
 Arch. Ján Štefanec (Brati slava) | 1951
 
| ŽELEZNIČNÁ STANICA BANSKÁ BYSTRICA

 Arch. Gyula Orczy (Budapešť) | 1914
 pôvodne Gymnázium Andreja Sládkoviča
| EKONOMICKÁ FAKULTA 
 UNIVERZITY MATEJA BELA1513119

| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
 pôvodne 
 Štátna československá odborná škola kovorobná 
 Arch. Otakar Schmidt (Praha) | 1932 –1934

| STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH 
 A CIEVNYCH CHORÔB
 pôvodne Chirurgický pavilón mestskej nemocnice
 Arch. Václav Houdek (Brati slava) | 1954

| PAMÄTNÍK SNP V KREMNIČKE
 
 Arch. Dušan Jurkovič (Brati slava) | 1949
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 Arch. Franti šek Eduard Bednárik (Žilina) | 1936 –1937
 pôvodne Notárska ubytovňa
| POLYFUNKČNÁ ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

 Juraj Hudec (Banská Bystrica) | 1906
 
| VILA RODINY HUDECOVCOV
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20. STOROČIA

veta známa z obdobia I. ČSR, kedy 
v Banskej Bystrici nastal prudký rozvoj 

všetkých oblastí  života a vznikali stavby 
„nového veku“ a nastupujúcej éry 

funkcionalizmu, ktoré výrazne obohati li 
architektonické dedičstvo mesta

 Arch. Alojz Peierberger (Banská Bystrica) | 1912
 
| PORGES PALOTA

 Arch. Alfréd Jendrassik (Budapešť) | 1901–1902
 pôvodne Mešti anska a obchodná škola
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOBODNÉHO 
 SLOVENSKÉHO VYSIELAČA

| POLIKLINIKA
 pôvodne Okresná nemocenská poisťovňa
 Arch. Alois Balán, Arch. Jiří Grossmann (Praha) | 1930 

| POBOČKA ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ 
 BANKY
 Kamenná vila
 Arch. Alois Peierberger (Banská Bystrica) | 1920

| KRAJSKÝ SÚD
 pôvodne Obchodná a priemyselná komora
 Sebestyén Artúr (Budapešť) | 1905

Vilu, ktorá pôvodne stála uprostred záhrad pri Rudlov skom 
potoku, postavil samotný architekt a predal ju rodine pod ni-
kateľa Leo pol da Munelsa. Prvé a druhé nadzemné pod la žie 
tvorili pries to ry vyššieho štandardu, typické pre meš ti an-
ske re pre zen tač né vily. Polo za  pus te ný suterén mal hos po-
dár ske a ob služné funkcie. Plasti cké členenie hlav nej fa sá dy 
je tvo re né kamennou bosážou. Materiál pre mo nu men tál-
ny ob klad a sochárske stvárnenie priečelia čerpal sta vi teľ 
z vlast né ho pieskovcového lomu v Králikoch pri Ban skej Bys-
 tri ci, čo ocenili občania mesta pomenovaním ob jek tu „ka-
men ná vila“. Dom nesie znaky eklekti ky a ne sko  rej se ce sie, 
nad vä zu júcej na jej nemeckú líniu. Obytnú funk ciu pri vát-
ne ho bý va nia plnila vila iba prvých 20 rokov.

Moderný školský komplex odbornej školy bol vybudova ný 
vo svahu na nároží dvoch ulíc. Budova je ohradená nízkym 
múrom, ktorý vymedzuje anglické dvorce pred suteré nom. 
V hlavnom trakte sú v naj nižšom podlaží umiestne né diel ne, 
na vyšších učebne, rysovne, kabinety a pracovňa ria diteľa. 
Ku škole patril aj samostatný dvojpodlažný obyt ný objekt 
(byt riaditeľa). Funkcionalisti cké prvky trid sia tych rokov sa 
prelínajú s doznievaním tzv. go čá rovského tva ro slo via. Ľavá 
bočná fasáda dáva vy znie vať tympano nu v hmo te strechy 
nad rozmerným oknom rysovne a troj uhol ní kové tvary sa 
opakujú v rytme hrebeňových svet lí kov zastrešenia bloku 
dielní. Škola patrila svojim vyba ve ním k naj modernejším za-
ria deniam svojej doby.

