
Podľa pôvodnej architektonickej koncepcie mali hlavné výš-
kové do mi nanty (komplex budov s blokom zasadacej sály 
a je dál ne) vyznieť na hlavnej uličnej osi od železničnej sta ni -
ce. Tento zámer, ani plánovaná parková úprava s fon tá nou, 
však neboli zrealizované. Dnešné plytké nádvorie v tvare 
L je vy tvo rené troj pod lažným krídlom a jedinou výš kovou 
stavbou. Administratí vna budova so 16 poschodiami je na-
vrh nu tá s použití m najprogresívnejších konštrukcií svojej 
do by. Výťahové šachty, schodiská i ďalšie nosné konštruk-
cie sú že le zobetónové a oceľové. Priečelia budovy tvoril ty-
pizo vaný zavesený obvodový plášť s presklenými panelmi. 
V ro ku 2003 prebehla jeho komplexná výmena a tá zmenila 
celkovú farebnosť budovy.

Komplex budov, pôvodne slúžiaci štátnej projektovej or ga-
ni zácii Stavoprojekt, je dielom dvojice skúsených miest nych 
architektov. Stojí pri komunikácii spá ja júcej cen trum mes ta 
so sídliskom Sásová a vyníma sa pri pohľade zo se ver né-
ho dopravného ob chvatu. Jednotlivé bloky sú čle ne né na 
základe funkčnej náplne priestorov: administratíva a ve-
de nie pod  niku, veľkopriestorové ate lié ry, zasada cia miest-
nosť, po moc né prevádzky, garáže, hospodársky dvor. Tvoria 
vy vá že nú kompozíciu horizontál nych hmôt pred ných krí diel 
s do mi nant ným pôsobením zadných, priebežnými bal kón-
mi ryt mizo vaných vyšších blo kov. Stavbu odľahčuje ustu-
pu jú ci par ter a piliere ne súce poschodia. Dnes je budova 
síd lom pre vá dzok viacerých fi riem a inšti túcií.

Rudlovská cesta 53 Komenského 20 Tajovského 25 Cesta na štadión 36Horná 60

Komenského 26 Námesti e L. Svobodu 1 Cesta na štadión 30Parti zánska cesta 9 mestská časť Kremnička

8| RIADITEĽSTVO PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
 pôvodne Krajský výbor Komunisti ckej strany Slovenska
 realizácia 1972
 Ján Hanzel | Stavoprojekt Banská Bystrica

V časovej postupnosti  treti a stavba bloku zdravotníckych 
budov v centre mesta. Jeho západná časť bola po sta ve ná 
v medzivojnovom období (1930–1937), zati aľ čo výstav ba 
polikliniky sa ukončila v roku 1953. Tvaroslo vie ob jek tu je 
po kra čo vaním predvojnovej funkcionalisti c kej ar chi tektú-
ry Čes ko slovenska. Svo jou monumentálnou päť pod lažnou 
kon vex nou fasá dou uzatvára blok z vý chod nej stra ny a je 
ústred ným prvkom malého námesti a s par kom. V in te rié ri 
je op ro ti  vstupu pol kru hové pre skle né schodisko, z kto ré ho 
sú prí stup né chod by na kaž dom pos cho dí. Am bu lan cie sú 
umiest ne né na von kaj šej stra ne bu dovy. Kým pra vé krídlo 
slú ži lekárskym úče lom, ľavé kríd lo je obytné. 
V literatúre sa niekedy mylne uvádza autorstvo architektov 
Kramára a Lukačoviča.

