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...uèia nás slová vyryté na pamätnej tabuli umiestnenej na dome, v ktorom tvorila a zomrela 
slovenská spisovate¾ka a národná budite¾ka Terézia Vansová. 

Perla Pohronia mala vždy šśastie na výnimoèných ¾udí, na jedineèné osobnosti, na intelektuálnu 
elitu, ktorá zanechala hlbokú stopu a pozitívne formovala mesto. V Banskej Bystrici je vskutku mnoho 
živých i nemých pamätníkov histórie, ktoré nás dokážu uèiś, ak chceme èítaś. 

Vybraś to najlepšie z výborného sa pokúša publikácia, ktorú držíte v rukách. Ide o zaujímavý 
súpis hmotných i nehmotných pamätihodností alebo ak chcete, nášho banskobystrického rodinného 
striebra. Knižná publikácia je nielen preh¾adným súpisom obdivuhodného bohatstva nášho mesta, 
ale je aj zdrojom, ktorý môže posilniś náš lokálpatriotizmus a hrdosś na našu Banskú Bystricu. 

Nech sa na túto knižnú novinku pozriete z ktorejko¾vek strany, jej prínos je neodškriepite¾ný. 
Našincovi pripomenie dávno zabudnuté fakty o tom, ako jeho mesto rozkvitalo, aké významné 
osobnosti prechádzali jeho ulicami. Návštevníka atraktívnym spôsobom zorientuje v tom, kto, èo, 
ako a kedy formoval genius loci Banskej Bystrice. A možno vás prekvapí, že súpis rodinného striebra 
Banskej Bystrice je úctyhodne rozsiahly: príroda, architektúra, udalosti, osobnosti a ešte viac. Tí, 
ktorí nás predišli a prispeli k rozkvetu mesta pod Urpínom si to zaslúžia. Vïaka patrí všetkým, ktorí 
nezostali k odkazu ¾ahostajní a iniciovali zrod a realizáciu publikácie o pamätihodnostiach Banskej 
Bystrice. Úprimne želám pouèné, inšpiratívne a zaujímavé èítanie. 

Peter Gogola
primátor mesta Banská Bystrica

„Milovaś ¾ud viac, než on nás miluje...
za dobro nežiadaś vïaku a uznanie... 

v tom je mier duše a šśastie i v nešśastí...“ 
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Edièná poznámka:
Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská 

Bystrica, ako odborný poradný a iniciatívny orgán 
mesta pre zásadné otázky ochrany pamätihod-
ností mesta, od roku 2011 na svojich zasadnu-
tiach posudzuje návrhy fyzických a právnických 
osôb i odbornej verejnosti na zápis do evidencie 
pamätihodností mesta z odborného a vecného 
h¾adiska. V roku 2011 Mestské zastupite¾stvo v 
Banskej Bystrici Uznesením è. 311/2011 schválilo 
vyhlásenie za pamätihodnosti mesta a ich zápis: 

do registra nehmotných pamätihodností: 
Medený Hámor, Banskobystrický pochod, Znel-
ku Slobodného slovenského vysielaèa, vydávanie 
periodika Staré noviny literního umìní, Banícke 
povstanie 1525-26, udelenie mestských privilégií, 
návštevu Jána Pavla II. 

ïalej osobnosti: 
A. Anderle, krá¾ Belo IV., J. Bakoss, M. Bel, P. Bielik, 
J. Botto, J. Cesnak, J. Cikker, J. Dekret Matejovie, 
J. Egry, V. F. Bystrý, J. Flaché, S. Libay, J. Golian, 
P. Hrúz, L. Hudec, J. Kohúth, M. Kováè, J. Krébes, 
K. Kuzmány, M. Königsberger, A. Matuška, C. O. 
Moller, J. Móry, Š. Moyses, J. Murgaš, D. Petelen, 
B. Ponièanová, A. Sakáè, L. Sára, A. Schönfeld, D. 
Skutecký, A. Sládkoviè, T. Stadler, S. Straèina, A. 
Škrábik, A. Stollman, J. G. Tajovský, T. Vansová, R. 
Viest, K. A. Zipser, G. K. Zechenter Laskomerský, 