Umiestnenie pavilónu, projektovaného po II. sve to vej voj ne 
rešpektovalo pohľadovú os mest skej komu niká cie, vychá-
dza júcej od budovy hlavnej stani ce. Dispozícia budovy je 
jed no duchá, komponovaná do pôdorysného tvaru T. Dlh šie 
kríd lo má dva trakty – v čel nom sú umiestnené izby pacien-
tov, zadný tvoria chodby a vybavenosť. V kratšom krídle sú 
si tuo vané ope rač né sály, lekárske pracovne, inšpekčné iz by, 
RTG a labo ratóriá. Pozoruhodnými architektonický mi prv -
ka mi nes ko ro funk cio nalisti ckej budovy sú polkruhovité kry-
té te ra sy pre pobyt pacientov, ako aj nadväzujúce otvo re né 
oce ľo vé proti  po žiarne schodiská. V roku 2009 prešiel ob jekt 
kom plex nou prestavbou. Na jeho streche je zriadený pr vý 
kru hový heliport na Slovensku s priemerom 26 m.

Počas II. svetovej vojny sa individuálny odboj významného 
slo venského architekta Du ša na Jurkoviča prejavoval v ná vr-
hoch pomníkovej tvor by. Pa mätník v Kremničke je jeho po-
sled ným dielom, ktorý sa rea li zoval až po autorovej smrti . 
Ná vrh vznikol po od kry tí  dru hé ho naj väč šie ho masového 
hro bu na Slo ven sku, na mies te, kde kon com ro ku 1944 fašis-
ti  po vraž dili 750 obe tí . Au tor sa v ňom vrá ti l ku koncepcii, 
kto rú použil na halič skom vojno vom cin to rí ne vo Wirch ne. 
Vy tvo ril záhradu v ka men nej ohrade a do jej stre du umiest-
nil trojuholník s re lié fom troch krížov a ná pi so vou ta buľou.
Sklon terénu vy rov náva jú scho dí ky a opor ný múr. Žiaľ, pô-
vod ne na vrho va ná záhradná úprava – smútočné vŕby v zad-
nom plá ne pa mät níka, sa nerealizovala.

Realizácii budovy Obchodnej a priemyselnej komory pred-
chá dza la začiatkom 20. storočia súťaž s účasťou až 57 ar-
chi tek tov. Bola postavená ako re pre zen tač ná polyfunkčná, 
(administratí v na a obytná) stavba. Jej prie če lia sú oboha-
te né stried mym eklekti ckým tvaroslovím, kto ré pokračuje 
v ume lecko-remeselnom stvárnení strechy. Hlav ný portál 
vedie k ústrednému dvojramennému scho dis ku, os vet le-
né mu oknami so secesnými prvkami a vit rá   ža mi. Naj kraj-
ším priestorom budovy je za sa dacia sieň (ob no ve ná). Jej 
steny sú obložené bohato vyrezávaným dre ve ným ob kla-
dom, klenba so štukovou dekoráciou má opäť ek lek ti c ký 
vzhľad. Reliéfy na čelných stenách sym bo li zujú prie my sel 
a obchod.

