Budova sirotinca,
dar Františky Andrássyovej

Dnes Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých
oblastí, v minulosti útulok pre novonarodené nechcené
deti a siroty. Budovu dala postaviť Františka Andrássyová,
ktorej dobročinnosť pripomína pamätná tabuľa z bieleho
mramoru s Františkiným portrétnym reliéfom.

Reformovaný kostol, 1904 - 1905
Najmladší spomedzi rožňavských
kostolov patrí medzi najkrajšie
kalvínske kostoly na Slovensku.
Fasáda
kostola
je
obložená
červenou
leštenou
tehlou,
na severovýchodnej strane kostola
je situovaná veža inšpirovaná
neogotikou. Na výstavbu kostola
prispeli mnohí mešťania a rovnako
aj Dionýz Andrássy. Kostol, podobne
ako iné reformované kostoly,
nemá oltár, ale iba kazateľnicu
jednoduchých tvarov s baldachýnom. Kostolný zvon má
13 ton. Dala ho odliať manželka farára Antala Nagya
na pamiatku svojho manžela a syna.

Rímskokatolícke premonštrátske
gymnázium, 1905 - 1906

Budova rímskokatolíckeho premonštrátskeho gymnázia
(v súčasnosti Gymnázium P. J. Šafárika) sa nachádza
v areáli katedrálneho Kostola Nanebovzatia Panny Márie.
Jeho vznik bol iniciovaný potrebou rozšíriť pôvodné
rímsko-katolícke gymnázium – seminár, ktorého priestory
už nestačili na výuku. Túto štvorpodlažnú budovu bolo
možné postaviť vďaka
sponzorským príspevkom,
najmä od Dionýza a Gejzu
Andrássyho. Gymnázium
popri výuke využívalo
aj tzv. žiacky kostol (kostol
sv. Františka Xaverského).

Banícke múzeum, 1905 - 1908

Táto secesná stavba bola postavená ako dar Dionýza
Andrássyho mestu Rožňava v rokoch 1905 – 1908.
Stavba od svojho vzniku slúžila ako Mestské múzeum.
Dnes je v budove Zážitkové centrum Sentinel so stálymi
expozíciami Baníctvo a hutníctvo Gemera, Čas pary
v Baníckom múzeu, Banské pracoviská. Na nádvorí sú
umiestnené banské mechanizmy a banská železnička.

Nemocnica Dr. Kósu – Schoppera
(Stará nemocnica), 1937

Nemocnica
vznikla
na základe testamentu
pani Alojzie Mihalovitsovej,
vdovy po MUDr. Karolovi
Kósovi,
a
významnej
finančnej
podpory
biskupa Juraja Schoppera.
Po dokončení v roku 1887
mala súkromný charakter. Verejnou nemocnicou sa stala
v roku 1901. Pre budovu je typická kaplnka so zvonicou
vo vrchole štítu. Dnes slúži táto neskoro klasicistická
budova s neogotickou kaplnkou potrebám školstva.
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Historické
pamiatky
Rožňavy

Rožňava
a jej historické pamiatky
v postupnosti času
Banská komora, 15. storočie

V
minulosti
mala
táto
renesančná
dvojpodlažná budova
veľmi dôležité poslanie.
V období medzi 14141546 tu sídlila banská
komora,
v
rokoch
1546-1866
banský
súd a neskôr, v rokoch 1706-1707, sa tu nachádzala
Rákocziho mincovňa. V tých časoch od 26. 11. 1706 v nej
prebýval i samotný František II. Rákoczi. Pod budovou
sa nachádzajú rozsiahle pivnice spojené s niekdajšími
šachtami a štôlňami pod námestím.

Rím.kat. gymnázium - seminár, 1778

Barokovo
klasicistická
budova bývalého rímskokatolíckeho
gymnázia
bola postavená r. 1778
v susedstve katedrály.
Neskôr to bol zároveň
aj
katolícky
seminár.
Po
roku
1945
boli
na východnej strane pristavané priestory a budova
bola upravená na detskú nemocnicu. Pred budovou
je umiestnená busta Štefana Szabóa, bývalého profesora
rímsko-katolíckeho gymnázia.

Stavba
evanjelického
kostola bola povolená
tolerančným
patentom
kráľa Jozefa II. v roku 1783.
Evanjelici si tak mohli
vybudovať
murovaný
kostol, ktorý však musel
byť umiestnený mimo
centra mesta v uzavretom
priestore bez priameho prístupu z ulice, nesmel byť
výrazne viditeľný v siluete mesta a nesmel mať zvony
ani vežu. Napriek obmedzeniam sa tento luteránsky
kostol stal jednou z dominánt mesta aj bez veže. Dnes
patrí medzi najcennejšie kultúrne pamiatky Gemera
a je jedným z najvýznamnejších chrámov evanjelickej
cirkvi na Slovensku. Vo veľkolepom priestore kostola
sa staviteľovi Mayerovi podarilo dosiahnuť vynikajúcu
akustiku, ktorú môže naplno zužitkovať historický organ.
Organ z roku 1785 od majstra Jána Gertnera patrí medzi
najhodnotnejšie pamiatky svojho druhu na Gemeri.

Evanjelické gymnázium, 1819

Kalvária, 1741

Kalvária v Rožňave so svojou barokovou
vrcholovou
kaplnkou
najstaršia
pamiatka
svojho druhu na celom
území Gemera - bola
postavená z iniciatívy
jezuitov. Prvá stavba
bola baroková a mala sedem zastávkových kaplniek
a vrcholový Kostol Bolestnej Matky so zvonicou
a murovanou ohradou. V tridsiatych rokoch 20. storočia
bolo postavených 14 nových zastavení s farebnými
majolikovými reliéfmi, pričom pôvodné kaplnky, ktoré
boli už vo veľmi zlom stave, úplne zanikli. Dnes je tam
12 zastavení, 2 boli zbúrané pri stavbe hvezdárne.

Evanjelický kostol, 1783 - 1786

Kožiarska manufaktúra, 1782

Budova bývalej kožiarskej
manufaktúry je významnou
pamiatkou na manufaktúrne
obdobie priemyslu v Rožňave.
Markova manufaktúra patrila
medzi najlepšie prosperujúce
továrne v Uhorsku. Postup
spracovania kože v tom období znázorňujú reliéfy
nad niektorými oknami budovy. Po konečnej likvidácii
továrne v roku 1925 budova slúžila rôznym účelom.
V rokoch 1973-1977 bola odovzdaná Baníckemu
múzeu v Rožňave, ktoré má dodnes v budove svoje sídlo
a historickú expozíciu.

Rožňavské evanjelické
gymnázium bolo školou
s vysokou pedagogickou
úrovňou, o ktorej sa šírila
dobrá povesť po celom
Uhorsku.
Účelová
budova
gymnázia
bola postavená v roku
1819. Gymnázium je
súčasťou areálu evanjelického kostola a patrilo medzi
najstaršie v Gemeri. Študovali v ňom mnohé významné
osobnosti slovenského národa, napr. aj Samo Chalupka,
Pavol Dobšinský, Pavol Jozef Šafárik, Juraj Hronec
či Július Botto, ale aj mnohí iní. Po obidvoch stranách
vstupu nájdeme pamätné tabule s menami významných
absolventov gymnázia.

