prvé kolo. Účasť voličov v meste bola iba 37
percent, čo je približne 5 600 oprávnených voličov. V Rožňave získala v prvom kole najviac hlasov
Iveta Radičová /60 %/ a na druhom mieste Ivan Gašparovič 30 %. Druhé kolo sa konalo 4. apríla,
v ktorom víťazom sa stal Ivan Gašparovič.
I v 2. kole prezidentských volieb zvíťazila v Rožňave Iveta Radičová pred Ivanom Gašparovičom.
V rámci Slovenska získal viac voličov Ivan Gašparovič a tak sa stal na ďalších päť rokov opäť
prezidentom SR.
V marci oslávili členovia Dobrovoľného hasičského zboru 135. výročie založenia. DHZ bol
v Rožňave založený 28. marca 1874 pod vedením Alberta Schlossera a v prvých rokoch malo 290
členov. V súčasnosti pomáha Hasičskému a záchrannému zboru 40 dobrovoľných hasičov. Pri tejto
príležitosti prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik odovzdal súčasným i bývalým členom
rožňavského dobrovoľného hasičského zboru vyznamenania a čestnú stuhu rožňavského zboru.
Elemír Kerekeš a Štefan Máte boli vyznamenaní za viac ako 50 – ročnú vernosť.
Dňa 17. apríla patrila Rožňava opäť k mestám, ktoré zorganizovali s Ligou proti rakovine verejnú
zbierku na podporu ľudí postihnutých touto zákernou chorobou. Deň narcisov v Rožňave
organizovalo Centrum voľného času prostredníctvom 80 dobrovoľníkov. V meste sa vyzbieralo o 760
eur viac ako v predchádzajúcom roku, čo predstavuje sumu cca 3 700 eur. Touto sumou bude
podporená rožňavská nemocnica na liečbu chorých i poradenstvo a prevenciu.
V mesiaci apríl privítal primátor mesta v Rožňave veľvyslanca Bulharska na Slovensku a tiež
generálneho riaditeľa Sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády SR a profesor zo

Spoločenskovedného ústavu SAV. Cieľom tejto návštevy bolo dohodnúť stretnutie slovenských
a maďarských historikov, ktorí pracujú na
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príprave spoločných učebných textov dejín Slovenska a Maďarska. Gestorom tejto myšlienky je
Historický ústav SAV.
Dňa 20. mája sa konalo v rožňavskom vojenskom útvare finálové kolo celoslovenskej súťaže „24
hodín profesionálnym vojakom.“ Pätnásť najlepších súťažiacich z vojenských útvarov z Trebišova
a Rožňavy si zmerali svoje vedomosti a sily. Súťaž pozostávala mimo teoretickej časti i zo zvládnutia
lezeckej steny, radiačno-chemickej a biologickej ochrany, streleckej prípravy, atď.
Od 1. júna došlo v Nemocnici sv. Barbory v Rožňave k zmene vo vedení. MUDr. Imricha Tótha
vystriedala MUDr. Marta Hlaváčová.
Dňa 6. júna sa konali voľby do Európskeho parlamentu, kde sme si zvolili 13 poslancov. Na
kandidátke do týchto volieb boli aj dvaja Rožňavčania a to Július Slovák z SMK a Tibor Takáč z KDS
ODS, avšak zvolení neboli. Účasť voličov v Rožňave bola iba na 15 % - nej úrovni.
V dňoch 11. a 12. júna sa v Rožňave stretli slovenskí a maďarskí odborníci z oblasti histórie na
konferencii Spoločné dejiny – spoločná budúcnosť. Zúčastnil sa na nej i podpredseda vlády SR Dušan
Čaplovič a maďarský minister pre sociálnu politiku Péter Kisis ako aj mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Maďarskej republiky v SR Antal Heiser. Výsledkom úcty k minulosti a rešpektu k dejinám
má byť pripravovaná čítanka.
Dňa 13. júna pripravili pedagógovia Základnej školy na Ul. zlatej pre žiakov a ich rodičov podujatie
pod názvom Juniáles. V priestoroch školy sa stretlo 250 žiakov, rodičov a učiteľov. Boli pripravené
rôzne súťaže, hry, maľovanie, tombola s vecnými cenami.
V Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave bola pre verejnosť sprístupnená výstava fotografií
maďarských autorov Patrus Dóry a Patrus Sándora.
Dňa 25. júna bol v meste skolaudovaný prvý kruhový objazd a to na jednej z najfrekventovanejších
mestských križovatiek pri hoteli Kras. Je spoločnou investíciou mesta a Košického samosprávneho
kraja a je predpoklad, že zjednoduší cestnú premávku v centre mesta. Realizovala ho košická firma
Eurovia a stavbu ukončila dva mesiace pred plánovaným termínom.
V mesiaci jún navštívil v rámci svojej končiacej sa misie Rožňavu veľvyslanec Českej republiky na
Slovensku JUDr. Vladimír Galuška. Cieľom návštevy bolo spoznať aktivity a priority samospráv
a snaha nadviazať spoluprácu niektorých českých miest s mestom Rožňava spoluprácu najmä
v oblasti turizmu.
Dňa 20. augusta bola na Ulici košickej odhalená pamätná tabuľa Štefanovi Ciberajovi, rodákovi
z Gemerskej Polomy. Menovaný zomrel 21. augusta 1968 vo veku 29 rokov na uvedenej ulici počas
invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
Dňa 26. augusta sa konala na Námestí baníkov slávnosť z príležitosti odhalenia pamätnej tabule
politickým väzňom. Tabuľa je inštalovaná na budove katolíckej charity.
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Pri príležitosti 65. výročia SNP pripravilo Mesto Rožňava v spolupráci so ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Rožňave dňa 27. augusta pietnu spomienku a akt kladenia vencov pri
pamätníku partizána Tótha.
Dňa 18. septembra sa v rožňavských kasárňach konala slávnostná rozlúčka s 88 vojakmi, ktorí
odchádzajú na mierovú misiu OSN UNFICYP na Cypre. Medzi nimi bolo päť žien. Naši vyslaní vojaci
budú plniť jeden rok mierové úlohy na Cypre a to udržiavať status quo vo vnútri Nárazníkovej zóny a
plniť aj humanitárne úlohy.
Od vzniku chemického vojska ešte v bývalom Česko – Slovensku prešlo už viac ako polstoročie. Na
Slovensku sa zachoval už len jediný prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a ten pôsobí od
roku 2005 práve v Rožňave. V útvare sa pri príležitosti 60. výročia vzniku chemického vojska stretli
v septembri chemici v činnej službe i bývalí príslušníci RCHBO zo Slovenska i Čiech.
V druhej polovici októbra zorganizovala Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom
v Brzotíne Deň otvorených dverí. Počas tejto akcie sa na správe vystriedali tri skupiny žiakov
z Rožňavy a Brzotína. Pripravené boli pre nich prednášky o Slovenskom krase, problematike vtákov,
netopierov ,o ochrane prírody atď.
K zaujímavým akciám patrili aj praktické ukážky práce ornitológov, kde
odchytávajú vtáci za účelom krúžkovania.

žiaci videli ako sa

Dňa 28. októbra sa v Kongresovej sále mestskej Radnice konala konferencia projektu Propagácia
Slovenského a Aggtelekského krasu ako turistickej destinácie. Mimo rožňavských študentov sa
konferencie zúčastnil zástupca ministerstva hospodárstva SR, maďarskí partneri a zástupca Európskej
komisie. Konferencia patrila k prvým aktivitám projektu financovaného z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Projekt bol monitorovacím výborom schválený a podporený sumou 230 tisíc
eur.
V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa konala výstava pod názvom „Rožňava očami výtvarníkov“.
Dňa 14. novembra sa konali voľby predsedu a poslancov Košického samosprávneho kraja. Na
ďalšie štyri roky za župana bol zvolený Zdenko Trebuľa. Za Rožňavský okres boli za poslancov zvolení
piati kandidáti. Z nich dvaja Ján Babič a Ján Szőllős sú Rožňavčania.
V predvečer 17. novembra si i Rožňavčania pripomenuli udalosti spred 20 rokov. V komunitnom
Gemerskom mládežníckom spolku v Rožňave bola inštalovaná výstava, premietali sa filmy. Na
Námestí baníkov zapálili sviečky a zaspomínali si na „nežnú revolúciu“. Žiaľ, záujem verejnosti
pripomenúť si začiatky demokratizačného procesu bol minimálny, zišlo sa tu asi 50 ľudí. Protagonisti
udalostí z roku 1989 Belo Hefler a Karol Kováč prečítali výzvu s názvom „Rožňava nahlas“. Minútou
ticha si uctili pamiatku tých, ktorí už nie sú medzi živými a mali zásluhu na tomto procese.
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Ekonomika a hospodárstvo mesta
V súvislosti s prechodom meny zo slovenských korún na euro, bolo možné do 16. januára uhradiť
v pokladni Mestského úradu správne poplatky v oboch menách.
Z toho istého dôvodu mohli občania mesta využívať služby MHD zadarmo do 16. januára a to
v záujme bezproblémového zabezpečenia chodu MHD.
Vďaka Regionálnemu operačnému programu Infraštruktúra vzdelávania 1.1 a možnosti požiadať
o nenávratný finančný príspevok bol 4. februára 2009 schválený nenávratný finančný príspevok
s názvom „Rekonštrukcia Základnej školy na Ulici Pionierov v Rožňave“ vo výške 1 452 130,73 eur, čo
je 43 746 890 SKK. Mesto sa na realizácii projektu bude finančne spolupodieľať piatimi percentami.
Od 1. februára 2009 je v Rožňave aktívne Informačné centrum Europe Direct, ktoré bude
poskytovať záujemcom informácie o Európskej únii. Mesto v roku 2008 reagovalo na výzvu a
predložilo žiadosť o grant a bolo úspešné. Na činnosť získalo 22 000 eur z prostriedkov EÚ.
Dňa 26. februára 2009 bol mestským zastupiteľstvom schválený Územný plán mesta Rožňava,
ktorý zabezpečí plánovaný rozvoj mesta. Znamená to, že sa musia dodržiavať zásady a regulatívy
priestorového usporiadania a funkčné využívanie územia.
Mesto Rožňava získalo na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ vo výške
135 000 eur / 4 milióny korún/. Projekt bude realizovaný až do roku 2010 v meste i mestských
častiach Rožňavská baňa a Nadabula. Hlavným cieľom je zlepšenie životných podmienok skupín
ohrozených sociálnym vylúčením – predovšetkým rómskej menšiny.
O históriu i súčasnosť Rožňavy, ako aj možnosti spolupráce v oblasti kultúry a športu sa dňa 22.
apríla zaujímal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky v SR Ognian Garkov.
V historickej radnici ho prijal primátor mesta Rožňava.
V rámci výjazdového programu predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu sa
konalo v apríli jednanie so zástupcami miestnej samosprávy o spoločných projektoch. Išlo
o vybudovanie kruhového objazdu v meste s nákladom 600 tis. eur a výstavbu multifunkčnej
telocvične P. J. Šafárika, ktorú KSK bude financovať vo výške dvoch miliónov eur. Jej kapacita má byť
540 miest a mala by byť postavená do konca roku 2010.
Dňa 9. mája pracovníčky rožňavského IC EUROPE Direct rozdávali občanom na Námestí baníkov
žlté ruže ako symbol zjednotenej Európy a Dňa Európy. Žltou ružou bolo obdarených tisíc ľudí.
Rozdávané boli i propagačné a informačné materiály o EÚ.
Dňa 13. mája sa konala ustanovujúca schôdza Európskeho združenia územnej spolupráce GemerBorsod-Abov-Zemplín. Zakladajúcim členmi združenia sú mesto Rožňava, Szerencs, Rudabánya
a sedem obcí zo Združenia Čermošna. Cieľom združenia je realizácia projektov cezhraničnej
spolupráce v oblasti cestovného ruchu, ochrany životného prostredia i obnoviteľných zdrojov
a vzdelávania.
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Dňa 29. júna bola na Šafárikovej ulici otvorená zmodernizovaná pobočka Slovenskej pošty, kde
doteraz sídlila pošta Rožňava 3. Pošta zmenila svoju „tvár“ a ponúka kvalitné a rýchle služby, je
vybavená klimatizáciou, ponúka i doplnkový tovar v POST shope.
V mesiaci júl sa v mestskej lokalite Za tehelňou začali budovať inžinierske siete približne za 284 tis.
eur za účelom začatia individuálnej bytovej výstavby. Mala by sa tam vybudovať i nová komunikácia.
Začiatkom augusta sa konalo v priestoroch Základnej školy na Ul. pionierov slávnostné odovzdanie
staveniska na rekonštrukciu a modernizáciu školy. Na tento účel mesto získalo z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR nenávratný finančný príspevok vo výške 1.5 milióna eur . V rámci
rekonštrukcie dôjde k úprave telocvične, k výmene okien, oprave strechy a obvodového plášťa
budovy. Práce by mali byť ukončené do októbra roku 2010.
Ani Mesto Rožňava neobišli finančné problémy súvisiace s celosvetovou ekonomickou krízou.
Rozhodlo sa riešiť krízový finančný stav odpredajom prebytočného majetku, ktorý je vo vlastníctve
mesta. Preto v mesiaci auguste sa konala v spoločenskej sále MsÚ verejná diskusia k odpredaju
pozemkov areálu autobusovej stanice. Boli o nich dvaja záujemcovia a to spoločnosť Kaufland
a Tesco. Nakoľko ani počas niekoľkých jednaní v MZ nedošlo k dohode o odpredaji, rozhodnutím
mestského zastupiteľstva sa predaj pozemkov pozastavil.