Budova, ktorej charakter čerpá inšpiráciu z anglic kej ne sko-
rej goti ky a v detailoch zo secesnej orna men ti ky, sa pri po ji-
la k prvým eklekti ckým stav bám novej mestskej ulice. Hlav-
ný vstup je v strede zvýrazneného nárožia, ktoré po kra čuje 
verti kálne aj v bohatých strešných tvaroch. Na tej to osi je 
umiestne né i hlavné schodisko. Dispozícia je jed no du chá – 
– priebežná chodba zo strany dvora, učeb ne orien to va né 
sme rom do uli ce. Výrazné priečelie s „režnou“ tma vo čer ve-
nou tehlou je zjemnené bielymi horizontálny mi pás mi a od-
ľah če né svet lým prízemím. Objekt, kto rý spĺ ňa l po žia dav ky 
meš ti anskej a obchodnej školy (vtedajšieho druhého a tre-
ti e ho stupňa vzdelávania) bol v ro ku 1926 roz ší rený sme rom 
k Hornej ulici prístavbou vo funkcio na lis ti c kom tvarosloví.

Pôvodný urbanisti cký zámer pre výstavbu celého uzavre té-
ho bloku nepoznáme. V rokoch 1936 –1937 pribudla na je-
ho južnom okraji tzv. Notárska ubytovňa. Má čisté funkcio-
nalisti cké tvaroslovie, dve krídla, s rovnomerným rastrom 
horizontálnych pásov okien na troch podlažiach a plochú 
strechu. Veľmi zaujímavo je riešené nárožie budovy, kto ré 
tvorí zaoble ný par ter s terasou v úrovni prvého poschodia 
a us kočený val co vitý presklený plášť ústredného schodiš ťa. 
(Budova bola pôvodne o jedno pos chodie niž šia, takže za-
ob le né nárožie so schodiskom ju pre vy šovalo.) S ohľa dom 
na dobu vzniku je to veľmi odvážna a moderná stavba.

Tento typ talianskej renesančnej vily postavil pre svoju ro-
dinu úspešný miestny podnikateľ, staviteľ a projektant Ju-
raj Hudec. Jej charakter určuje symetričnosť, osovosť, čel ný 
stredný rizalit s ústrednou dvojpodlažnou terasou so stĺp mi 
a balustrádami a okná s frontónmi. Nad ľavým vstu pom je 
v nike alegorická socha ženskej postavy so zvitkom vý kre su 
v ruke a pod ňou letopočet 1906. Tu začala drá ha jeho pr-
vo rodeného syna Ladislava, neskôr význam né ho sve tové-
ho ar chi tekta pôsobiaceho v Šanghaji. Po odchode ro diny 
z Ban skej Bystrice obýval vilu v rokoch 1942 až 1969 vá-
že ný ban skobystrický lekár MUDr. Daniel Petelen, primár 
chi rur gic kého oddelenia. Verejnosť ju preto skôr pozná ako 
Pe te le novu vilu.

Objekt bol postavený na základe rozvojových plánov mes-
ta, v rámci ktorých bolo preložené koryto Hrona a vy bu do-
vaná nová trať smerom na Diviaky. Stavba má sy met ric kú 
kompozíciu. Ústrednú hmotu tvorí objekt hlav nej od ba vo-
vacej haly s približne 10 m svetlou výškou a jedi neč nou oce-
ľovo-betónovou konštrukciu. Stred jej hlav né ho priečelia 
člení 8 verti kálnych okien s umeleckými vit rá ža mi s motí v mi 
z dejín stredoslovenských banských miest. K centrálnej ha le 
sú priradené z oboch strán dvoj pod laž né krídla, v kto rých 
sú situované administratí vne a pre vádz kové priestory. Nad 
vstupom i celým parterom domi nuje veľ koryso vylože ná 
markíza so zaoblenými náro žiami, pre krý vajúca aj nástupné 
schodisko.

