Az árvaház épülete,
Andrássy Franciska adománya

Napjainkban a Szlovák Karszt természeti kiállítás
helyszíne, régen menedékház újszülöttek és nem
kívánt gyermekek, árvák részére. Az épületet Andrássy
Franciska építtette, kinek jótékonyságáról egy Franciska
portrét ábrázoló fehér márvány emléktábla tesz
tanúbizonyságot.

Református templom, 1904 - 1905
Rozsnyó legfiatalabb temploma
egyben Szlovákia egyik legszebb
református temploma is. A templom
homlokzata vörös csiszolt téglával
díszített, északkeleti oldalán egy
neogótika ihlette torony ékeskedik.
A templom építéséhez a város
polgárai, valamint Andrássy Dénes
is hozzájárult. Hasonlóan a többi
református templomhoz, nincs
oltára, csak egyszerű, baldachinos
szószéke. A templom harangja
13 tonna. Nagy Antal lelkész
felesége készíttette férje és fia emlékére.

Római katolikus premontrei
gimnázium, 1905 - 1906

A római katolikus premontrei gimnázium (jelenleg
a P. J. Šafárik Gimnázium) épülete a Szűz Mária
Mennybemenetele
székesegyház
területén
található. Építését a már meglévő római katolikus
gimnázium - szeminárium bővítésének szükségessége
indította el, amely nem rendelkezett a tanításhoz
elegendő tanteremmel. Ez a négyszintes épület
különösen Andrássy Dénes
és Géza adakozásának
köszönhető. A gimnázium
a tanítás keretén belül
az ún. diáktemplomot
(Xavéri
Szent
Ferenc
templom) használta.

Bányászati Múzeum, 1905 - 1908

A rozsnyói Bányászati Múzeum szecessziós épülete
Andrássy Dénes ajándékaként épült 1905 és 1908 között.
Az épület a kezdetektől Városi Múzeumként működik.
Napjainkban Sentinel élményközpontott létesítettek itt,
ahol a gömöri bányászat és kohászat, gőzgépek időszaka
– bányamúzeum és a bányász munkák állandó tárlata
tekinthető meg. Az udvaron bányagépek és bányavasút
látható.

Dr.Kós - Schopper kórház
(régi kórház), 1937

A kórházat Mihalovits Lujza,
Dr.Kós Károly özvegyének
végrendelete
alapján,
valamint Schopper György
püspök jelentős anyagi
támogatásával hozták létre.
Az építés befejezése után
1887-ben
magánjellegű
volt. 1901-ben állami kórház lett belőle. Férőhelyeinek
száma fokozatosan bővült. A harangtoronnyal díszített
kápolna is az épület része. Ez a késő klasszicista stílusú
épület a neogótikus kápolnával napjainkban iskolának
ad helyet.
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Rozsnyó
műemlékei

Műemlékeink
keletkezése az idő
haladtával
Az egykori bányakamara épülete,
15. század

Ennek a reneszánsz
kétszintes
épületnek
a
múltban
nagyon
fontos
küldetése
volt. Az 1414-1546
közötti
időszakban
bányakamara színhelye
volt, 1546-1866-ban a
bányabíróság, később pedig 1706-1707-ben a Rákóczipénzverde épülete volt. Azokban az időkben, 1706.
november 26-tól II. Rákóczi Ferenc is itt lakott. Az épület
alatt kiterjedt pincék találhatók, melyek a tér alatti
egykori bányajáratokkal és alagutakkal van összekötve.

Római katolikus gimnázium szeminárium, 1778

Az egykori római katolikus
gimnázium
barokkklasszicista épülete 1778ban épült a székesegyház
szomszédságában.
Katolikus szemináriumként
is működött. 1945 után
az épület keleti részéhez
hozzáépítettek és gyermekkórházzá alakították át. Az
épület előtt Szabó István, a római katolikus gimnázium
egykori professzorának mellszobra látható.

Az evangélikus templom
építését
II.
József
király türelmi rendelete
engedélyezte.
Így
az
evangélikusok felépíthették
templomukat,
amelyet
azonban a város központján
kívül, zárt térben kellett
elhelyezni,
az
utcáról
közvetlen bejárat nélkül, nem lehetett jól látható helyen,
és nem rendelkezhetett toronnyal és harangokkal.
A korlátok ellenére ez az evangélikus templom,
torony nélkül is a város egyik domináns épületévé
vált. A templom Gömör egyik legértékesebb kulturális
műemléke, és Szlovákia evangélikus egyházának egyik
legjelentősebb temploma. A templom csodálatos
belterében Mayer építésznek kiváló akusztikát sikerült
elérnie, amit egy történelmi orgona használ ki teljes
mértékben. Ján Gertner mester 1785-ből származó
orgonája az egyik legértékesebb műemlék a maga
nemében Gömörben.

Evangélikus gimnázium, 1819

Kálvária, 1741

A rozsnyói kálvária barokk
kápolnájával
a
legrégebbi
műemlék
a
maga
nemében egész Gömör
területén - a jezsuiták
kezdeményezésére
építették.
Az
első
építmény barokk stílusú volt, hét stációból állt
a Fájdalmas Szűzanya főtemplommal, harangtoronnyal
és tégla kerítéssel. A 20. század harmincas éveiben 14
új, színes majolika domborművel díszített kápolna épült,
mivel az eredeti, már nagyon rossz állapotban lévő
kápolnák teljesen eltűntek. Ma 12 stációja van, ugyanis
a csillagvizsgáló építése során kettőt lebontottak.

Evangélikus templom, 1783 - 1786

Bőrmanufaktúra, 1782

Az egykori bőrgyár épülete
Rozsnyó
ipari
multjának
emléke. A Markó – féle
bőrgyár a Magyar Királyság
egyik
legjövedelmezőbb
gyára volt. Az épület egyes
ablakai felett domborművek
szemléltetik a bőr feldolgozásának folyamatát. A gyár
végleges felszámolása után 1925-ben az épület
különféle célokat szolgált. A Bányászati Múzeumnak
1973-1977-es években adták át, melynek székhelye
és a történelmi kiállítása jelenleg is az épületben
található.

A rozsnyói evangélikus
gimnázium
magas
pedagógiai színvonallal
rendelkezett, amelynek
jó hírneve elterjedt
egész Magyar Királyság
területén. Gömör egyik
legrégebbi gimnáziuma.
Az
épületét
1819ben építették az evangélikus templom területére.
A szlovák nemzet számos jeles személyisége tanult
ott, pl. Samo Chalupka, Pavol Dobšinský, Pavol Jozef
Šafárik, Juraj Hronec vagy Július Botto, és még sokan
mások is. A bejárat mindkét oldalán emléktáblát találunk
a gimnázium nevezetes tanulóinak nevével.