Samospráva mesta
Mestské zastupiteľstvo pracovalo v tomto roku v rovnakom zložení od roku 2006 – od komunálnych
volieb. Zasadnutia poslancov sa konali v pôvodnej zasadačke, avšak s vynoveným zariadením, ktoré
je komfortnejšie i pohodlnejšie pre ich prácu.
Zasadnutia sa konali podľa vopred stanoveného harmonogramu a podľa potreby MZ zasadalo
štrnásťkrát a dvakrát v mimoriadnych termínoch a to nasledovne:
26. januára, 26. februára, 26. marca, 29. apríla s pokračovaním 5. mája, 20. mája, 10. júna
s pokračovaním 15. júna, 8. júla, 29. júla, 3. septembra , 24. septembra, 29. októbra, 26. novembra,
15. decembra 29. decembra .
V záujme operatívneho riešenia úloh a problémov sa MZ zišlo na mimoriadnych zasadnutiach a to
dňa 21. januára a 24. augusta.
Materiály z jednaní ako i schválené uznesenia sa nachádzajú v zviazaných knihách v archíve
Mestského úradu.
V roku 2009 zvolili poslanci MZ na obdobie šesť rokov za hlavného kontrolóra mesta JUDr.
Katarínu Balážovú, ktorá túto funkciu vykonávala aj v predchádzajúcom funkčnom období.
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Školstvo a vzdelávanie
V správe mesta bolo za sledovaný rok osem materských škôl, z toho jedna MŠ je s vyučovacím
jazykom maďarským.
Na území mesta sa nachádza v súčasnosti päť štátnych základných škôl, z toho jedna škola
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s vyučovacím jazykom maďarským. Počet školských zariadení sa
oproti roku 2008 nezmenil a sú to Základná umelecká škola v Rožňave a Centrum voľného času
v Rožňave.
Taktiež sa nezmenil počet neštátnych základných škôl, sú to ZŠ reformovanej cirkvi a ZŠ sv. Jána
Nepomuckého.
Pôsobí tu tiež šesť stredných škôl, ktoré patria do pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Stredná zdravotnícka škola v Rožňave sídli už tretí školský rok v bývalých priestoroch Strednej
priemyselnej školy stavebnej na Námestí 1. mája. V rámci dní otvorených dverí sprístupnila svoje
priestory verejnosti a oboznámila záujemcov s druhmi a formou štúdia. V škole sa vyučuje
v slovenskom i maďarskom jazyku a od roku 2002 je súčasťou medzinárodnej vzdelávacej inštitúcie
IES.
V priestoroch základnej umeleckej školy sa konal 14. ročník nadregionálnej súťaže pod názvom
„Klavír“. Tento ročník patril sólovej hre na klavír a zúčastnilo sa ho 35 mladých klaviristov nielen
z regiónu, ale aj z miest a obcí východného Slovenska. Žiaci rožňavskej ZUŠ sa umiestnili
v bronzovom, striebornom i zlatom pásme v počte až 16 diplomov. Cenu poroty z Maďarska, zlaté
pásmo i titul laureát súťaže si odniesol nadaný klavirista Peter Bálint.
Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským oslávila 50. výročie svojho
vzniku. Z tejto príležitosti sa konalo slávnostné zhromaždenie za prítomnosti súčasných i bývalých
pedagógov. Z rúk riaditeľa prevzali bývalí pedagógovia diplomy na znak ocenenia ich aktívnej
pedagogickej činnosti.
Dňa 27. februára 22 žiakov ZŠ reformovanej cirkvi navštívilo maďarské mesto Miškolc, kde sa
predstavili v programe s názvom „Prechádzky Gemerskom“. Medzi žiakmi boli rozprávkari, speváci
a tanečníci ľudových piesni a tancov.
V dňoch 28. – 29. marca sa v Kongresovej sále rožňavskej Radnice konalo jubilejné 15.
Celoslovenské stretnutie maďarských pedagógov, ktorých sa tu zišlo skoro tristo. Na stretnutí prevzal
riaditeľ Základnej školy reformovanej cirkvi v Rožňave Alexander Tóth Cenu maďarského pedagóga
na južnom Slovensku.
Už po piaty raz sa rožňavskí školáci zúčastnili na medzinárodnej súťaži základných a stredných
škôl „Mladý záchranár“, ktorá sa konala 3. apríla v partnerskom V. obvode Budapešti BelvárosLipótváros. Družstvo zo ZŠ na Ul. Akad. J. Hronca a družstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej
v Rožňave získali v súťaži prvé miesta.
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Dňa 4. apríla sa konalo v košickom Dome umenia finále ankety ZLATÝ AMOS o najobľúbenejšieho
učiteľa na Slovensku. Medzi 8 finalistami z 59 pedagógov z celého Slovenska sa na prvé miesto dostal
Mgr. Richard Szőllős, riaditeľ ZŠ na Zlatej ulici v Rožňave. Bol korunovaný na Zlatého Amosa 2009.
V rámci Dňa Zeme sa dňa 22. apríla na území mesta konali rôzne aktivity najmä pre materské
a základné školy. Deti sa v rámci zábavného dopoludnia zúčastnili tzv. Eko – hier, zoznamovali sa
s flórou, faunou, nerastmi a pod. Materská škola na Ulici štítnickej sa zapojila do projektu Šťastnejšia
planéta Zem.
Ústav vzdelávania v Rožňave pri UPJŠ v Košiciach spolu s IC Europe Direct Rožňava zorganizoval
dňa 6. mája 2. ročník Májových kultúrno-športových dní. Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou
a pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež Dušana Galisa. Študenti pripravili prezentáciu
kultúrno-zábavnej a športovej animácie, policajti predviedli ukážky z ich činnosti a hasiči simulovali
hasenie požiaru. Deti mali možnosť súťažiť na bicykloch, kolobežkách, zahrať si petang i paintball
a mnoho iných hier. Na pódiu sa vystriedalo viacero hudobných skupín ako napr. Carolais, Zebra,
Retro musik band, SEXIT.
Dňa 15. mája sa družstvo Gymnázia v Rožňave zúčastnilo celoslovenskej vedomostnej súťaže
Mladý Európan pod záštitou podpredsedu vlády SR a zástupkyne Európskej komisie. V konečnom
hodnotení po dvoch kolách sa umiestnili sa na 3. mieste. Súčasťou akcie bola aj súťaž v kreslení pod
názvom Andrássyovci v Gemeri.
Základná škola Z. Fábryho iniciovala v mesiaci máj regionálnu vlastivednú súťaž . Bola zameraná
na vedomosti o rodnom meste i o celej krajine, čo sa týka zemepisných názvov, riek, pohorí atď. Zo
sedem družstiev sa na prvom mieste umiestnili žiaci ZŠ Z. Fábryho.
Študenti Obchodnej akadémie v Rožňave sa zapojili do medzinárodného projektu partnerstva škôl
pod názvom „Koménius“. V rámci pracovného stretnutia privítali v našom meste partnerské školy
z Čiech, Poľska a Francúzska. Za posledné štyri roky získala OS na projektoch takmer desať miliónov
korún.
Koncom júna sa zišli v ZŠ na Ul. zeleného stromu absolventi bývalej obchodnej školy po 65.
rokoch. V šk. roku 1943/44 ukončilo štúdium 50 študentov. Z nich prišlo na stretnutie 12
absolventov. Mnohí 85 – 86 roční bývalí študenti neváhali precestovať do Rožňavy stovky kilometrov.
Z učiteľov ešte žijú Edita Marková a Pavol Kosztra. Bývalá evanjelická obchodná škola fungovala
v rokoch 1939 – 1944 pod vedením Dr. Ede Kárpátiho, ktorý bol diplomovaným ekonómom
a profesorom. Na škole študovali slovenskí, maďarskí i nemeckí študenti.
Dňa 30. júna sa v OKC konala slávnostná promócia 55 absolventov bakalárskeho štúdia v odbore
Šport a rekreácia na Ústave vzdelávania UPJŠ. Boli to historicky prvé promócie v tomto ústave
v Rožňave. Nad ďalšou existenciou ústavu v Rožňave však visí otáznik z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
Centrum voľného času pripravilo v prvý októbrový deň pre deti, rodičov a učiteľov Deň
otvorených dverí. Podujatie sa nieslo v znamení ukážok jednotlivých záujmových krúžkov, ukážky
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gymnastiky, tanca i rôzne pohybové a športové aktivity. Ako hosť vystúpil rožňavský úspešný spevák
Robo Šimko s členmi kapely Massriot.
Dňa 7. októbra bol slávnostne položený základný kameň výstavby multifunkčnej telocvične
Gymnázia v Rožňave. Stavba je jednou z priorít Koncepcie rozvoja športu v KSK a je spoločnou
investíciou KSK a Mesta Rožňava a bude slúžiť i športovcom mimo gymnázia. Celkový objem
investície je 2 003 136 eur. Mesto prispeje čiastkou 509 411 eur a do inžinierskych sieti a oporného
múra už investovalo 332 tisíc eur.
Dňa 15. októbra bola študentom Ústavu vzdelávania Univerzity P. J. Šafárika v Rožňave oznámená
nepríjemná správa. Rozhodnutím rektora UPJŠ sa vysokoškoláci z Rožňavy majú v letnom semestri,
konkrétne od 8. februára 2010 presunúť do Košíc, kde budú pokračovať v štúdiu vo svojom odbore.
Koncom roka oslávila Stredná odborná škola v Rožňave na Hviezdoslavovej ulici 60. výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti pripravili študenti s pedagógmi kultúrny program.
Svetová reformovaná cirkev si v roku 2009 pripomína 500. výročie narodenia Jána Kalvína.
V rámci tohto výročia sa začiatkom decembra uskutočnila pre žiakov rožňavských škôl vedomostná
súťaž „Kalvín a jeho doba“. Vyhlásil ju Zväz maďarských pedagógov na Slovensku v spolupráci
s Maďarským protestantským vzdelávacím spolkom. Žiaci reformovanej ZŠ sa umiestnili na 2. mieste
za Košicami.