Na výstavbu školy bol v roku 1912 určený pozemok pri 
mest skom par ku. Prvé štátne gymnázium tu začalo svoju 
čin nosť až po vzni ku Čes ko slovenska v roku 1918 (počas I. 
sve to vej vojny tu bol vo jen ský lazaret). Stavba má pôdo-
rys tvaru U a je rieše ná naozaj veľkoryso. Architektonický 
vý raz je zme sou ro manti ckej monumentality a se ces ných 
de ko ra tí v nych prv kov. Trojpodlažná škola je dvojtraktová. 
Hlav ný vstup s veľ kolepým kamenným ostením vedie k cen-
trál nemu scho dis ku. Nad ním sa na treťom pod la ží na chá-
dza sláv nost ná aula s galériou a výklenkami vo vy vý še nej 
strednej čas ti  bu do vy. Ústredná chodba prebieha pa ra lel-
ne s hlav ným prie če lím, avšak v južnej časti  sa z nej triedy 
otvá rajú na vý chod nú, kým v severnej na západnú stranu. 

Nájomný obytný dom, ktorý realizoval staviteľ Samuel Por-
ges, bol v meste prvým domom s výťahom. Honos nos ťou 
svoj ho zovňajšku, sti esnenosťou vnútorného dvora a di fe-
ren co va  nou vybavenosťou bytov napodobňoval veľko mest-
ské čin  žo vé domy. Päťpodlažný objekt so skoseným náro žím 
je prí stup ný z Hornej i Kukučínovej ulice. Nad pôvod ným 
hlav ným vstupom je v úrovni strechy nápis „STAVANÉ 1912“. 
Prie čelie je bohato členené zaoblenými balkónmi, vy stu pu-
jú cim rizalitom a ďalšími eklekti ckými or na men tál nymi a fi -
gu rál nymi prvkami. Dominantné nárožie dotvá ra zaují ma vo 
stvárnená strecha so ští tom a vežičkou. Vnútor ný dvor má 
ot vorené pa vla čové chodby s dobovým kovaným zábradlím.
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Prvá budova dnešného bloku polikliniky, ktorá určila je ho 
funk cio na listi cký charakter. Projektovala ju dvojica mla dých 
ar chi tek tov, ktorá postavila aj pavilón Umeleckej be se dy 
slo ven skej v Brati slave. Aj tu použili asymetrickú kompozí ciu 
celej budovy i hlavného priečelia. Pôvodný objekt v tvare 
„L“ mal obe krídla dvoj pod  laž né. Nárožie je zdôraznené ďal-
ším podlažím ako aj ver ti  ká lou štvorpodlažného konvexne 
za ob leného pre skle né ho scho diska so stojacou mužskou fi -
gú rou (kováč) na svo jom vrchole. Horizontalitu ako aj fa reb-
ný kontrast na fasá dach budovy dosiahli architekti  po u ži tí m 
červeného kera mic kého obkladu.

„Za živa v Bystrici, 
po smrti v nebi!”

INFORMAČNÉ CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA
Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048|415 50 85, mobil: 0907 846 555 
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BANSKÁ BYSTRICA

 Arch. Emil Belluš (Brati slava) | 1928
 
| NÁRODNÝ DOM

 Arch. Franti šek Eduard Bednárik (Žilina) | 1939 –1941
 pôvodne Budova BEZ
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. 

| POBOČKA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, a.s.
 pôvodne Filiálka Pražskej mestskej sporiteľne
 Arch. Emil Belluš (Brati slava) | 1936

 Arch. Gyula Wälder (Budapešť) | 1914 –1916
 pôvodne Riaditeľstvo uhorských kráľovských lesov
| LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.
 GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

| ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA CIKKERA 
 pôvodne Štátny koedukačný učiteľský ústav
 Arch. Franti šek Eduard Bednárik (Žilina) | 1932 –1933
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2 4 6 8| POBOČKA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
 pôvodne Národná banka československá
 Arch. Ladislav Skřivánek (Praha) | 1930 –1932