do registra hmotných pamätihodností: 
hrobku rodiny Holeschovcov, fontánu na Námestí 
SNP, zvonice (Skubín, Kremnièka, Sásová, Rudlová), 
pamätný kameò J. D. Matejovie, tabu¾ky s nápisom 
Provereno min net, keramické reliéfy na domoch na 
Fonèorde, mohylu k 1. svetovej vojne v Majeri, pa-
mätnú tabu¾u osadenú pri návšteve arcikniežaśa F. 
Karla, sochu pápeža J. Pavla II., súsošie Š. Moysesa a 
K. Kuzmányho, tabu¾ku s oznaèením výšky vody pri 
povodni r. 1813, industriálne objekty: regulátor vody 
na Bystrièke, komín na Hornej ul., urbanistické cel-
ky: stará Fonèorda, Fortnièka, sídlisko Prednádražie, 
Štadlerovo nábrežie, prírodné priestory: medokýš 
pod starou nemocnicou i na Štiavnièkách, ¾aliovník 
v evanjelickom cintoríne, Urpín a park pod Pamätní-
kom SNP, ako i budovu Stredoslovenskej energetiky 
a. s., Železniènej stanice, Stredoslovenského ústavu 
srdcových a cievnych chorôb, Ekonomickej fakulty 
UMB, poboèky Slovenskej sporite¾ne, Pošty, budo-
vu bývalej ZŠ Š. Moysesa, ZŠ Slobodného sloven-
ského vysielaèa, SPŠ stavebnej.

Návrh evidencie pamätihodností mesta je tvo-
rený v súlade so zákonom 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu a Metodickej inštrukcie pre 
potreby obecných samospráv Ministerstva kultúry 
SR a Pamiatkového úradu SR. Všeobecne záväz-
né nariadenie Mesta Banská Bystrica è. 4/2010 o 
evidencii pamätihodností mesta upravuje spôsob 
utvorenia a odborného vedenia evidencie pamäti-
hodností a urèuje podmienky výberu a zápisu do 
Zoznamu pamätihodností mesta. Cie¾om je vyhlá-
siś pamätihodnosti mesta a schváliś ich evidenciu 
v záujme ochrany ich kultúrnohistorickej hodnoty, 
zachovanie a zlepšenie ich stavu pre budúce ge-
nerácie.

Konanie o vyhlásení a zápise pamätihodností 
mesta do Zoznamu pamätihodností mesta je pro-
ces èinností, zaèínajúci podaním návrhu na zápis a 
konèiaci zapísaním resp. nezapísaním do Zozna-
mu pamätihodností mesta.

Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta 
Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihod-
ností mesta je èlenený v zmysle §6 ods.3 VZN 
Mesta Banská Bystrica è. 4/2010 o evidencii pa-
mätihodností mesta do registrov.

Zoznam pamätihodností mesta Banská Bystri-
ca je otvorený materiál. Komisia pre pamätihod-
nosti mesta pravidelne posudzuje, na základe 
nových skutoèností, návrhy na zápis (prípadne 
zrušenie zápisu), prièom do úvahy berie pod-
nety od laickej i odbornej verejnosti. Formulár 
návrhu vyhlásenia pamätihodností mesta nájdu 
záujemcovia na oficiálnej webovej stránke mesta 
www.banskabystrica.sk.

Tvorba evidencie a Zoznamu pamätihodností 
mesta je zameraná na identifikáciu, výskum, evi-
denciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, rege-
neráciu, využívanie a prezentáciu pamätihodností 
mesta. V budúcnosti umožní vytváraś ponuku a 
štruktúru produktov poznávacieho cestovného ru-
chu a zaèleniś ju do ponuky regionálnych a nadre-
gionálnych národno-poznávacích trás a okruhov. 