Kultúrne a spoločenské akcie
Dňa 9. januára sa konal v OKC Novoročný koncert, v ktorom vystúpil Orchester Bratislava Hot
Serenaders a Milan Lasica. Diváci sa mohli započúvať do skladieb 30 . a 40. rokov minulého storočia.
V dňoch 24. januára – 1. februára 2009 sa v meste konali Dni Mesta Rožňavy. Tieto sa odvíjajú od
dátumu 3. február 1291, ktorý je uvedený na Donačnej listine, ktorou uhorský kráľ Ondrej III. daroval
Rožňavu – Rosnou banu ostrihomskému arcibiskupovi Ladomírovi za to, že ho aj napriek pápežskej
nevôli korunoval za uhorského kráľa.
Program Dní mesta bol obsahovo veľmi bohatý a obyvatelia mesta mali z čoho vyberať. K hlavným
podujatiam už tradične patril Rožňavský pohár, Slovenský pohár a Pohár primátora v tanečnom
športe, stretnutie pracovníkov kultúry, dôchodcov, študentského a žiackeho parlamentu a
podnikateľov s predstaviteľmi mestskej samosprávy, Fórum občanov. Počas Dní mesta bolo
zorganizovaných 16 hlavných a 11 sprievodných podujatí. Prvým bola už tradične medzinárodná
súťaž v tanečnom športe o Rožňavský a Slovenský pohár.
Ďalej to bolo stretnutie predstaviteľov mestských samospráv partnerských miest, vyhodnotenie
najlepšieho športovca a športového kolektívu roka 2008, slávnosť udeľovania najvyšších mestských
vyznamenaní. Do Rožňavy prišli primátori a zástupcovia miest zo Srbska, Poľska, Čiech, Maďarska
a po prvýkrát aj z Nórska.
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Kultúrne akcie prebiehali v divadelnej sále OKC a to napr. Detský folklórny súbor Haviarik a jeho
hostia, koncert Paľa Haberu, detské divadelné predstavenie, vyhlásenie najlepších športovcov.
Košické maďarské divadlo Thália odohralo divadelnú hru s názvom „Imádok férjhez menni“
/„Milujem sa vydávať“/, v ktorej hlavnú postavu stvárnila úspešná herečka Viki Ráková. Predstavenie
malo u obecenstva mimoriadne kladný ohlas.
V posledný deň slávností sa konal Ples mesta prvýkrát v priestoroch historickej Radnice.
V Klube dôchodcov sa už tradične konala výstavka. Raritou starých dokumentov v Klube
dôchodcov bola kniha pod názvom „Czigányzenészek album“ /Album cigánskych muzikantov/ z roku
1896 od Miklósa Márkó, kde zozbieral osudy známych cigánskych muzikantov v Uhorsku. Túto knihu
venoval autor Františke, manželke grófa Andrássyho.
V rámci osláv boli udelené nasledovné najvyššie mestské vyznamenania a vyhodnotení boli
najúspešnejší športovci roku 2008.
Čestný občan mesta Rožňava – Nicol J. McCloud a Ing. Vít Slováček
Cena mesta Rožňava Jozef Varga in memoriam, Juraj Pástor, Štefan Gerža
Cena primátora mesta Vojtech Bradovka, PaedDr. Štefan Burčo, Mgr. Alica Hudáčeková, Viktor Tóth,
Mgr. Norbert Werner PhD., Saleziáni dona Bosca v Rožňave