 autor nezistený | realizácia 1953

 pôvodne Okresný ústav národného zdravia
| POLIKLINIKA
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Pôvodne mal byť objekt po technickej stránke naj pro gre sív-
nejšou stavbou archívu na Slovensku. Žiaľ, jeho dis po zícia 
a objem sa v priebehu projektovania a výstavby niekoľko-
krát menili a úvodný veľkorysý zámer sa nepo da rilo úpl ne 
zrealizovať. Objekt stojí na návrší v okrajovej časti mesta 
a výrazne sa uplatňuje v jeho siluete. Pri már nosť funkč né-
ho a technického riešenia zabezpečuje ťažký skelet so za ťa -
že ním až 2000 kg/m2. Celý kubus je obalený kompaktný mi 
bielymi hliníkovými kazetami. Tieto ho v cel ko vom pôso-
be ní – spolu s preskle ný mi ob lý mi tvarmi v stro hom post-
mo dernom tvarosloví, odľahčujú. Jednodu chú kompozíciu 
vy va žuje dvoj podlažná prevádzková časť s do minantnou 
mar kí zou nad vstupom. 

| ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI
 projekt 1987 | realizácia 1993
 Ján Hanzel | Stavoprojekt Banská Bystrica

| KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY
 realizácia 1966
 Ladislav Striež | Stavoprojekt Banská Bystrica

10| KREMATÓRIUM
 projekt 1967 1970 | realizácia 1980
 Igor Teplan st. | Stavoprojekt Banská Bystrica

14| FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 
 F. D. ROOSEVELTA
 projekt 1973 | realizácia 1981 
 Štefan Imrich | Zdravoprojekt Brati slava

Budova Krematória leží na zalesnenom svahu v blízkosti 
cin torína – južne od Banskej Bystrice – pri obci Kremnička. 
Kom pozícia dominantných horizontál s kontrastom ver ti  ká-
ly, jednoduchosť a beloba architektonických tvarov v prí-
rod nom prostredí evokujú večný pokoj – miesto, kam člo-
vek od chá dza z tohto sveta. Funkčné a priestorové vzťa hy 
ne veľ kej budovy sú sústredené a jasné. Neverej né pries to ry 
kre ma tória umiestnené v zadnej časti  ob jek tu sú od de le né 
od prístupu verejnosti  schodiskom prerušovaným po des-
ta mi. Úzka štrbina vchodu sa otvára do predsiene vy so kou 
brá nou s reliéfmi výtvarníka Miro slava Ksandra. Hlav né ťa-
žis ko obradnej siene tvorí valec s pohyblivou kon štruk ciou 
okolo katafalku, obohatený ne fi  guratí vnou vý tvar nou kom-
po zíciou Eleny Bellušovej. 

Veľkorysý komplex v periférnej časti  mesta bol vybudova ný 
pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti  v Ban sko bys tric-
kom kraji. Vo výškovom „dvojbloku” spojenom pre mos te ním 
je umiestnená lôžková časť. Ho ri zon  tál ny troj pod laž ný ob jekt 
slúži poliklinike (ordinácie, RTG, labora tó riá) a os tat ným 
zdra  votníckym a ob služným zlož kám. Na južnej strane areá -
lu je Detská ne moc ni ca, na se ver nej ad mi nis tra  tí v na bu do va 
a trans  fúz ne od de lenie. S 470 000 m3 obo sta va ného pries-
to  ru patrí k najväčším zdravotníckym za ria de niam na Slo-
ven  sku. Jeho koncepcia, monumen tál ne roz mery a kom po-
zí cia hmôt repre zen tujú úroveň ar chi tek to nic kej tvorby na 
za čiatku poslednej treti ny 20. sto ročia a reali zácia materiál-
no-technickú a re me sel nú úroveň vte daj šieho stavebníctva. 
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Pôvodná mestská krytá plaváreň bola zo sta vieb športovo-
-rekreačného zamerania – v lokalite Šti avničky – do kon če-
ná ako po sled ná. Plavecký bazén slúžil pre tré ning vrcho lo-
vých špor tov  cov i pre rekreačné plávanie obyvateľov mes-
ta. Jed no du chá for ma a moderné ma  te riá ly korešpondujú 
s ne ďa  le kým ob jek tom špor to vej ha ly. Z ťažiskového pries-
to ru päť  de siat met ro vé ho bazéna s celopresklenou ju ho zá-
padnou fasá dou bol pô vod ne priamy prístup na von kajšiu 
te ra su. Bazén do pĺ ňala sau na a ďalšie doplnkové za ria de-
nia. V rám  ci komplex nej re kon štrukcie, moderni zá cie a pre-
stav by v ro ku 2010 (autor architekt Ján Barič) boli okrem 
zmien vnú tor nej dis po zí cie reali zované z juž nej stra ny ob-
jek tu aj nové prístavby s det ským a relaxačným bazénom.
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V lokalite Šti avničky boli v šesťdesiatych rokoch minulé ho 
sto ročia – v zmysle územného plánu – realizované viace-
ré špor tové objekty. Po futbalovom štadióne s atleti ckou 
drá  hou nasle do va la viac účelová špor tová hala. Moder ne 
na vrhnutú stav bu, komponovanú ako jednoduchý hori zon-
tálny kubus, umoc ňuje vý razná rímsa a veľkoplošná pre-
sklená plo cha pozdĺž celé ho čelného priečelia. Symetric kú 
kompo zí ciu zná sobuje centrálne situo va ný hlavný vstup. 
Ústredný pries tor haly je prístupný cez vstupný vesti bul so 
scho diskom. Šatne, administratí vne a technické miest nos  -
ti  sú umiestnené na prízemí. Pôvodne projektovaná vi su tá 
stre cha nebola realizovaná. Autorom plasti ky pred bu do-
vou je sochár Jozef Brezáni. 