Rozsiahla budova palácového charakteru v eklekti cko-neo-
barokovom slohu bola dokončená začiatkom prvej sve to vej 
vojny. Postavili ju po asanácií komplexu tzv. Kam mer ho fu 
(sídla riaditeľstva baní a lesov). V priestore jej roz siah lych 
záhrad bolo vytýčené nové reprezentatí vne pre po jenie his-
to ric kého námesti a s nábrežím rieky Hron (dnešná Ná rod-
ná ulica). Architektonická kompozícia ob jektu, ktorá sle du je 
nové priestorové danosti , je pôso bivá zo všetkých zor ných 
uhlov no v časti  nad veľkorysým prejazdom výrazne gra du -
je. Na ka me nárske práce boha to zdobených priečelí bol po-
užitý králický pieskovec. Budova dodnes slúži svojej pô vod -
nej funkcii.

Myšlienka postaviť mestský komplex hotela a diva del nej 
sály sa zrodila už začiatkom 20. storočia. Po via ce rých sú-
ťa žiach na projekt a realizáciu Národného domu zís kal ob-
jed návku vtedy mladý absolvent pražskej Fa kulty ar chi  tek-
túry ČVUT Emil Belluš, rodák zo Slovenskej Ľup če, je den 
zo zakladateľov modernej slovenskej ar chi tek tú ry. Po ly-
funk čný objekt, ktorý napĺňal pred stavy vte daj šie ho ban-
sko  bys trického mešti anstva o spo lo čen skej re pre zen tá cii je 
po va žo va ný za jeho prvú vý znam nú reali záciu. Hoci ne skôr 
preš la bu dova via ce rými zmenami a do stav ba mi, pô vod ná 
di va del ná sála stále slúži Štátnej opere a reš tau rácia s ka-
viar ňou si dodnes zachovali svoje pôvodné ar chi tek to nické 
kva li ty a jedinečnú atmosféru.

Objekt bol postavený pri mestskom hrade na mieste asa-
no vanej bašty a niekoľkých historických budov. Pôvodný 
ví ťaz ný návrh architektonickej súťaže z roku 1947 prinie sol 
troj pod laž nú budovu s pásmi priebežných okien smerom 
k hlav nej ulici a s konkávnym priečelím od námesti a. Rea-
li zo vaná budova má väčší objem – hlavné krídlo na uličnej 
stra ne je štvorpodlažné, bočné krídlo trojpodlažné s kon vex-
nou pôdorysnou krivkou smerom k susednej budove ško-
ly. K ar chi tektonickému výrazu budovy prispievajú motí vy 
stĺ pov a vti ah nutých lodžií, ako aj materiál travertí nu ako 
ob kladu. Na priečelí je umiestnený reliéf s poštárskou te-
ma ti kou od so chára Ladislava Majerského. 

Unikátny objekt banky je charakteristi ckým die lom praž-
ské ho architekta Skřivánka, ktorý sa v archi tek to nic kej sú-
ťa  ži presadil návrhom reprezentačnej bu dovy v no vo re ne -
san  čnom štýle. Vyvážené proporcie, zaují ma vo riešené ná ro-
žie a priečelia ukončené korunnou rím sou s vysokou ati  kou 
a no vodobým cimburím, ako aj vyni ka júca úroveň všet kých 
re meselných prác (kamenné oblo že nia, sgrafi tá fa sád, dre-
ve né brány a ďalšie detaily) spolu s ne uveriteľ ne krátkou 
do bou realizácie stavby vzbu dzujú dodnes úctu a uznanie. 
Bu do va, kto rej vyššie podlažia boli pôvodne určené pre re-
pre  zen ta tí v ne byty, dnes celá slúži administratí vnym úče-
lom. V de väť desiatych rokoch 20. storočia bola zreali zo va ná 
jej kom plex ná rekonštrukcia a obnova.