Jana Pelikánová
koordinátorka projektu
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Erb mesta Banská Bystrica

V období stredoveku erby, èiže osobitné 
identifikaèné znaky nama¾ované na štíte pod¾a 
ustálených pravidiel, používali nielen fyzické, ale 
aj právnické osoby. Na území Slovenska už od 
1. tretiny 13. storoèia jestvovalo viacero miest 
a osád mestského charakteru a práve v tom-
to storoèí sa zrodili aj naše prvé mestské erby. 
Keïže Banská Bystrica v tomto období patrila 
do elitnej kategórie slobodných krá¾ovských 
a banských miest, erb získala medzi prvými. 
Presný dátum udelenia erbu panovníkom kvôli 
absencii písomných prameòov síce nepoznáme, 
ale najstaršia zachovaná banskobystrická peèaś 
s mestským erbom je štýlovo identická s najstar-
šou peèaśou Banskej Štiavnice, ktorá pochádza 
z roku 1275. Obsahom banskobystrického erbu 
je pritom modifikovaný štátny znak uhorského 
krá¾ovstva – tzv. mladší štátny znak Uhorska, 
ktorý sa používal za vlády dynastie Arpádovcov. 
Patrí teda do rovnakej skupiny mestských erbov, 
ako napr. erby Žiliny, Skalice, Šurian, Topo¾èian a 
neïalekého Zvolena, ktoré tiež vznikli aktívnym 
pretvorením uhorského (v týchto prípadoch ale 
staršieho) štátneho znaku. 

Pôvodný mestský erb sa od toho súèasného 
mierne líšil. Najstaršia zachovaná peèaś s mest-
ským erbom je na listine z roku 1326 a obsahuje 
ranogotický trojuholníkový štít, ktorý je èlenený 
na deväś vodorovných polí (v heraldickej termi-
nológii sú to štyri brvná). Nad štítom je umiestne-
né k sebe privrátené banícke kladivko a želiezko. 
Vo¾nú plochu po bokoch erbového štítu vypåòa-
jú nebeské telesá – na jednej strane dvanásścípa 
hviezda (slnko) a na druhej polmesiac, prièom 
obe telesá sú hore a dole sprevádzané malými 
šesścípymi hviezdièkami. Po obvode peèate je 
umiestnený majuskulný kruhopis + SIGILLVM • 
DE • BISTRICEBANA.  

Toto najstaršie peèatidlo sa bezo zmeny 
používalo až do polovice 15. storoèia, kedy ho 
nahradilo nové so zmeneným mestským erbom. 
Obsahovalo neskorogotický štít, ktorý je sedem-
krát delený – èiže je èlenený už iba na osem 
vodorovných polí. Erb zároveò dopåòa anjel 
vo funkcii nosièa štítu a dva jastraby vo funkcii 

strážcov štítu. Príèiny zmeny obsahu erbového 
štítu, ktorá spoèívala v redukcii poètu vodorov-
ných polí, nedokážeme vysvetliś. Vieme len, že 
Banskobystrièania opustili vyše storoèia použí-
vaný erb rovnako ako banícku symboliku a už sa 
k nim nikdy nevrátili.

Súèasný erb mesta Banskej Bystrice je pria-
mo odvodený práve z tejto peèate s nosièom 
a strážcami erbového štítu. Mestský erb spolu 
s vlajkou a peèaśou predstavujú oficiálne sym-
boly mesta, ktorých používanie upravuje osobit-
ný štatút. Erb mesta sa môže používaś vo dvoch 
podobách. Jednoduchú, alebo základnú formu 
predstavuje tzv. malý erb a tento má podobu iba 
samotného erbového štítu so znamením (štyri 
èervené brvná v striebornom poli). Tzv. ve¾ký, 
alebo slávnostný erb je výtvarne bohatší – má 
podobu erbového štítu so znamením, ktorý je 
doplnený o anjela vo funkcii nosièa štítu a dvoch 
jastrabov ako strážcov štítu.

Igor Graus
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S výstavbou bytov na Fonèorde, v minulosti v 
neobývanom priestore medzi kopcom nad èas-
śou Štiavnièky smerom k mestskej štvrti Radvaò, 
sa zaèalo po skonèení druhej svetovej vojny v ro-
koch 1948 – 1949. Ako prvé vyrástli murované 
rodinné domy pre obyvate¾ov nacistami vypá-
lenej obce Kalište s názvom ulice Nové Kalište. 
Nasledovala ïalšia výstavba dvojpodlažných do-
mov pre zamestnancov štátnej správy a postup-
ne sa vytváralo minimálne obchodné zázemie, 
pretože prednosś mala bytová výstavba.