Najúspešnejší športovec mesta za rok 2008:
Monika Repaszká –MBK AGROTRADE Rožňava, Tomáš Németh – SP MFK Rožňava, Juraj Pástor - J. P.
STAV HERKULES Rožňava, Štefan Sokoly – J. P. STAV HERKULES Rožňava, Gabriel Hiczér –
TAEKWONDO HAKIMI Rožňava, Adam Csupori – ŠK POWER CSUPORI, Richard Nagy – AUTOMARK
s.r.o. AUTO-TIRI RACING, Aneta Pápayová – AG ROTRADE GROUP, Róbert Sendrej a Loretta Gortová
– obaja z TK SAMBED
Najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2008:
Klub silového trojboja J. P. STAV HERKULES Rožňava
Kolektív v kategórii „Mládež“: TAEKWONDO HAKIMI Rožňava
Ocenenie „ Za dlhoročnú prácu v oblasti športu“:
Mgr. Ján Kováč , Milan Mravec, Zoltán Šalamon in memoriam
Najlepší športovci v kategórii mladší žiaci za rok 2008:
Adrián Angyal a Róberta Lebovská
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Súčasťou tohtoročných mestských osláv bolo i vyhlásenie najlepšej podnikateľky roku 2008, ktorou
sa stala Erika Filiczká – majiteľka firmy Zorik a titul najlepší podnikateľ získal Erich Fábian –
spolumajiteľ nábytkárskej firmy Lifa.
Tohtoročné Dni mesta boli ukončené plesom v Kongresovej sále na Radnici, na ktorý sa prišlo
zabaviť cca 200 hostí.
Dňa 13. februára sa konal v A KLUBE jazzový koncert skupiny Árpiho Farkasa JAZZ KVARTETT .
Dňa 14. februára usporiadal OV Csemadoku a MO SMK 5. Reprezentačný ples, ktorého za
zúčastnilo 230 hostí.
Dňa 16. februára sa v aule ZŠ Z. Fábryho konal autorský večer Tamása Gála a András Bodona, ktorí
spracovali humornú báseň Jánosa Aranya „Nagyidai cigányok“ /Cigáni z Veľkej Idky/. Akciu pripravil
Gemerský mládežnícky spolok v Rožňave.
Na mestskom cintoríne sa konal pietny akt uloženia telesných pozostatkov do rodinnej hrobky Ing.
Józsefa Vargu. Menovanému bola udelená Cena mesta in memoriam.
Dňa 15. marca sa konala Spomienková slávnosť na pamiatku udalostí spred 161 rokov, kedy
vypuklo národnooslobodzovacie hnutie v Uhorsku. Tento deň pre Maďarov symbolizuje národnú
súdržnosť. Občania sa stretli i pri pamätnej tabuli Sándora Petőfiho, kde bol program, na cintoríne
pri hrobe stotníka domobrany Antala Szőrcseiho a v kostole reformovanej cirkvi sa konala slávnostná
bohoslužba. Slávnosti boli ukončené pri soche Lajosa Kossutha položením vencov.
OV Csemadoku zorganizoval v mesiaci marci okresnú súťaž v prednese poézie a prózy. Víťazi boli
odmenení knihami.
Dňa 18. marca sa v kongresovej sále Radnice konal 19. ročník prehliadky v prednese poézie a prózy
detí všetkých deviatich materských škôl v meste. Recitovalo sa v jazyku slovenskom, maďarskom
i rómskom. Tento ročník sa niesol v znamení 90. výročia narodenia spisovateľky pre deti Márie
Ďuríčkovej. Akcia sa konala v spolupráci s MO Matice slovenskej v Rožňave.
V rámci Týždňa slovenských knižníc bol pre občanov mesta i žiakov a študentov pripravený bohatý
program. Jedným z nich bola i prednáška Človek a astronómia, ktorú predniesol Dr. Zdenek Komárek.
Zaujímavou akciou bolo dňa 24. marca verejné čítanie osobností mesta zo svojej najobľúbenejšej
knihy z detstva, ktorá bola vysielaná i cez internetovú sieť.
V Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave bola otvorená výstava ručných prác s názvom Láska
k tradíciám. Z 37 obcí okresu sa predstavilo viac ako 300 prác. Na tomto 2. ročníku sa prvýkrát
zúčastnili i zahraničné dielne. Medzi nimi krúžok Aranygyűszű /Zlatý náprstok/ z Ózdu s obrusmi
vyšívanými gemerskými vzormi a hrnčiari z Kazincbarciky.
Dňa 28. marca sa v MD Actores konala premiéra divadelnej hry „Gupka“. Konala sa v roku 15. výročia
vzniku divadla.
V mesiaci marci sa konalo niekoľko zaujímavých výstav ako napr. v priestoroch GOS bola
inštalovaná výstava ľudovo-remeselných výrobkov pod názvom Láska k tradíciám a výstava
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maľovaných kraslíc. V Galérii baníckeho múzea sa konala dňa 20. marca vernisáž výstavy pod
názvom „Minulosť stratená v budúcnosti“, v rámci ktorej sa konal krst knihy Som predsa človek.
Autormi sú Egon Tomajko a Rudolf Pažítka.
V predveľkonočnom čase dňa 3. apríla zorganizovalo GOS v spolupráci so Združením gemerských
remeselníkov a folklórnym súborom Haviar I. Gemerský veľkonočný jarmok remesiel. Jeho súčasťou
boli i tvorivé dielne, kde sa žiaci naučili ako sa dajú skrášliť príbytky počas sviatkov. Bolo to napríklad
paličkovanie, drôtikovanie, práca s prútím, zdobenie vajíčok atď.
Dňa 30. apríla sa v predvečer 1. mája sa na Námestí baníkov stretli občania mesta a okolia, aby si
pozreli krojovaný sprievod členov folklórnych súborov Umeleckej únie mesta, postavenie „Mája“
a bohatý program. Akcia sa koná každoročne v snahe uchovávať a rozvíjať tradície našich predkov na
Gemeri.
Dňa 1. mája sa na rožňavskom futbalovom štadióne konal hudobný koncert, kde sa predstavilo
šesť skupín medzi nimi i kapela Desmod. Akciu organizovalo Mesto Rožňava v spolupráci s agentúrou
Agrum Music. Koncertu sa zúčastnilo približne 2 000 divákov.
Počas mesiaca máj vystúpili v Rožňave viacerí známi umelci. Boli to napr. Dan Bárta so skupinou
Illustratosphere, skupina Desmod s Kulym, herci divadla Astorka z Bratislavy Ady Hajdu, Boris Farkaš,
Marta Sládečková či Anka Šišková. Ďalej to bolo Slovenské divadlo tanca Jána Ďurovčíka a IMT Smile
Ivana Táslera. V OKC sa dňa 10. mája predstavilo divadelnou hrou „Maďarská pieta“ o dvoch
dejstvách komorné divadlo z Nagykanizse. Hru režíroval Attila Andrási.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa dňa 16. mája konalo na celom území Slovenska
podujatie pod názvom Noc múzeí a galérií. K tejto akcii sa pripojila i Rožňava a okolie. Pripravených
bolo množstvo zaujímavostí a atrakcií. Návštevníkov lákala prehliadka expozície Baníckeho múzea,
Múzeum Betliar, hrad Krásna Hôrka, výstava odevov grófky F. Andrássyovej i prehliadka dobových
kostýmov zo 17. – 19. storočia. Zaujímavá bola prehliadka rodinných fotografií a módnych doplnkov
rodiny Andrássyovcov.
Dňa 30. mája sa v experimentálnej sále OKC konala show kapely IMT Smile a SDT. V nej sa
predstavil ako spevák Ján Ďurovčík a Ivan Tásler ako tanečník.
V GOS bola začiatkom júna otvorená výstava budapeštianskych fotografov Velican Patrus Dóry
a Patrus Sándora a domáceho fotografa Jozefa Peniašku. Výstava sa niesla pod názvom „Premena
ženy“.
Dňa 5. júna sa na pozvanie partnerského mesta piateho obvodu v Budapešti Belváros – Lipótvás
zúčastnila rožňavská hudobná skupina SEXIT letného festivalu. Ich vystúpenie malo veľký úspech
a obecenstvo si vyžiadalo prídavok. Bol to ďalší kamienok do mozaiky partnerských vzťahov medzi
Rožňavou a Budapešťou.
Dňa 9. júna zorganizovalo CVČ, Mesto Rožňava a IC Europe Direct Rožňava pre všetky materské
škôlky v meste zábavno-súťažné podujatie „Škôlky bavia mesto“. Deti mali možnosť vidieť
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gymnastické a tanečné vystúpenie detí z CVČ. Na Námestí baníkov sa precvičovali v zručnosti,
súťaživosti i maliarskej tvorivosti.
Dňa 7. júla bol v priestoroch bývalého štatistického úradu slávnostne otvorený Dom Matice
slovenskej. Pásku prestrihol predseda Matice slovenskej Ing. Jozef Markuš DrSc. spolu s primátorom
mesta MUDr. Vladislavom Laciakom. Rožňavský Dom MS pod vedením riaditeľky Ing. Zlatice Halkovej
bude zastrešovať a metodicky riadiť všetky miestne odbory v okrese. V novootvorených priestoroch
bude sídliť i rožňavský miestny odbor MS, ktorý má v Rožňave už 87 ročnú tradíciu.
V areáli bývalého colného objektu na hraničnom priechode Kráľ – Bánréve sa v polovici leta stretlo
19 umelcov z krajín Vyšegrádskej štvorky. Stretli sa tu výtvarníci, filmári, hudobníci, herci, tanečníci,
architekti i rezbári a pokúsili sa zmeniť priestor opusteného hraničného priechodu do Maďarska.
Dvojdňový festival Gombaseckých slávností sa konal v dňoch 11. – 12. júla. Novinkou bola svätá
omša, ďalej boli zaradené tradičné programy, konal sa jarmok , prezentácia kníh, pre deti sa konal
rozprávkový dvor. V rámci programu Svetové strany vystúpilo 29 maďarských súborov so 700
účinkujúcimi zo všetkých kútov sveta. V programe bola i legendárna rocková opera Kráľ Štefan
z autorskej dielne Levente Szőrényiho a Jánosa Bródyho.
V dňoch 23. júla – 2. augusta sa konal Gemersko – Turniansky festival, ktorý bol v poradí už
deviaty. Počas podujatia Slovenského a Aggteleckého krasu na jednej aj druhej strane hraníc vzniklo
17 festivalových centier so stovkou programov. Počas týchto dní Banícke múzeum v Rožňave a MO
Csemadok v Krh. Podhradí usporiadali slávnostné popoludnie. Jeho časťou bola i prehliadka galérie
Andrássyovcov, ktorá bola založená pred 100 rokmi.
V dňoch 28. – 29. augusta sa v Rejdovej konal 36. ročník Gemerského folklórneho festivalu,
ktorému predchádzala dňa 27. augusta živá pozvánka v Rožňave na Námestí baníkov. Mimo
rožňavských folklórnych súborov Haviarik a Haviar mal vystúpiť súbor P. J. Šafárika z Nového Sadu.
Pre mimoriadne nepriaznivé počasie tento súbor nemohol vystúpiť. Vystúpil až v Rejdovej v ďalších
dvoch dňoch a to v Kultúrnom dome, kde prebehol i celý program.
Nepriaznivé počasie v ten istý deň poznačilo i Krásnohorské hradné hry, ktoré organizovalo
Občianskej združenie Tri ruže z Rožňavy. Myšlienka oživiť niekoľko historických etáp je stále aktuálna
a prezentáciou v dobových kostýmoch je stále príťažlivá. Konali sa v dňoch 28. – 29. augusta a bol to
v poradí už 4. ročník. Z dôvodu nepriaznivého počasia nemohli s programom vystúpiť sokoliari.
Mesto Rožňava a mesto Szerencs sa vďaka projektu cezhraničnej spolupráce zapojili do
organizovania Detského remeselníckeho tábora. Počas šiestich dní sa v tvorivých dielňach vystriedali
stovky detí. Denne sa tu stretlo takmer 150 detí, ktoré spoločne tvorili veci z rôznych materiálov,
kreslili, vyskúšali si rôzne ľudové remeslá. K zaujímavej činnosti patrilo napr. pečenie chleba v peci
v Krh. Dlhej Lúke.
V rámci 13. ročníka Medzinárodného maliarskeho sympózia Mlyn hostilo Mesto Rožňava v dňoch
24. – 31. augusta sedem výtvarných umelcov z partnerských miest . Zúčastnili sa ho hostia zo Srbska
– Vojvodiny, Maďarska i traja rožňavskí umelci.
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V dňoch 12. – 14. septembra sa konal v Rožňave 26. ročník Rožňavského jarmoku, kde mimo 250
predajných stánkov bol v severnej časti námestia otvorený Dvor remesiel. Ten bol realizovaný
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a návštevníci si mohli vyskúšať prácu s rôznymi
materiálmi, paličkovanie, drevorezbu a podobne. V rámci jarmočného programu boli vyhlásení víťazi
súťaže O najkrajší kvetinový balkón a predzáhradku. Víťazom sa stali pani Szabóová – najkrajší balkón
a pán Olšavský – najkrajšia predzáhradka.
Počas jarmočných dní sa v Kongresovej sále na Radnici konala úvodná konferencia projektu SPOLU
V EURÓPE v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Maďarska.
V dňoch 24. – 28. septembra sa uskutočnil 8. ročník Medzinárodnej prehliadky historickej hudby
na Gotickej ceste pod názvom ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA. Organizátorom bolo
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pod záštitou predsedu KSS JUDr. Zdenka Trebuľu. Cieľom
bolo prezentovať hudobné umenie od stredoveku, cez gotiku, renesanciu, až po baroko.
Tohtoročné v poradí siedme Gemerské dni kultúry , ktoré organizoval OV Csemadoku Rožňava sa
konali v dňoch 27. – 28. októbra. Začali sa vernisážou výstavy akvarelov výtvarného umelca Jána
Kuchtu v Galérii baníckeho múzea a končili na druhý deň stretnutím speváckych zborov
v Kongresovej sále Radnice. Vystúpilo šesť spevokolov domácich i zahraničných.
OV Slovenského zväzu záhradkárov v Rožňave pripravil vo svojich priestoroch výstavu produktov
pod názvom „Záhrada pre úžitok a relax“.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v Materskej škole na Ulici kyjevskej konalo slávnostné
popoludnie. Deti spolu s učiteľkami pripravili pestrý program. Súčasťou akcie bola i výstavka jedál
z tekvíc.
Mestské divadlo Actores oslávilo 15 rokov svojho založenia. Je to jedno zo štyroch alternatívnych
divadiel na Slovensku. Divadlo sa dostalo do povedomia nielen nášho mesta a regiónu, ale i na
Slovensku. Aj vďaka festivalom v zahraničí s dostalo divadlu ocenenia a pozitívnej kritiky. K svojim
15. narodeninám sebe, ale najmä divákom venovali premiéru novej inscenácie „Utajení aktéri“,
v dňoch 5. – 8. novembra uskutočnili prehliadku svojich inscenácií. Dňa 9. októbra sa v OKC
predstavili „Cigánski diabli“ so svojím koncertom.
V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa v dňoch 9. novembra – 16. decembra konala výstava
pod názvom „Rožňava očami výtvarníkov“.
Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave zorganizovala pre deti, študentov i dospelých od 20.
novembra Deň otvorených dverí. Knižnica, ktorá má vo svojom fonde viac ako 100 tisíc kníh
pripravila výstavu regionálnej literatúry, uskutočnila rad podujatí pre deti vo forme hraných
rozprávok, pre študentov pripravila prednášky z príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie. V rámci Dní
otvorených dverí navštívilo knižnicu a jej pobočky približne 1 150 záujemcov.
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci s obcou Slavošovce a mestom Rožňava
pripravilo v dňoch 27. – 28. novembra 15. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera – Malohontu
ROK NA GEMERI. Slávnosti boli prezentáciou ľudových zvykov, obyčají, ľudovej hudby, spevu a tanca
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folkloristov z celého Gemera. V Rožňave sa uskutočnilo pásmo pod názvom „Čo starí pamätajú,
mladí zachovajú“ s takmer trojhodinovým programom . Vystúpilo 240 účinkujúcich, 14 folklórnych
súborov z piatich okresov a troch krajov.
V Klube dôchodcov ako každoročne, i v tomto roku oslavovali manželské jubileá. Krásne životné
jubileá oslávili v tomto roku nasledovné páry:
50 rokov – zlatú svadbu oslávil manželský pár Bradovka Vojtech a manželka Margita, Mgr.
Dobránszky Zoltán a manželka Elena, prom. ped. Hlaváč Pavol a manželka Irena.
45 rokov – zlatú svadbu oslávili manželia Géczi Barnabáš a manželka Magdaléna, Kohút Zoltán
a manželka Katarína a Mak Anton a manželka Viera.
40 rokov – rubínovú svadbu oslávili manželia Komáromi Ján a manželka Katarína.
Od 30. novembra do 18. decembra bola v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave inštalovaná
Vianočná predajná výstava. V tomto roku je to už dvanásty ročník. Návštevníci mali možnosť prezrieť
si i zakúpiť rôzne ručne vyrobené výrobky remeselníkov a výrobcov nielen z Rožňavy, ale i z celého
Slovenska.
Dňa 13. decembra pri príležitosti 60. výročia vzniku Maďarského spoločenského a kultúrneho
zväzu na Slovensku – Csemadok sa konalo slávnostné zasadnutie jeho členov. Jeho základné
organizácie pracujú v 27 obciach rožňavského okresu. V Rožňave bola založená základná organizácia
v roku 1949. Na zasadnutí odovzdala tajomníčka OV Csemadoku v Rožňave Alžbeta Fűzeková,
členom, niektorým primátorom a starostom z okresu Rožňava Ďakovné listy. Medzi ocenenými bol
i primátor mesta Rožňava MUDr. Vladislav Laciak za aktívnu podporu a rozvoj slovensko-maďarských
vzťahov najmä v oblasti kultúry.
V dňoch 17. – 19. decembra so konali už tradične Vianočné predajné trhy. Občania mesta
i širokého okolia mali možnosť zakúpiť vianočné darčeky, remeselné výrobky, medovníky, stromčeky,
adventné vence atď. priamo v dvesto predajných stánkoch na Námestí baníkov a na Šafárikovej ulici.
Mimo kultúrneho programu, v ktorom vystúpili členovia detského folklórneho súboru Haviarik
s vianočnými koledami, bol na námestí umiestnený živý betlehem. Návštevníci mali možnosť
ochutnať zabíjačkové špeciality, vianočnú kapustnicu i primátorský punč i horúcu medovinu.
Dňa 22. decembra sa na Radnici konalo stretnutie s Rožňavčanom Norbertom Wernerom,
medzinárodne uznávaným astronómom. Jeho výskum financuje americká NASA. Akcia sa niesla pod
názvom Záhadný vesmír, kde odznelo niekoľko zaujímavých prednášok o vesmíre.
Na Radnici v Kongresovom centre sa dňa 22. decembra konal Spomienkový koncert na
rožňavského muzikanta Albína Krištofa. V takmer dvojhodinovom programe sa predstavil 14 členský
cigánsky orchester, Ivana Nemčoková, Ivan Nemčok, Ivana Rusnáková a Tibor Bajcsy.
V galérii Gemerského osvetového strediska sa v dňoch 30. novembra – 18. decembra konala
výstava vianočných zvykov, obyčají, odievania i stolovania v minulosti pod názvom „Čaro Vianoc
v ľudovom odeve“. Inštaloval ju etnológ Mgr. Štefan Lipták z vlastnej zbierky. Bolo to oživenie
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spomienok na zvyky pred a počas Vianoc, ukážka obliekania žien, baníkov, pastierov i roľníkov,
výstavka tradičných vianočných jedál i stavanie stromčeka.
V predvianočnom období sa konali i vianočné koncerty ako napríklad dňa 16. decembra koncert
žiakov Základnej umeleckej školy v Rožňave. V OKC sa konal benefičný koncert pod názvom Koncert
pre anjelov v podaní hudobného divadla zo Žiliny. Výťažok z koncertu bol venovaný chorým
a umierajúcim na AIDS v Afrike.
Mesto Rožňava získalo z Európskeho fondu 7 000 eur na vydanie reprezentačnej publikácie pod
názvom Rožňava –mesto s výhľadom. Kniha bola vydaná v náklade po 1500 kusov v slovenskom
i maďarskom jazyku. Je spracovaná tak, aby nebola iba reprezentačnou publikáciou, ale i na čítanie
a informácie pre širokú verejnosť. Text je doplnený farebnými i čiernobielymi fotografiami,
dokumentmi zo súčasnosti i minulosti mesta.
Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského
v Rožňave zorganizovali jubilejný 5. ročník súťaže Slovensko v histórii. Súťaže, v ktorej majú žiaci
možnosť získať vedomosti o histórii Slovenska, jeho osobnostiach, pamätných miestach i udalostiach
sa každoročne zúčastňujú žiaci základných škôl v meste.
Vyše 100 klientov Domova sociálnych služieb v Rožňave, Detského domova Dobšiná i žiakov
Špeciálnej školy internátnej v Rožňave predviedlo dňa 8. decembra svoje umenie v rámci akcie
Charitánia.
V galérii v Tiszaújvárosi /MR/ bola otvorená výstava Gemerského remeselníckeho spolku.
Uskutočnila sa v rámci spoločného projektu cezhraničnej spolupráce medzi Košickým samosprávnym
krajom a župou Borso-Abaúj-Zemplén /MR/.