 Karol Párička | Stavoprojekt Banská Bystrica
 realizácia 1964–1965

| ŠPORTOVÁ HALA ŠTIAVNIČKY13

Komplex dvoch významných stredných škôl je pozoruhod ný 
ne  obvyklým dispozičným riešením vo svažitom teréne a do-
ko na  lým spolupôsobením architektonickej a výtvarnej strán-
ky stav  by, hlavne v exteriéroch. Riešenie vychádza z dedičstva 
čes   ko  slo venského funkcionalizmu. V priestoroch medzi dvoj-
a troj  podlažnými krídlami s učebňami sú vytvorené prestáv-
ko vé dvo ry a voľné priestranstvá. Materiálové riešenie prie-
če lí ob kla dom z prírodného sivozeleného kameňa, presklené 
spo jo  va cie chod  by, tvarované schodiská a nádvoria z pohľa do-
vého betónu spo lu s vod nými a zelenenými plochami vytvo rili 
v ča  se reali zá cie svoj skú súdobú a autorskú architektúru. 

 Pavel Rek, sochárska spolupráca Jaroslav Kubička | Stavoprojekt
 Banská Bystrica; projekt 1967 1971 | realizácia 1968 1989

 pôvodne Stredná všeobecnovzdelácia 
 a Stredná ekonomická škola
| GYMNÁZIUM J. G. TAJOVSKÉHO 
 A OBCHODNÁ AKADÉMIA11

Moderný školský komplex s učebňami pre 400 študentov a in-
ter nátnym ubytovaním (208 lôžok) bol postavený pre ideovo-
-vý chovnú činnosť Komunisti ckej strany Sloven ska. Hmotová 
kom pozícia stavby ako dominanty severnej si lue ty mesta je 
zvlád nutá bravúrne. Monumenta li tu pod po rujú gradujúce hori-
zon tál ne krídla spolu s ná stup ný mi scho diskami na osi hlavné-
ho vstu pu. Vnútorné funk cie na zna čuje rozdielny ras ter okien. 
V in teriéroch je viacero spo lo čenských pries to rov obohatených 
vý tvar nými die la mi (Jaroslav Kubička, Pa vol Uhrík). Nadčaso vé 
de taily bal kó nov a markíz a použiti e naj kva litnejších materiá lov 
v rámci vtedajších možností , radia dielo k najlepším realizá ciám 
so cia listi ckej epochy v meste. Pre potreby Právnickej fa kulty bo-
 la budova čiastočne upravená a v zadnej časti  dostavaná.