Impozantná administratí vna budova na nároží dvoch no vo-
vznikajúcich ulíc bola postavená na svažitom teréne v mies-
 te dotyku pôvodného koryta Hrona a terasy historického 
cen tra mesta. Jej dispozícia plne rešpektuje funkcionalis-
ti c  ké pra vidlá. Prízemie s preskleným obvodovým plášťom 
a pria mym prístupom z parteru bolo určené pre styk s ve-
rej nos ťou, tri nadzemné podlažia slúžili administratí vnym 
a naj vyššie piate podlažie bytovým účelom (k rozšíreniu 
o obytnú a administratí vnu budovu došlo po roku 1945). 
Hmota objektu je zmäkčená zaoblenými nárožiami a čle ne-
ná rizalitmi ver ti  kálneho okna zo strany Kapitulskej a riza-
li tom na osi ved ľaj šieho vstupu zo strany Cikkerovej ulice. 

Exponovanú nárožnú novostavbu sporiteľne komponoval 
ar chitekt Emil Belluš na mieste asanovanej historickej bu-
do vy, evo kujúc jej hmotu i tvar. Budova v tvare „L“ má dve 
rovno cen né hlavné priečelia. Zvý šené prízemie s ver ti  ka-
li zovanými tvarmi okien je oblo že né travertí novým ob kla-
dom, rov na ko, ako ostenia okien horných podlaží. Nárožie 
je zvý raz ne né ka men ným reliéfom podľa návrhu vý znam-
né ho slo ven ského maliara Marti na Benku. Hlavný vstup je 
zo stra ny ná mes ti a Šte fa na Moy sesa a na jeho osi sa na chá-
dza jú ko mu ni kač né priestory a schodisko. Pôvodne bola pre 
styk s ve rej nos ťou určená iba prízemná banková hala, pri 
re  kon štruk cii v roku 1997 bola zriadená ďalšia ban ková dvo-
rana na prvom poschodí a upravené priestory v podkroví.

Prvá moderná stavba, ktorá narušila celistvosť stre do ve ké-
ho mestského hradu, bola postavená na mieste zbú ra nej 
čas ti  hra dieb. Bola zrealizovaná na základe návrhu oce ne-
né ho v archi tek to nic kej súťaži druhou cenou. Štvor pod laž-
ný objekt (tri nadzemné podlažia a suterén) je ná rož nou 
budo vou novej ulice pod cinto rínom. Má jed no du chú dis-
po  zíciu – chodba smerom do ulice a vnútor ný trakt s učeb-
ňami smerom do dvora, ktorá je obo ha te ná vo vnú tor nom 
priestore i v kompozícii o centrálne schodisko s hlav ným 
vstupom zo zaobleného nárožia. Priestorové rie še nie scho-
diska v tvare stúpajúceho trojuholníka umožňuje sle do vať 
cez veľké presklené plochy architektonickú krásu su se dia-
ce ho stre dovekého hradného areálu.

Budova v tvare nepravidelného „T“ má vstupné kríd lo zo 
strany nábrežia. Štyri podlažia sú dvojtraktové s učeb ňa-
mi orientovanými na juhovýchod smerom k rieke. V zad-
nom kolmom krídle bola telocvičňa (dnes koncertná sála) 
a pries tory knižnice so samostatným vstupom odzadu (do-
pro jektované v roku 1933). Stavba je konštruovaná ako že-
le zo betónový skelet. Výrazným materiálovým prvkom ce lé-
ho objektu je keramika, ktorá sa objavuje ako de ko ra tí v ny 
a ob kla dový prvok v interiéri aj exteriéri (napr. le my všet kých 
oken ných a presklených otvorov, kanelované stĺ py vstu pu 
a pod.). Pri hlavnom vchode sú umiestnené dva ke ra mic ké 
re lié fy od neznámeho autora. 