Zdravotníctvo a sociálna oblasť
V dňoch 2. – 6. marca mohla verejnosť nahliadnuť do zariadení Domova dôchodcov a Domova
sociálnej starostlivosti v Rožňave a to v rámci „Týždňa otvorených dverí“. Zámerom bolo ukázať
verejnosti ako sa v zariadeniach žije, aká je starostlivosť a úroveň služieb. V súčasnosti žije v týchto
zariadeniach 150 klientov.
Ako každý rok, tak i v tomto prebehla v meste verejná zbierka počas Dňa narcisov, ktorú organizovalo
Centrum voľného času v Rožňave. Vyzbieralo sa 3 793.- €, čo je o 76.- € viac ako v roku 2008.
Tesne pred prázdninami sa u šiestich študentov Obchodnej akadémie v Rožňave objavila žltačka
typu A. Boli ošetrení na infekčnom oddelení Nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Z toho dôvodu bolo
126 študentov zaočkovaných a pod zvýšeným lekárskym dozorom.
V rámci IX. ročníka Európskeho futbalového týždňa v unifikovanom futbale zorganizoval DSS
AMALIA 5. mája športové popoludnie. Zúčastnili sa na ňom klienti DSS na Ul. špitálskej, žiaci
rožňavských základných škôl i študenti Ústavu vzdelávania UPJŠ.
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Koncom septembra zorganizoval Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Rožňave seminár
pre zástupcov sociálnych zariadení v Košickom kraji. Takmer 50 účastníkov si vypočulo tri prednášky
s hlavnou témou „Starostlivosť o dementného klienta“.
V Domove sociálnych služieb na Ulici špitálskej bol dňa 29. septembra Deň otvorených dverí.
Zástupcovia mesta i široká verejnosť si mali možnosť prezrieť priestory Domova. Klienti DSS sa
prezentovali prácami v tvorivých dielňach a v kultúrnom programe vystúpili členovia folklórneho
súboru Jasanima.
Mesto Rožňava, CVČ a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave zorganizovali dňa 2.
októbra akciu pod názvom „Vyzvi srdce k pohybu“. Išlo o celonárodnú a medzinárodne koordinovanú
kampaň na zvýšenie aktivity dospelej populácie. V rámci akcie sa uskutočnil beh od nemocnice, cez
námestie k Betliarskej ceste. Pre záujemcov sa uskutočnilo meranie krvného tlaku, zisťovanie hladiny
cukru i cholesterolu.
Dňa 9. októbra sa v priestoroch nemocnice konala imatrikulácia prvých šesťdesiat študentov
študijného odboru Ošetrovateľstvo. Po trojročnom úspešnom štúdiu získajú titul „bakalár“. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave tu otvorila detašované pracovisko
s uvedeným programom. Garantom programu je MUDr. doc. Mária Killíková, ktorá má zásluhu na
otvorení odboru ošetrovateľstva v Rožňave.
Slovenský červený kríž oslávil v tomto roku 90. výročie svojho založenia. Akcia Študentská kvapka
krvi, ktorá trvá už 15 rokov prebehla v mesiaci novembri v Rožňave. Zo stredných škôl v meste
darovalo túto vzácnu tekutinu 70 študentov a pedagógov, ktorých počet je z roka na rok vyšší.
Študenti sa pravidelne zúčastňujú i Valentínskej kvapky krvi.
Na slávnostnom aktíve sa v Kongresovom centra na Radnici dňa 25. novembra odovzdávali
ocenenia Jánskeho plakety dlhoročným darcom krvi. Bronzovú plaketu získalo 11 darcov, striebornú
plaketu získali šiesti darcovia a zlatú piati Rožňavčania. Najvyššie vyznamenanie diamantovú plaketu
získal Ján Vester z Honiec a Ján Fajdek z Dobšinej.

Šport
Pekný úspech dosiahol Pavol Tomi na špeciálnej zimnej olympiáde v americkom štáte Idaho.
V obrovskom a superobrovskom slalome získal zlatú medailu a v slalome skončil na 5. mieste.
Člen klubu Taekwondo Hakimi Adrián Angyal bol úspešný v Nemecku, kde ako člen slovenskej
reprezentácie obsadil striebornú priečku. Ďalšie úspechy dosiahli členovia tohto klubu v 1. kole ligy
v Košiciach, kde získali desaťkrát prvé miesto, trikrát druhé a trikrát tretie miesto.
Na Valašskej rally v Čechách došlo v marci k tragédii. Pri jazde rožňavskej posádky súrodencov
Lapdavských auto vyletelo z dráhy medzi skupinku divákov, v dôsledku čoho zahynuli traja ľudia.
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Rožňavský automobilový pretekár Julo Konček na majstrovstvách v Maďarsku na okruhu
Hungaroring získal 3. miesto a v Poľsku sa umiestnil na 2. mieste. V konečnom hodnotení seriálu
majstrovstiev Slovenska je na bronzovej pozícii.
V mesiaci máj sa v Bardejove konali majstrovstvá Európy GPC v silovom trojboji. Zlato získali
rožňavskí športovci Štefan Sokoly a Klement Fekete. Marek Kerekeš a Peter Szabo získali vo svojej
kategórii strieborné medaily. V Anglicku získal Štefan Sokoly v silovom trojboji federácie WPC
bronzovú medailu.
Veterán klub Rožňava, ktorý bol založený pred tromi rokmi, má v súčasnosti 23 členov. Dňa 23.
mája zorganizoval 2. ročník Zrazu veteránov. Zraz bol spojený s prehliadkovou jazdou po uliciach
Rožňavy, kde mohli občania obdivovať staré vyleštené autá, motorky i traktory. Trasa prehliadky
veteránov potom smerovala pod hrad Krásna Hôrka a Krh. Dlhú Lúku. O založenie klubu sa zaslúžili
Rožňavčania Pavlík, Smutný, Dropa a Lučko.
V mesiaci máj sa v Novákoch konali majstrovstvá Slovenska v kulturistike, fitnes a body-fitnes, na
ktorých rožňavskí športovci Levente Tarkanyi skončil na 2. mieste a nominoval sa tým na MS a Adrián
Krokavec získal 3. miesto, čím bol nominovaný na majstrovstvá sveta Universe do Nemecka.
V mesiaci jún sa konal v Srbsku Sabac Sebia Cup 2009 v kulturistike, kde Rožňavčan Adrián
Krokavec obsadil v kategórii mužov nad 180 cm prvé miesto.
Basketbalistky MBK AGROTRADE Rožňava sa umiestnili v rámci najvyššej basketbalovej súťaže na 7.
mieste tabuľky a v ďalšej sezóne budú reprezentovať Rožňavu medzi najlepšou desiatkou na
Slovensku.
Aj v basketbale mužov sa dosiahli pekné výsledky, čím si vybojovali miestenku do vyššej súťaže
a v novom roku zabojujú o postup do extraligy.
Stolní tenisti Geológu Rožňava majú za sebou tiež úspešný rok a od septembra bojovali v silnej
konkurencii v extralige.
V polovici augusta sa konal 4. ročník Malého gemerského cyklo-maratónu, ktorý bol zároveň 38.
ročníkom ceny Gemera. Za medzinárodnej účasti najrýchlejším bol Marek Čanecký.
Mestské divadlo Actores z príležitosti 15. výročia jeho založenia zorganizovalo dňa 15. augusta
športové podujatie Šport Fest – Leto 2009. Športoví nadšenci si zasúťažili v troch disciplínach –
v streetballe, stolnom tenise a badmingtone. Zaujímavosťou bolo, že mimo streetballu sa zápasy
konali v priestoroch divadla a to i na javisku.
Dňa 28. novembra sa členovia Taekwondo Hakimi tímu predstavili na medzinárodnom turnaji
v rakúskom Tullne. Gabriel Hiczer získal zlato ako senior, Roberta Lebovská medzi žiačkami získala
striebro a spolu s Adriánom Angylom v pároch získali zlatú medailu.
V mesiaci decembri ukončila Rožňavská mariášová liga svoj 3. ročník, ktorej víťazom sa stal Ondrej
Tešlár.
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Vybrané údaje
Počet garáží v meste
Počet detských jaslí

1 683
1 / v nich 11 detí/

Predajne potravinárskeho a zmieš. tovaru včítane supermarketov

44

Počet pohostinstiev

106

Predajne nepotravinárskeho tovaru

75

Predajne pohonných látok /nafta, benzín, plyn/

5

Predajne motorových vozidiel

4

Zariadenia na údržbu a opravu motorových vozidiel

9

Predajne súčiastok a príslušenstva pre mot. vozidlá

6

Zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť pre deti a mládež

2

Múzeá a galérie

2

Domy s opatrovateľskou službou

2

Kiná

1 /mimo prevádzky/

Divadlá

1 /360 miest/

Verejná zeleň

51,8 ha

Keď porovnáme vybrané údaje s rokom 2008, tak k podstatnému rozdielu došlo u garáži, kde ich
počet stúpol o 70, v detských jasliach došlo k poklesu o šesť detí. K nárastu došlo v počte
pohostinstiev o tri. Ostatné ukazovatele sú zhodné s rokom 2008.