 Rudolf Bizoň | Stavoprojekt Banská Bystrica
 projekt 1978 | realizácia 1980

 pôvodne Krajská politi cká škola
| PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB 

POZNÁVACÍ OKRUH

BANSKOBYSTRICKÁ 

ARCHITEKTÚRA 
DRUHEJ POLOVICE 

20. STOROČIA | 1951 1989

úryvok z básne Mikuláša Kováča

INFORMAČNÉ CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA
Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048|415 50 85, mobil: 0907 846 555 
e-mail: ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk

Čí chlieb ješ – toho pieseň spievaj,
kázala nám skúsenosť z druhej strany krásy.

Bola prísnejšia, ako zákon.
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Zámer výstavby tohto obytného súboru predznamenáva-
la už súťaž na regulačný plán mesta v roku 1938, ktorá vytý-
či la jeho hlavnú líniu – od plánovanej železničnej stanice, 
kolmo na os vodného kanála mestskej elektrárne. Na ti e-
to myšlienky naviazali projektanti  v povojnových rokoch. 
Tech no lógia tehlovej výstavby im umožnila rôzne variácie 
v pries tore. Riešili ju ako pokračovanie zástavby centrálnej 
časti  mesta s polyfunkčným parterom. Jasná urbanisti cká 
osnova, chránené vnútorné dvory, veľa zelene, ihriská, kon-
ti  nuál ne napojenie na mestskú štruktúru v západnej čas ti , 
za riadenia pre deti  a mládež, ako aj bohatá občianska vy ba-
venosť vy tvárajú z neho dodnes obľúbenú štvrť pre býva-
nie Na pô vod nej osi vodného kanála bol neskôr vytvorený 
mestský park a ihriská.

Budova bola postavená na mieste bývalej železničnej sta-
ni ce. V súčasnosti  sa tu stretáva zástavba mesta z obdo-
bia 1. ČSR a povojnového sídliska z päťdesiatych rokov 20. 
storočia. Svojim historizujúcim slohom patrí k posledným 
realizáciám architektúry socialisti ckého realizmu v Banskej 
Bystrici. Štvorpodlažný objekt má v hlavnej osi vys tu pujúci 
neokla si cisti cký vstu p ný rizalit. Z reprezenta tí v neho ves ti -
bulu a dvoch bočných schodísk vedú chodby, z kto rých sú 
prístupné kan ce lárske miestnosti  po oboch stra nách. Boč-
né krídla budovy vymedzujú rozlohu technického dvora za 
budovou. Nový interiér zasadacej sie ne mestského úradu 
vytvorili v roku 1999 banskobystrickí architekti  A. Miko víny 
a M. Somora.

| MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
 pôvodne Stredoslovenský krajský národný výbor 
 realizácia 1955
 Štefan Zhorella | Stavoprojekt Nitra 

 Marti n Kusý a Karol Růžek | Stavoprojekt Brati slava
 realizácia 1954–1955

| SÍDLISKO PRED STANICOU

Československej armády 26
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 Ján Hanzel a Igor Teplan st. | Stavoprojekt Banská Bystrica
 projekt 1978 | realizácia 1987

 pôvodne Stavoprojekt
| AURIS



VYDAJTE SA NA POZNÁVACÍ OKRUH ZA ARCHITEKTÚROU DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA V BANSKEJ BYSTRICI

| VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA
 pôvodne Štátna banka československá

 projekt 1980 | realizácia 1985 
 Jozef Chrobák | Stavoprojekt Banská Bystrica

Vydal Spolok architektov Slovenska, 
regionálne združenie Banská Bystrica s fi nančnou podporou 
Mesta Banská Bystrica. 