Na začiatku 20. storočia má Banská Bystrica ešte stále cha rakter 
his to rického mes ta (v roku 1900 tu žije 9 264 oby va te ľov). Meš-
ťa nia uprednostňujú repre zentatí vnu ar chi tektúru, a okrem bu  da-
peš ti anskych architektov dostávajú príležitosť aj tí  domá  ci. V štý-
 loch pre važuje historizmus a eklek ti  cizmus. Po vzniku I. Čes ko   slo  ven-
skej republiky začína úplne nová etapa budovania a mo der ni zá cie 
mes ta. Ma gistrát považuje kvalitný rozvoj sídla za svoju prioritu a zá-
   mer uskutočňuje podľa zastavovacieho plánu spred roka 1918. Pre-
kla  dá koryto rieky Hron a železničnú trať, buduje novú ná brež nú 
ces tu s dvo mi mostami a pod. V rámci súťaží sa pre sa dzu jú skve-
lé funk cio nalisti cké projekty autorov pôsobiacich aj mimo Ban skej 
Bys trice – z Prahy, Brati slavy či Žiliny. Mesto žije kultúrou a ume ním. 
Pôsobí tu mnoho združení a spolkov. Tvoria tu význam né slo ven ské 
osobnosti  z oblasti  literatúry, hudby, vý tvar ného a dra ma ti c ké ho 
ume nia. Národný dom, v ktorom je jedna z naj zná  mejších literár-
nych ka viar   ní na Slovensku, je miestom stre tá va nia sa intelektuál-
nej eli ty. Orga  ni zujú sa tu plesy, bály, vítajú vzác ni hosti a. V roku 
1938 zís kal v sú  ťa ži na nový regulačný plán prvú cenu architekt 
Emil Belluš, ale mesto nakoniec zamestnalo na vyhotovenie plánu 
ar  chi tek ta Teo do ra Krau sa. Plán bol dokončený v roku 1944 a do-
pra  covaný o štyri roky ne skôr. Okrem zabezpečenia nových tech-
nic kých výdo byt kov a in fra štruktúry (doprava, energie, inžinierske 
sie te) sa po da rilo ply nu lo previazať novú výstavbu s vzácnym his to-
ric kým cen trom – po odstránení mestských brán boli založené nové 
uli ce a obyt né štvrte. Po II. svetovej vojne sa Banská Bystrica stáva 
hos po  dár skym a administratí vnym centrom stredného Slovenska. 
Do chá  dza k prudkému nárastu obyvateľstva, čo súviselo s pričle ne -
ním oko li tých obcí a zámermi socialisti ckého plánovania. Kon com 
šty rid sia tych rokov sa v meste postavili významné ve rej né bu do  vy 
(poš ta, že lez ničná stanica, nemocnica) a nové obytné štvr te. Tak-
mer v ce lej Európe prevlá da funkcionalizmus, ktorého od kaz je aj 
v Ban  skej Bystrici reprezentovaný stavbami na veľmi dob rej ar chi-
tek  to  nic   kej úrov ni. Vydajte sa s nami na cestu ich poznávania.

1 Lesy Slovenskej republiky, š.p. – generálne riaditeľstvo

2 Pobočka Národnej banky Slovenska

3 Národný dom

4 Základná umelecká škola Jána Cikkera 

5 Stredoslovenská energeti ka, a.s.

6 Pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s.

7 Stredisko poštovej prevádzky Banská Bystrica

8 Cirkevná základná škola Štefana Moysesa

9 Základná škola Slobodného slovenského vysielača

10 Krajský súd

11 Vila rodiny Hudecovcov

12 Stredná priemyselná škola stavebná

13 Porges Palota

14 Poliklinika

15 Polyfunkčná administratí vna budova

16 Pobočka Československej obchodnej banky

17 Železničná stanica Banská Bystrica

18 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb

19 Vysoká škola ekonomická UMB, Ekonomická fakulta

20 Pamätník Slovenského národného povstania v Kremničke

| CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
 ŠTEFANA MOYSESA
 pôvodne Rímskokatolícka ľudová škola
 Arch. Franti šek Eduard Bednárik (Žilina) | projekt 1939

 Arch. Ferdinand Silvan (Silberstein) (Brati slava) | 1951
 pôvodne Poštový úrad
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