Počasie, , mestská polícia , požiare, mimoriadne udalosti v meste
Počasie:
Počasie v tomto roku bolo mimoriadne vrtošivé a netypické.
Začiatok roku 2009 bol bez snehu a zrážok, jar bola suchá, pršať začalo až po Medardovi, čo
spôsobilo časté búrky, sprevádzané víchricou. V dôsledku toho Dunaj napr. stúpol na vyše 8 metrov,
na Morave zomrelo v dôsledku záplav 12 ľudí. Víchrice neobišli ani východ Slovenska, kde vietor
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strhával strechy z bytoviek. I v Rožňave z 27. – na 28. 6. bola silná búrka s výpadkom elektrického
prúdu.
V mesiaci júl boli mimoriadne horúčavy 32 – 34 stupňov. Pršať začalo až v tretej dekáde augusta.
Sucho a slnečno bolo počas celého septembra. Začiatkom októbra bolo mimoriadne teplo, napr. 7.
a 8. októbra bolo nameraných 26 - 27 stupňov, čo je teplotný rekord v histórii sledovania počasia
vôbec. Prudké ochladenie až o 20 stupňov nastalo 13. októbra sprevádzané silným vetrom, ktorý
napáchal veľké škody najmä na východe Slovenska, kde prevracal i kamióny s návesmi. Cestnú
premávku museli regulovať policajti. Veľké škody víchrica spôsobila vo V. Tatrách, ale i na
železniciach. V dôsledku ochladenia 14. 10. napadlo 20 cm snehu, nastala kalamita na cestách
a viaceré obce ostali bez elektrického prúdu.
Začiatok decembra bol mimoriadne teplý, plus 7 až 10 stupňov, v dôsledku čoho ešte lietali muchy
a komáre. Nastalo „jarné“ pobláznenie, pretože v záhradkách začali kvitnúť jahody, kvitli jarné
kvietky ako sirôtky, primulky. Príroda sa neuspáva, ale prebúdza. Prvý sneh napadol 16. decembra,
ale to iba 3 cm. Prudké ochladenie nastalo tesne pred Vianocami, v Rožňave to bolo mínus 15
stupňov, avšak napr. v Čechách to bolo až mínus 24 stupňov. Na Štedrý deň sa oteplilo o 10 – 12
stupňov a v dôsledku prudkých lejakov pri teplote 7 stupňov hrozili záplavy.
Zo záznamov mestskej polície:
Mestskí policajti sa museli zaoberať i prípadom dvoch bezdomovcov, ktorým sa v základnej škole
zapáčilo nie však v snahe učiť sa, ale v podnapitom stave svojim hlučným správaním vzbudzovali
verejné pohoršenie, čím narúšali pokojný priebeh vyučovania.
Dňa 19. júna prijali mestskí policajti oznámenie, že na Ulici okružnej leží na zemi neznáma osoba.
Na mieste polícia zistila, že sa jedná o muža, ktorý však už nejavil známky života. Zistilo sa, že išlo
o bezdomovca.
Pred sviatkom Všetkých svätých sa Rožňavčania i návštevníci z okolia vo väčšej miere ako zvyčajne
zdržiavali v priestoroch mestského cintorína. Tak sa stalo, že jeden občan sa pozabudol, až zostal v
neskorých večerných hodinách zamknutý v cintoríne. Vyslobodiť ho prišli mestskí policajti. Iný
návštevník si zasa nechal na hrobe svojho príbuzného mobil. Našli ho tam mestskí policajti, keďže
bol funkčný, skontaktovali sa s jeho majiteľom, ktorý si ho prišiel prevziať do kancelárie Mestskej
polície.
V rámci monitorovacieho kamerového systému bolo v meste v tomto roku nainštalovaných sedem
kamier. Celkovo je ich jedenásť, čo zvyšuje bezpečnosť občanov mesta i ochranu majetku.
Požiare:
Vývoj požiarovosti v meste bol nepriaznivý z dôvodu vyššieho počtu požiarov v porovnaní s rokom
2008 a to o sedem.
Počet požiarov v roku 2009
Priame škody

61
102 960.- eur
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Počet zranených

3

Počet usmrtených

-

Uchované hodnoty

646 280.- eur

V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie i priame škody a to o 3 103.- eur, počet
zranených je na rovnakej úrovni, avšak v tomto roku boli všetci traja občania zranení ťažko. Z nich
dvaja boli zranení pri výbuchu plynu vo firme V-MAT a jedna osoba pri požiari v byte na Šafárikovej
ulici. Našťastie k usmrteniu osôb nedošlo.
Nepríjemný Štedrý deň zažil 59 – ročný Rožňavčan v byte na 2. poschodí na Ulici S. Czabana, keď mu
pri pozeraní televízie vybuchol televízor, v dôsledku čoho zhoreli záclony, hi-fi veža, vianočný
stromček a popraskali sklá na oknách. Požiar hasiči zlikvidovali a škodu vyčíslili na 2 500 eur.
Najčastejšou príčinou požiarov a to v 21 prípadoch bola nesprávna manipulácia s otvoreným
ohňom. Je potešiteľné, že ani jeden požiar nespôsobili deti. Svedčí to o dobrej výchove a prevencii
v rodinách i na školách.

Záver roku 2009
Rožňavčania a návštevníci mesta sa na Silvestra rozlúčili s rokom 2009 vo veselej nálade. Tridsať
minút pred polnocou bol na veži premietnutý film RVTV o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa udiali
v meste tohto roku. Tesne pred polnocou sa z plátna prihovoril primátor mesta MUDr. Vladislav
Laciak. Polnoc odštartovala slovenská hymna a o polnoci privítali občania Nový rok ohňostrojom. Po
polnoci odštartovala mega párty pre všetky vekové skupiny.
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Zoznam
osobností mesta R o ž ň a v y za rok 2 0 0 9,
ktoré majú vzťah k mestu Rožňava /narodenie, úmrtie, pochovanie, štúdium, pôsobenie/.

25.1.1894
115. výročie narodil sa v Liptovskom Mikuláši Janko Alexy, maliar, prozaik, publicista, národný umelec.

R. 1912 bol kominárskym učňom v Rožňave. Zomrel 22.9.1970 v Bratislave.
11.12.1824
185. výročie narodil sa v Spišských Vlachoch Martin Alt, cirkevný spisovateľ. Študoval na gymnáziu v

Rožňave. Zomrel 13.10.1900 v Ľubici.
12.11.1799
210. výročie zomrel Anton Andrássy, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Hospodáril na

rodovom majetku v Krásnej Hôrke, r. 1776 rožňavský kanonik, neskôr prepošt, 1780 biskup. Narodil
sa 28.10.1742 v Rumanovej.
19.10.1909
100. výročie narodil sa v Betliari Adalbert Ladislav Arany, jazykovedec, múzejník. Od roku 1949 kustód

múzea v Betliari, 1956-57 riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave. Zomrel 14.10.1967 v Rožňave
30.11.1844
165. výročie narodil sa v Liptovskom Mikuláši Matej Ballo, chemik, pedagóg. Študoval v Rožňave.

Zomrel 27.9.1930 v Budapešti.
28.10.1914
95. výročie zomrel v Jasienici Zamkowej Bartolomej Baradlai, organizátor turistiky, stredoškolský

profesor. Študoval na gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 27.6.1883 v Rožňave.

6.11.1904
105. výročie

zomrel v Budapešti Samuel Batizfalvi, lekár, odborný spisovateľ. Priekopník
chirurgickej a rehabilitačnej ortopédie v Uhorsku. Študoval na evanjlickom
gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 26.8.1826 v Rimavskej Sobote.

11.10.1899 zomrel v Budapešti Štefan Batizfalvi, historik, stredoškolský profesor. Študoval
110. výročie v Rožňave, kde maturoval. R. 1851-60 profesor evanjelického gymnázia v
Rožňave. Narodil sa 26.10.1824 v Rimavskej Sobote.
26.10.1824 narodil sa v Rimavskej Sobote Štefan Batizfalvi, historik, stredoškolský
185. výročie profesor. Študoval na gymnáziu v Rožňave, kde maturoval. R. 1851-60 profesor
evanjelického gymnázia v Rožňave. Zomrel 11.10.1899 v Budapešti.
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6.6.1874
135. výročie zomrel v Banskej Bystrici Jozef Karol Bauer, lekár, odborný spisovateľ. Zakladajúci člen a

podporovateľ Matice slovenskej. Narodil sa okolo roku 1811 v Rožňave.
29.11.1744
265. výročie narodil sa v Levoči Jozef Borevetzky, organár. R. 1788 postavil organ pre rožňavský

evanjelický kostol, roku 1789 pre gotický kostol v Štítniku.
11.10.1844
165. výročie Narodil sa v Banskej Štiavnici Vendelín Branszky, banský radca. V Rožňave pôsobil od roku

1901. Roku 1904 bol zvolený za predsedu školskej komisie na zriadenie baníckej školy. Zomrel v
Rožňave 19.9.1915.
10.2.1844
165. výročie narodil sa v Bôrke Vojtech Breznay, náboženský spisovateľ. Študoval v Rožňave. Zomrel

29.4.1928 v Balatonbél.
1.3.1924
85. výročie narodil sa v Revúcej Ján Brocko, básnik. Gymnázium navštevoval v Rožňave. V lete 1944 sa

zapojil do SNP. Redaktor povstaleckých časopisov v Revúcej. Zomrel 7.7.1946 v Revúcej.
18.1.1879
130. výročie narodil sa v Pápa Michal Császár, odborný spisovateľ, skladateľ, profesor. Učiteľ v

Rožňave. Zomrel 5.9.1926 v Budapešti.
24.2.1754
255. výročie narodil sa v Jabloňovém Ján Nepomuk Daniš, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.

Pôsobil na biskupskom dvore v Rožňave, 1806 kanonik, 1823 prepošt, titulárny dulcínsky biskup,
neskôr veľprepošt Rožňavskej kapituly. Zomrel 25.12.1829 v Rožňave.
25.12.1829
180. výročie zomrel v Rožňave Ján Nepomuk Daniš, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.