Koordinácia projektu: Ing. arch. Danica Turčanová 
Odborný garant, texty k architektúre: PhDr. Klára Kubičková, PhD.
Úvodný text: PhDr. Klára Kubičková, PhD., 
Ing. arch. Danica Turčanová, Ing. arch. Ingrid Krajčovičová
Mapka: Ing. arch. Tomáš Sobota
Grafi ka: Ing. arch. Ingrid Krajčovičová

Neprešlo jazykovou úpravou.
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Unikátne spojenie pamätníka a múzea patrí k najpo zo ru-
hod nejším architekto nic kým dielam druhej polovice 20. 
sto ročia na Slovensku. Po viacerých súťažiach a autorskej 
príprave bol komplex realizovaný podľa návrhu profesora 
Dušana Kuzmu a sochára Jozefa Jankoviča. Vý tvarná a ideo-
vá kompozícia diela je zhmotnená spolupô so bením roz-
dvo jenej hmoty architektúry a súsošia „Obete va ru jú“. Dy-
na mické sférické tvary muzeálnej expozície sú nad ra de né 
horizontále administratí vnej a spoločenskej čas ti  objektu. 
V podzemnej časti  sa nachádzajú depozity a reš tau rátor ské 
dielne. Pamätník stojí na výraznom terénnom zlo me a je 
prí stupný od centra mesta a monumentálnym scho dis kom 
od niž šie položenej nivy rieky Hron. Medzi ná rod ne uzná va-
né dielo je národnou kultúrnou pamiatkou.

Hmotová kompozícia vychádza z urbanisti cko-architek to nic-
kého plánu nového mestského súboru (návrh arch. E. Hruš-
ka). Výrazná horizontála dopĺňa skulpturál ny tvar Pa mät ní ka 
SNP, ako aj verti kálu susedného Hotela Lux. Fasáda je rie še ná 
vyváženosťou hlavných vodorov ných li niek so zvislým čle ne-
ním veľkoplošnej presklenej steny a pre po jením s ot vo reným 
átriom. Objekt poskytuje okrem pries torov pre jed no tli vé kul-
túrne akti vity (estrádna sá la, ko mor né divadlo, prednáško vá 
sála, kinosála, štúdiá, kniž nica) aj priestory pre reštauráciu 
a administratí vu. Veľ ko ry sé rie še nie inte rié rov do pĺ ňajú vý-
tvar né diela V. Kom pán ka, M. La luhu, M. Ksandra, M. Palka, 
E. Ši me rovej-Mar ti n če ko vej a ďalších významných umelcov.

Pôvodný zámer na postavenie Krajského divadla bol zme-
ne ný na budovu Štátnej banky československej. Archi tekt 
navrhol hmotovú protiváhu budove Domu kultúry ROH 
v bo hato modelovanom päťpodlažnom kubuse s centrál-
nou bankovou halou na prízemí. Travertí nový obklad par-
te  ru s úzkymi oknami a lamely z eloxovaného hliníka pred 
pá so vými oknami poschodí vytvárajú na fasáde vyvá že né 
horizontálne a verti kálne členenie. Tvaroslovie a kva lit né 
ma teriály evokujú solídnosť a bezpečnosť banko vej in šti  tú-
cie. Zámer autora na dotvorenie námesti a níz ko podlaž ný mi 
štruk túrami a parkovými úpravami nebol zrea li zovaný.

Fotografi e

archívne zábery
označené pri ľavom okraji úzkym zeleným pruhom

Archív Stredoslovenského múzea | 7 
Klára Kubičková | 5
Pavel Rek | 13
Igor Teplan st. | úvod | 9 | 10 | 11 | 15 | 16

súčasné zábery
Tomáš Sobota | ti tulka | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14

Politi cký a spoločenský význam Banskej Bystrice v druhej polovici 
20. storočia sa zakladá, okrem iného, aj na historickom fakte, že 
po čas II. svetovej vojny tu bolo centrum Slovenského národného 
po vstania. Po oslobodení sa Banská Bystrica stáva krajským mes-
tom, jedným z troch hospodársko-správnych centi er Slovenska. Od 
päťdesiatych rokov mesto prežíva v rámci socialisti ckej výstavby po-
dobný vývoj ako ostatné mestá na Slovensku. Rekonštruujú a mo-
dernizujú sa existujúce továrne, stavajú sa nové výrobné podni ky. 
Okrem stavebníctva sa dynamicky rozvíjajú aj ďalšie odvetvia hos-
po  dárstva: obchod, doprava, miestne hospodárstvo, služby. 

