Kostol sv. Františka Xaverského
Na mieste stredovekej zaniknutej
radnice stojí kostol, ktorý tu dali
v rokoch 1658-1666 postaviť jezuiti.
Po oboch stranách vchodových
dverí sa nachádzajú vo výklenkoch
dve veľmi vzácne rezbárske drevené
práce – sochy vyrezané z lipového
dreva stelesňujúce Mojžiša a kráľa
Dávida.

Biskupský palác
Veľkú časť severnej časti námestia
zaberá budova biskupskej rezidencie.
Na čelnej fasáde sa nachádza balkón,
na ktorom je biskupský erb.

Starobinec
Jedna z najzaujímavejších
architektonických
pamiatok. Budova slúžila
v roku 1719 ako verejná
nemocnica. Postaviť ju
dal barón Juraj Andrássy.

Katedrála Nanebovzatia
Panny Márie a Metercia
Rímskokatolícky kostol, ktorý sa po založení biskupstva
stal zároveň biskupskou katedrálou. Dokončená bola okolo
1304. Vedľa kostola stojí vysoká murovaná
zvonica, postavená koncom 18. storočia.
V kostole sa nachádza tabuľová maľba
Sv. Anna Samotretia (tzv. Metercia)
z roku 1513 s realistickým zobrazením
stredovekého baníctva a hutníctva v pozadí.
Svojim spracovaním patrí k európskym
unikátom.

Kostol a kláštor františkánov Kostol sv. Anny
Výraznou dominantou severnej
časti námestia je barokovo
klasicistická stavba založená
v roku 1745. V interiéri sa
nachádzajú nástenné maľby od
známeho rožňavského maliara
Júliusa Ádáma z r. 1897 - 1918.

Kontakty
Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
tourism@roznava.sk
+421 58 7773 111
www.roznava.sk
Turisticko-informačná kancelária
Námestie baníkov 32
048 01 Rožňava
info@tikroznava.sk
+421 948 205 226
www.tikroznava.sk

Strázna veza
Dotknite sa histórie

Rožňava - prirodzené
centrum Gemera,
stredisko cestovného
ruchu regiónu
Slovenský kras.

V objatí prírodných krás

Stopy dávnych čias

Máloktorá krajina na svete je obdarená takou krásou,
mnohotvárnosťou a nerušenou prírodou ako Slovensko.
Terajší reliéf povrchu s rozsiahlymi nížinami, strmými
dolinami, riekami, jazerami, úbočiami a skalnými štítmi nie
je dielom náhody, ale ich vznik je podmienený geografickou
polohou a geologickou stavbou.

Pri návšteve Rožňavy si určite nenechajte ujsť návštevu
najzaujímavejších historických atrakcií:

Mohutné planiny Slovenského krasu, Slovenského raja
Muránskeho krasu s hlbokými kaňonmi a rozsiahlymi,
vysoko položenými plošinami sa vyznačujú tým, že
majú najlepšie vyvinutý krasový fenomén. Závrty, úvaly,
škrapy, ponory, vyvieračky, jaskyne, jaskynné priepasti sú
charakteristické javy prírody a pohorí, ktoré sa nachádzajú
okolo malebného historického mesta ROŽŇAVA.

Neodmysliteľnou dominantou
mesta je vysoká renesančná
strážna veža z roku 1643-1654.
Veža mala dôležitú úlohu hlavne
v období tureckých nájazdov.
Veža je dnes sprístupnená a je
vyhľadávaná kvôli nádhernému
výhľadu na mesto a široké okolie.

Strážna veža

S bohatou históriou
Centrom mesta je štvorcové Námestie baníkov, najväčšie
svojho druhu na Slovensku a v strednej Európe. Obklopené
je poschodovými meštiackymi domami so zastavaným
ostrovom uprostred, okolo mestskej veže. Štruktúra
historického jadra, podobná dnešnej, sa vytvorila
už približne koncom 15. storočia a zachovala sa až
do dnešných čias.
Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1291, kedy uhorský
kráľ Ondrej III. daroval územie mesta ostrihomskému
arcibiskupovi. Mesto bolo pomenované Rožňavou podľa
mimoriadne výnosnej bane: Rosnoubana. Prvé mestské
výsady udelil mestu podľa tradície kráľ Ľudovít Veľký
v roku 1382.
V stredoveku sa v okolí mesta ťažilo najmä zlato
a striebro, neskôr železná ruda. Významný bol v histórii
mesta rok 1776, kedy kráľovná Mária Terézia rozdelením
územia ostrihomského arcibiskupstva založila rožňavské
biskupstvo.
Po revolučných rokoch 1848/49 sa Rožňava z niekdajšieho
centra baníctva menila na mesto škôl a remesiel.
Do rozvoja mesta výrazným dielom prispeli rožňavskí
biskupi a šľachtická rodina Andrássyovcov.

Radnica
Radnica, ktorá dodnes
stojí na rožňavskom
námestí, vznikla v roku
1711 adaptáciou dvoch
neskorogotických resp. renesančných meštianskych domov
na západnej strane námestia. Tu prichádzali ku slovu právo
a záväzné rozhodnutia mestských rád v predchádzajúcich
obdobiach.

Socha Františky
Andrássyovej
Stred námestia zdobí biely
secesný
pomník
manželky
posledného majiteľa
krásno–
horského panstva, grófa Dionýza
Andrássyho. Postavený bol
v roku 1905 z verejnej zbierky
občanov mesta.