Pôsobil na biskupskom dvore v Rožňave, 1806 kanonik, 1823 prepošt, titulárny dulcínsky biskup,
neskôr veľprepošt Rožňavskej kapituly. Narodil sa 24.2.1754 v Jabloňovej.

9.3.1874
135. výročie

narodil sa v Baia Mare Karol Alexander Égly, premonštrátsky mních, profesor,
novinár. R. 1898-1901 učiteľ na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Prispieval do
periodika Sajó-Vidék.

zomrel v Liptovskom Mikuláši Olaf Engelholm, umelecký stolár, sochár.
9.6.1709
300. výročie Pracoval aj pre kostol v Rožňave. Narodil sa v 2. polovici 17. storočia vo
Färjestade.
2.7.1934
75. výročie narodil sa v Rožňave Mikuláš Erdős, stavebný inžinier, jaskyniar.
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10.6.1769 narodil sa gróf Ladislav Eszterházy, biskup, cirkevný spisovateľ. Od roku 1811
240. výročie pôsobil ako vikár na rožňavskom biskupstve, roku 1816 bol slávnostne uvedený
za biskupa. Svoju súkromnú knižnicu obsahujúcu 1600 zväzkov kníh daroval
biskupstvu. Zomrel 11.9.1824 v Smolníku.
14.12.1904
105. výročie zomrel v Budapešti Viktor Fellegi, novinár. Študoval na katolíckom gymnáziu, 1855 na

seminári v Rožňave. Narodil sa 15.2.1840 v Rožňave.
11.2.1909
100. výročie narodil sa v Rožňave Ladislav Ferencz, publicista, redaktor. R. 1936-38 bol zodpovedným

redaktorom časopisu a Magyar Nap, spolupracovníkom Az út. Po vojne pracoval v Budapešti ako
novinár, neskôr bol diplomatom. Zomrel 17.10.1979 v Budapešti.
17.10.1979
30. výročie - zomrel v Budapešti Ladislav Ferencz, publicista, redaktor. 1936-38 bol zodpovedným

redaktorom časopisu a Magyar Nap, spolupracovníkom Az út. Po vojne pracoval v Budapešti ako
novinár, neskôr bol diplomatom. Narodil sa 11.2.1909 v Rožňave.
25.10.1844
165. výročie narodil sa v Rimavskej Sobote Imrich Findura, publicista, knihovník, historik. Študoval na

katolíckom gymnáziu v Rožňave. Publikoval v regionálnych periodikách Rozsnyói Híradó, GömörKishont, Gömöri Lapok. Zomrel okolo roku 1900 vo Váci.
21.1.1944
65. výročie zomrel v Prešove Ľudovít Frenyó, historik, pedagóg. Študoval v Rožňave. Zaoberal sa

regionálnymi dejinami Gemera. Narodil sa 20.6.1872 v Rákoši.

24.8.1744 narodil sa v Parndorfe František Xaver Fuchs, cirkevný hodnostár, mecén. Od
265. výročie roku 1769 vychovávateľ u Andrássyovcov v Betliari. Zomrel 27.6.1807 v Egri.
5.2.1894
115. výročie zomrel v Muránskej Dlhej Lúke Ľudovít Augustín Gál, zberateľ ľudových povestí,

publicista. Študoval v Rožňave. Narodil sa 30.8.1822 v Ratkovej.
3.2.1889
120. výročie narodil sa v Rožňave Štefan Gál, novinár. Študoval na ev. gymnáziu v Rožňave. R. 1914-19

podnotár, tabulárny sudca a hlavný notár Gemersko-Malohontskej župy. V tomto období zodpovedný
redaktor periodika Gömör-Kishont. Od r. 1922 redaktor Prágai magyar Hírlap. Zomrel roku 1943
12.9.1924
85. výročie narodil sa v Gemeri István Gömöri Kovács, básnik, pedagóg, regionálny historik. Študoval

na obchodnej škole v Rožňave.
25.2.1939
70. výročie zomrel v Rožňave Zoltán Gömöri, majiteľ tlačiarne, vydavateľ. Od r. 1902 majiteľ tlačiarne v

Rožňave, 1932-36 majiteľ a vydavateľ Rozsnyói Hirlap, 1938-39 zodpovedný redaktor Rozsnyói
Hiradó. Narodil sa 1.10.1873 v Orosháze.
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5.9.1869
140. výročie zomrel v Budapešti Július Greguss, fyzik, prekladateľ, stredoškolský učiteľ. Študoval na

evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 3.12.1829 v Prešove.
3.12.1829
180. výročie narodil sa v Prešove Július Greguss, fyzik, prekladateľ, stredoškolský profesor. Študoval na

evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 5.9.1869 v Budapešti.

12.5.1764 zomrel v Košiciach Jozef Hartmann, sochár. Vyhotovil oltár františkánskeho
245. výročie kostola v Rožňave. Narodil sa asi roku 1719.

19.9.1914
95. výročie zomrel v Rožňave Rudolf Hazslinszky, historik, stredoškolský profesor. Od roku 1898 žil v

Rožňave. Profesor evanjelického gymnázia v Rožňave. Roku 1899 založil rožňavský učiteľský spolok.
Zaslúžil sa o založenie mestského múzea, ktorého bol prvým riaditeľom. Publikoval v periodikách ako
napr. Sajó Vidék, Gömöri Ujság, Dobsina és Vidéke. Bol redaktorom Sajó Vidék a Rozsnyói Hiradó.
Narodil sa 4.12.1869 v Prešove.
4.12.1869
140. výročie narodil sa v Prešove Rudolf Hazslinszky, historik, stredoškolský profesor. Od roku 1898

profesor gymnázia v Rožňave. Zomrel 19.9.1914 vRožňave.
15.9.1819
190. výročie narodil sa v Rakši Ondrej Hodža, národnokultúrny pracovník, publicista. Študoval na

gymnáziu v Rožňave. Zomrel 28.7.1888 v Sučanoch.
1.10.1814
195. výročie narodil sa v Teplom Vrchu Vendelín Hoffmann, rožňavský kanonik, pápežský prelát,

hlavný školský dozorca rožňavskej diecézy. Člen mestského zastupiteľstva v Rožňave. Zomrel
19.10.1894 v Rožňave.
19.10.1894
115. výročie zomrel v Rožňave Vendelín Hoffmann, rožňavský kanonik, pápežský prelát, hlavný školský

dozorca rožňavskej diecézy. Člen mestského zastupiteľstva v Rožňave. Narodil sa 10.10.1814 v
Teplom Vrchu.
10.9.1629
380. výročie narodil sa v Spišskom Podhradí Filip Hojč, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.

Študoval v Rožňave. R. 1657-61 farár v Dobšinej. Zomrel roku 1686 v Košiciach.
15.9.1979
310 výročie zomrel v Tatabánya Lóránt Horváthy, banský inžinier, odborný spisovateľ. Roku 1939

pracoval v železorudnej bani v Rožňave. Narodil sa 13.3.1906 v Kisbér.

6.11.1904
105. výročie zomrel v Spišskom Podhradí-Spišská Kapitula Jozef Hradský, historik, cirkevný hodnostár.

Filozofiu študoval na gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 26.2.1827 v Krompachoch.
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1.12.1959
50. výročie zomrel v Bratislave Juraj Hronec, matematik, akademik SAV. R. 1894-1902 študoval na

gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 17.5.1881 v Gočove
1.4.1694
315. výročie narodil sa v Krupine Samuel Hruškovič, spisovateľ, editor. R. 1710 študoval v Rožňave.

Zomrel 1.9.1748 v Banskej Bystrici.

20.7.1909 narodil sa v Hybiach Vladimír Chrobák, stavebný inžinier, architekt. R. 1923-24
100. výročie študoval na gymnáziu v Rožňave. Spoluzakladateľ vedného odboru teória a
konštrukcie pozemných stavieb na Slovensku. Zomrel 26.12.1984 v Bratislave.
7.2.1894
115. výročie narodil sa v Podkriváni Ján Jalovecký, teológ, cirkevný hudobný skladateľ. R. 1915-16

študoval na seminári v Rožňave. 1925 profesor teológie a správca seminára v Rožňave. Zomrel
10.3.1950 v Levoči.
1.1.1784
225. výročie zomrel v Rožňave Andrej Jaszlinszki, filozof a fyzik. Od 1773 rožňavský kanonik. Narodil sa
1.9.1715 vo Svinici.

2.12.1894
115. výročie narodil sa v Moldave nad Bodvou Árpád Juhász, spisovateľ. Študoval v Rožňave. Zomrel

roku 1943 v Budapešti.
14.9.1714
295. výročie narodil sa v Nových Zámkoch Štefan Kaprinai, historik, náboženský spisovateľ, učiteľ.

Kanonik v Rožňave. Zomrel 26.12.1785 v Trnave.
31.12.1814
195. výročie zomrel v Rožňave Juraj Karaba, cirkevný spisovateľ a hodnostár. Študoval na katolíckom

gymnáziu v Rožňave. Rožňavský kanonik. Narodil sa roku 1733 v Nitrianskej stolici.
1.2.1844
165. výročie narodil sa v Liptovskom Mikuláši Juraj Kello-Petruškin, pedagóg, spisovateľ a prekladateľ.

Od 1859 študoval v Rožňave, kde 1864 maturoval. Zomrel 3.1.1898 v Bardejove.
24.5.1724
285. výročie narodil sa v Szombathely Jozef Kenyeres, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár.

Rožňavský kanonik. Zomrel 28.3.1805 v Rožňave.

18.7.1869
140. výročie zomrel v Drienovci (poch. v Rožňave) Štefan Kollarčík, cirkevný hodnostár. Študoval na

gymnáziu v Rožňave. Od roku 1850 biskup v Rožňave. Mecén cirkevného školstva, rožňavské
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gymnázium rozšíril na 8-triedne, vybudoval ústav pre výchovu dievčat. Dal obnoviť rožňavskú
katedrálu. Narodil sa 18.8.1796 v Župčanoch.
28.1.1804
205. výročie narodil sa v Smolníku Karol Krajčír, filológ, lekár. Študoval v Rožňave. Zomrel 7.5.1860 v

Morrisonii.
22.8.1889
120. výročie zomrel v Nálepkove Ondrej Kreichel, lekár. Študoval v Rožňave. Založil prvý ústav na

výrobu očkovacích sér proti kiahňam v Uhorsku. Narodil sa 26.10.1828 v Levoči.

30.11.1869 zomrel v Rimavskom Brezove Ľudovít Kubáni, básnik, prozaik, kritik. R. 1864140. výročie 67 slúžny v Rožňave. Narodil sa 16.10.1830 v Záhoranoch.
1.6.1889
120. výročie zomrel v Rožňave Rudolf Madarász, lekár, odborný spisovateľ. Od r. 1848 lekár v Rožňave,

hlavný lekár Gemerskej stolice. Narodil sa 16.4.1823 v Rožňave.
6.5.1829
180. výročie narodil sa v Rožňave Hugo Máltás, architekt, staviteľ. Študoval na gymnáziu v Rožňave.

Zomrel 23.9.1922 v Budapešti.
23.10.1824
185. výročie narodil sa v Brzotíne Vojtech Mariássy, politik, publicista, právnik. Študoval na gymnáziu v

Rožňave. Zaoberal sa dejinami práva. Zomrel 5.10.1897 v Zsadány.