Mesto poskytuje pracovné príležitosti  ti síckam obyvateľov z oko lia, 
čo prináša razantný nástup hromadnej bytovej výstavby. Vznika jú 
nové sídliská s typizovanými objektmi (od šesťdesiatych rokov sa 
sta via zo železobetónových prefabrikátov): Fončorda, Sídlisko pred 
sta ni cou, Na Uhlisku, Na Fortničke a najrozsiahlejšie Sásová–Rud lo-
vá. Pre sídliská sa budujú nové školy, obchody, sociálne, zdravot né, 
kul  túr ne a športové zariadenia. V meste sú založené prvé fakul ty 
vy so kého školstva (dnes Univerzita Mateja Bela), v oblasti  kultú ry 
Štát na opera, Krajské bábkové divadlo, Stredoslovenské mú zeum, 
Ob last ná galéria, Štátna vedecká knižnica, a ďalšie inšti  tú cie. Väč ši-
nou sa musia uspokojiť s prispôsobenými existujúcimi histo ric ký mi 
budo va mi. Jednou z mála výnimiek je celo spo lo čensky pod po ro va-
ná novo stav ba Pamätníka SNP, ktorý dodnes patrí k ne od mys li teľ-
ným symbolom Banskej Bystrice.

Mesto sa výrazne rozrastá územne aj početne. Kým ešte v roku 1950 
malo iba 13 605 obyvateľov, za nasledujúcich 15 rokov sa ich počet 
zdvoj násobnil. Ďalší nárast obyvateľstva nastáva aj po roku 1966, 
kedy boli k mestu pripojené okolité obce. Väčšina z nich vo svo jej 
pô  vod nej štruktúre zanikla, resp. sa stala územím pre výstavbu síd-
lis ko vých satelitov. Do 1970, kedy mala Banská Bystrica už tak mer 
80 000 obyvateľov boli k nej pripojené obce Jakub, Kosti viar ska, 
Krem nička, Kynceľová, Laskomerské, Majer, Malachov, Rakytovce, 
Radvaň–Krá ľo vá, Rudlová, Sásová, Senica, Šalková a Nemce.

Ako krajské mesto dostáva novú nemocnicu (v tom čase objemom 
najrozsiahlejšiu na Slovensku), polikliniku, rôzne sociálne zaria de-
nia, nové kapacity cestného a turisti ckého ruchu, športové objek ty: 
viacúčelový štadión na Šti avničkách, krytý zimný štadión, pla vá reň, 
lyžiarske skokanské mostí ky.

1 Pamätník SNP

2 Hotel LUX

3 Dom kultúry

4 Všeobecná úverová banka 

5 Sídlisko pred stanicou

6 Mestský úrad Banská Bystrica

7 Poliklinika
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 Dušan Boháč, spolupráca Ján Druga 
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 pôvodne Dom kultúry ROH
| DOM KULTÚRY

Prvý Územný plán mesta bol dokončený v roku 1944 (architekt 
Kraus, po roku 1945 architekt Karas) a prepracovaný v roku 1948. 
Riešenie čerpalo aj z výsledkov súťaže na regulačný plán mesta 
z ro ku 1938, ktorú vyhral architekt Emil Belluš. Ďalšie územné plá -
ny boli vypracované v rokoch 1956, 1965 až 1967, a zati aľ posled-
ný – do dnes platný, je z roku 1977. V lete roku 2003 začalo Mesto 
Ban ská Bystrica s prí pravnými prácami na tvorbe konceptu nového 
územ ného plánu. 

Z hľadiska ochrany architektonického dedičstva bolo v roku 1955 
významné vyhlá senie mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá bola 
jedna z prvých na Slovensku.

Spolu so štruktúrami štátnej správy pôsobili v meste aj socialisti cké 
projektové organizácie (Urbion, Stavoprojekt, Projektový ústav kul-
túry, …), v ktorých sa rodili urbanisti cké koncepcie, návrhy ty pi zo va-
ných stavieb, projekty rekonštrukcií pamiatok, ale i no vej mo der nej 
architektúry. 

Centrálne plánované hospodárstvo dokázalo programovo fi nan co  -
vať a realizovať aj veľkorysé zámery, ktoré vznikali pomerne bez pre -
ká žok, pretože štátne vlastníctvo (vrátane pô dy i pozemkov) ne na-
rá ža lo takmer na žiadne obmedzenia. Viaceré stavby sú po zna če né 
stavom realizačnej praxe s obmedzenou materiálno-tech  nic kou zá-
klad ňou, hekti ckým plnením plá nov a s tým sú visia cim po kle som 
kva lity remeselnej práce. Neslávnym dedičstvom do by os ta li nie kto-
ré asanácie pôvodných domov či celých blokov, resp. ne reš pek tova -
nie historických urbanisti ckých štruktúr.

Zásadnú zmenu podnieti la v novembri 1989 „nežná revolúcia“, kto-
rá priniesla zmenu spoločenského zriadenia, demokraciu, sa mo-
sprá vu miest a obcí s príslušnými kompetenciami a otvorený trh. 
Začala sa písať úplne nová kapitola budovania spoločnosti .

S odstupom času možno konštatovať, že mnohí tvoriví architekti  
v období socialisti ckej éry (napriek faktu, že všetko bolo poplat né 
moci a ideológii Komunisti ckej strany, a napriek rozdeleniu Eu ró py 
„železnou oponou“) držali krok s medzinárodnými trendmi. V ar-
chi tektonickej tvorbe sa snažili uplatňovať princípy jednoty obsa hu 
a formy, a rešpektovať prírodné, či komplexné urbanisti cké prostre-
die. Aj vďaka tomu najpozoruhodnejšie architektonické die la dru -
hej polovice 20. storočia (zväčša dodnes slúžiace svojmu úče lu) vý-
znam ne obohacujú architektonické dedičstvo nášho mesta.

BANSKÁ BYSTRICA 
DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA

1951 1989

4 Jozef Chrobák 
Nové kultúrno-spoločenské centrum v Banskej Bystrici
urbanisti cká štúdia, alternatí va, 1975

 Dušan Kuzma, spolupráca Jozef Jankovič
 súťaž 1959 | projekt 1963 | realizácia 1969

| PAMÄTNÍK SNP

4 km

Budova hotela, ktorá stojí v susedstve rozsiahleho parku, pat rí 
k novému mestskému priestoru vytvorenému spolu s Pamät ní-
kom SNP. Prvý naozaj moderný hotel v meste tvorí verti  ká la šest-
násťpodlažnej hotelovej časti  (železobetónový ske let), vy vá že ná 
horizontálnou dvojpodlažnou spo lo čen sko-reš tau rač nou čas ťou. 
V jej interiéroch sa nachá dza vstupná ha la, ka via reň, reštaurá cie, 
salóniky, pred náš ko vé sály a bar. Ob vo  do vý plášť oboch podla-
ží bol pô vod ne presklený, čím sa do siah lo vzá jom né prelína nie 
ex te rié ru a inte rié ro vých pries to rov (te ra sy, átrium na pr vom 
pos cho dí). Dô ka zom krát ke ho obdo bia roz ma chu kva lit nej archi-
tek tú ry na pre lo me šesť de siatych a se dem de sia tych rokov sú aj 
za kom  po no vané vý tvar né diela (ke ra mic ké relié fy Jaros lava Ku-
bič ku, Imri cha Va neka a sklené kom po zície Ľu bo míra Blechu).