21.2.1839 zomrel v Rožňave Andrej Matúšik, vedec, literát. Učil na gymnáziu v Rožňave.
170. výročie Narodil sa 24.3.1787 v Jasenici.
25.6.1904
105. výročie narodil sa voVysokom Újezde nad Dědinou Karol Meisner, maliar, učiteľ. Pôsobil ako

stredoškolský profesor v Rožňave.

11.4.1819 narodil sa v Gemerských Tepliciach Samuel Ľuboslav Michalovič, veršovník. R.
190. výročie 1838-40 študoval na gymnáziu v Rožňave. Zomrel 7.7.1840 v Gemerských
Tepliciach.

26.11.1819
190. výročie zomrel v Budapešti Ján Molnár, náboženský spisovateľ. Študoval v Štítniku a Dobšinej.

Narodil sa 10.10.1757 v Štítniku.
2.7.1879
130. výročie narodil sa v Tiszacsécse Zsigmond Móricz, spisovateľ, novinár, redaktor. Často

navštevoval Rožňavu ako aj ostatné obce v okrese. Na rožňavskom cintoríne je pochovaný jeho syn
Bandika. Novela Vass fiakkeros sa viaže k Rožňave. Zomrel 4.9.1942.

28
2.11.1909
100. výročie zomrel v Košiciach Viktor Myskovszky, staviteľ, archeológ, maliar, historik umenia, učiteľ.

Študoval na gymnáziu v Rožňave. Narodil sa 17.5.1838 v Bardejove.
1.6.1644
365. výročie zomrel v Bratislave Jakub Némety, knihovník, správca kníhtlačiarne. Narodil sa 29.8.1573

v Rožňave.
16.1.1844
165. výročie narodil sa vo Viedni Franz Neumann, staviteľ. Z poverenia biskupa Juraja Schoppera

pripravil projekt rožňavskej neogotickej nemocnice. Zomrel 1.2.1905 vo Viedni.
15.12.1894
115. výročie narodil sa v Haniske Imrich Oravecz, maliar. Od roku 1967 žil v Rožňave. Zomrel

22.12.1971 v Rožňave.
19.6.1904
105. výročie zomrel v Rožňave Michal Oravecz, pedagóg, redaktor. Od roku 1879 profesor, 1894-1904

riaditeľ ev. gymnázia v Rožňave. Pomocný redaktor Rozsnyói Hiradó, kde uverejňoval aj svoje
príspevky. Narodil sa 11.7.1852 Liptovskom Jáne.
1.7.1824
185. výročie narodil sa v Revúcej Samuel Ormis, pedagóg, ľudovýchovný pracovník. R. 1853-55

profesor na gymnáziu v Rožňave, 1855-63 evanjelický farár v Nižnej Slanej. Zomrel 18.10.1875
v Revúcej.

24.8.1779 zomrel v Petrohrade Kristián Paecken, lekár, organizátor zdravotníctva. Študoval
230. výročie v Rožňave. R. 1752-55 stoličný lekár v Rožňave. Autor liekopisu. Publikácia bola

prvou knihou zdravotníckej osvety v ruštine. Narodil sa 10.12.1728 v Rožňave.
12.2.1814
195. výročie narodil sa v Ratkovej Ján Palic, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Od 1887

študoval na gymnáziu v Rožňave, kde 1893 maturoval. Zomrel 14.5.1948 v Skalici.
8.2.1829
180. výročie zomrel v Pondelku Štefan Pekár, cirkevný historik, publicista. Narodil sa 18.12.1773 v

Rožňave.

31.7.1849
160. výročie zomrel vo Fehéregyháza Sándor Petöfi, básnik. Cestoval po Slovensku. Navštívil aj

Rožňavu, Brzotín, Plešivec a Gemerskú Polomu. Narodil sa 1.1.1823 v Kiskörosi.

17.2.1929 zomrel v Rožňave Dezider Pósch, lekár. Od r. 1880 pôsobil v Rožňave, od 1881
80. výročie úradný lekár mesta, čoskoro okresný lekár. Podpredseda Gemerského lekárskeho
spolku, neskôr čestný predseda. Dlhé roky bol poslancom mestského
zastupiteľstva. Narodil sa r. 1855 v Rožňave.
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12.9.1924
85. výročie zomrel v Rožňave 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. Narodil sa 5.9.1867 v
Sátoraljaújhely.
30.11.1824
185. výročie narodil sa v Liptovskej Sielnici Andrej Rojko, publicista, katolícky kňaz. Študoval na

rožňavskom gymnáziu. Zomrel 10.12.1907 v Lome nad Rimavicou.
13.1.1924
85. výročie zomrel v Dobšinej Eugen Ruffínyi, banský inžinier, jaskyniar. Spoluobjaviteľ Dobšinskej

ľadovej jaskyne. Študoval v Dobšinej a Rožňave. Narodil sa 1.3.1846 v Dobšinej.

18.8.1909 zomrel v Liptovskom Mikuláši Karol Ruppeldt, hudobný skladateľ, folklorista,
100. výročie pedagóg, ľudovýchovný pracovník, publicista. R. 1856-58 študoval v Rožňave.
Narodil sa 22.11.1840 v Magurke.
1.5.1809
200. výročie narodil sa v Dobšinej Karol Sárkány, podnikateľ. Majiteľ vysokých pecí v Štítniku,

Henckovciach a v Kunovej Teplici. Nájomca vysokej pece v Rejdovej. Zomrel 27.4.1861 v Rožňave.

10.2.1709 zomrel v Rožňave Ján Sárossy, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. R.
300. výročie 1708 farár a gemerský superintendent v Rožňave. Narodil sa r. 1646 vo Veľkom
Šariši.
10.2.1709 zomrel v Rožňave Ján Sárossy, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. R.
300. výročie 1708 farár a gemerský superintendent v Rožňave. Narodil sa r. 1646 vo Veľkom
Šariši.
9.3.1819
190. výročie narodil sa v Budapešti Juraj Schopper, cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ. R.

1872-95 rožňavský biskup. V Rožňave založil nemocnicu, sirotinec, knižnicu a kúpele. Zomrel
10.4.1895 v Rožňave.

2.2.1904
105. výročie zomrel v Lelesi Anton Augustín Signarovič, učiteľ, básnik. R. 1857-63 profesor

rožňavského gymnázia. Narodil sa 16.1.1831 v Podolínci.

14.3.1744 zomrel v Rožňave Ondrej Spangár, jezuitský historik, cirkevný hodnostár,
265. výročie cirkevný spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 23.6.1677 v Légráde.
17.4.1864
145. výročie narodil sa v Prešove Anton Susai, náboženský spisovateľ. R. 1895 administrátor v

Rožňave, 1896 farár v Dobšinej. Zomrel 6.2.1917 v Dobšinej.
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27.9.1859 narodil sa v Nagyvárade Koloman Szekeres, spisovateľ, pedagóg. Študoval a
150. výročie neskoršie pôsobil ako profesor na rožňavskom gymnáziu. Zomrel 8.1.1940.
25.11.1899
110. výročie narodila sa v Slatina de Mures Piroska Szenes, spisovateľka. R. 1918-38 žila v Rožňave so

svojim manželom Mikulášom Halászom. Zomrela 28.4.1972 v New Yorku.
3.1.1809
200. výročie narodil sa v Dolnom Kubíne Daniel Szontágh, historik, právnik. Študoval na ev. gymnáziu v

Rožňave. Zomrel 4.4.1867 v Trnave.
30.11.1854
155. výročie narodil sa v Liptovskom Trnovci Ján Šimkovič, prekladateľ, paleontológ, kňaz. Študoval v

Rožňave. Zomrel 10.10.1931 v Bratislave.
18.4.1814
195. výročie narodil sa v Mengusovciach Juraj Šoltész, národný buditeľ. Študoval v Rožňave. Zomrel

23.11.1898 v Martine.

21.4.1904 zomrel v Levoči Fridrich Šváby, historik, archivár. Študoval v Rožňave. Narodil
105. výročie sa 4.8.1834 v Slovenskej Vsi.
4.8.1834
175. výročie narodil sa v Slovenskej Vsi Fridrich Šváby, historik, archivár. Študoval v Rožňave. Zomrel

21.4.1904 v Levoči.
27.3.1919
90. výročie narodil sa v Hrabušiciach Jozef Telgársky, spisovateľ pre deti, kultúrny pracovník. Študoval

na gymnáziu v Rožňave.

14.11.1834 narodil sa Leopold Telgárti, farár, cirkevný historik, odborný spisovateľ.
Zaoberal sa dejinami rožňavských inštitúcií. Svoje práce publikoval v

175. výročie

periodikách.
16.11.1789
220. výročie narodil sa v Jelšave Andrej Thaisz, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, právnik. Študoval v

Rožňave. Zomrel 9.7.1840 v Budapešti.
28.8.1879
130. výročie narodil sa v Rimavskej Sobote Július Tichy, maliar. Študoval na evanjelickom gymnáziu v

Rožňave. Žil v Rožňave. Zomrel 23.6.1920 v Krompachoch, pochovaný v Rožňave.

2.1.1679

narodil sa v Rožňave Gašpar Ujházi, náboženský spisovateľ, katolícky kňaz.

330. výročie Zomrel 7. alebo 10.1.1718 alebo 12.8.1719 v Budíne.
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11.9.1899
110. výročie narodil sa v Boharyně František Ulrich, geológ, univerzitný profesor. Svoju vedecko-

výskumnú prácu z oblasti experimentálnej mineralógie a štruktúrno-kryštalografického výskumu
orientoval hlavne na Slovensko. V Nižnej Slanej opísal novú lokalitu evansitu, v Rožňave výskyt rulitu
a minerály niklu, výskyt rýdzeho bizmutu v Dobšinej. Autor prác o Dobšinskej ľadovej jaskyni. Zomrel
21.10.1941 v Prahe.

14.9.1884 zomrel v Prešove Andrej Vandrák, filozof. Od 1814 navštevoval ľudovú školu v
125. výročie Štítniku, 1821-23 študoval na evanjelickom gymnáziu v Rožňave. Narodil sa

24.1.1807 v Štítniku.
11.7.1924 narodil sa v Rožňave Jozef Varga, textilný inžinier. Zostavil česko-maďarsko85. výročie slovenský textilný slovník. Zaujímal sa o hudbu a umenie. Prispieval do rôznych
časopisov.
12.11.1869
140. výročie narodil sa v Spišskom Štiavniku Ján Vencko, historik, archeológ, kňaz. R. 1882-87 študoval

na katolíckom gymnáziu v Rožňave. Zomrel 16.4.1957 v Bijacovciach.

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

..............................................................

Oľga B e n e d i k t y o v á - kronikárka

MUDr. Vladislav L a c i a k - primátor

Návrh zápisu Kronika mesta 2009

MESTO ROŽŇAVA

VÝZVA

V súvislosti s predloženým návrhom zápisu Kronika mesta 2009 od kronikárky mesta p. Oľgy
Benediktyovej

vyzývame
občanov mesta, aby svoje pripomienky k návrhu zápisu, prípadne doplňujúce údaje a návrhy so
stručným odôvodnením zasielali na e-mailovú adresu: erika.svedova@roznava.sk, resp. písomne na
adresu: Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, alebo osobne odovzdali do podateľne MsÚ
v Rožňave v termíne do 23.8.2010.