Názov Fonèorda vznikol umelým spôsobom 
ako pracovné pomenovanie pre výstavbu nové-
ho sídliska. Nesúvisel so žiadnym miestnym, ale-
bo chotárnym oznaèením. Pôvod má v maïar-
skom slove foncsorda, èo znamená amalgám. 
Pripomína miesto niekde povyše terajšieho sídla 
Obvodného úradu, kde v 16. storoèí stála amal-
gaèná huta na spracovanie zliatin kovov s ortu-
śou, èím vznikal amalgám.

Prvú etapu povojnového „socialistického 
budovania“ Fonèordy uzatvára Dom dôchod-
cov na Jilemnického ulici, svojho èasu jeden z 
najmodernejších a najvyh¾adávanejších na Slo-
vensku. Z dnešného poh¾adu celé toto „budova-
te¾ské nadšenie“ môžeme prijímaś s výhradami, 
isteže má viacero nedostatkov, napríklad trpí so-
cialistickou uniformitou, ale nemožno mu uprieś 
zmysel pre sociálne skvalitòovanie bývania v hu-
mánnejšom a priestornejšom prostredí zelene, 
ktorý sa neskôr vytratil. Tento spôsob výstavby 
a bývania bol ekonomicky prístupný pre všetky 
vrstvy obyvate¾stva.

Pre najrozsiahlejšie sídlisko medzi mestskými 
èasśami Radvaò – Podlavice sa pomenovanie 
Fonèorda úplne zaužívalo, zdomácnelo a stalo 
sa neoddelite¾nou súèasśou Banskej Bystrice. 
S historickým jadrom mesta ho v poslednom ob-
dobí prepája moderné obchodno – spoloèenské 
stredisko Europa shopping center.

Milan Šoka

„Stará“ Fonèorda

pred rokom 1957
foto: Ján Baláž

23. september 2002
foto: Ján Baláž

rok 2012
foto: Jaroslav Èunderlík
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Výrez ortofotomapa – Stará Fonèorda

Ortofotomapa 2009, GEODIS ©
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Sídlisko Fortnièka
Malé sídlisko Fortnièka vyrástlo v päśdesia-

tych rokoch minulého storoèia na severozápad-
nom okraji historickej èasti mesta. Ohranièené je 
dvormi meštianskych domov v Dolnej ulici, po-
tokom Bystrica, Hornou a Dolnou Striebornou 
ulicou. Pôvodne štvorpodlažné obytné bloky 
sú situované v priestore niekdajších mestských 
záhrad, ktoré postupne doplnili ïalšími osem-
podlažnými bytovými domami na Ulici Terézie 
Vansovej. Verejné priestranstvo s trávnatým 
predpolím umelecky dotvára bronzová plastika 
ženy. Zároveò sa tu nachádzajú zvyšky bývalého 

mestského opevnenia a v dvorných traktoch ka-
menná fontána. 

Napriek istej uniformite, za ktorou cítiś po-
platnosś dobe svojho vzniku, keï do všetkých 
oblastí života prenikali prvky ideologizácie a so-
cialistického realizmu, ostáva Fortnièka svojou 
architektúrou a urbanistickým riešením priro-
dzeným prvkom mestskej aglomerácie.

     
Milan Šoka

Fortnièka pred rokom 1961 zdroj: súkromná zbierka Jána Baláža

Fortnièka v roku 2012 foto: Jaroslav Èunderlík

U
R

BA
N

ISTIC
K

Ý C
ELO

K



17

Sídlisko Pred stanicou
architekti: Martin Kusý, Karol Ružek 
realizácia: Stavoprojekt Bratislava
rok: 1954 – 55

Výstavbu prvého povojnového sídliska pred-
znamenala súśaž na regulaèný plán mesta v roku 
1939. Vytýèila jeho hlavnú os od plánovanej no-
vej železniènej stanice kolmo k ¼upèianskej ces-
te, ktorú križovala os vodného kanála mestskej 
elektrárne (z r. 1905). Na tieto myšlienky navia-
zali projektanti v povojnových rokoch. Sídlisko 
riešili ako pokraèovanie zástavby centrálnej èasti 
mesta, s polyfunkèným parterom, technológia 
tehlovej výstavby umožòovala variácie. Jasná 
urbanistická osnova, kontinuálne napojenie na 
mestskú štruktúru v západnej èasti, komplexná 
obèianska vybavenosś, chránené vnútorné dvo-
ry, ve¾a priestoru pre zeleò a ihriská, školy a škôl-
ky vytvárajú z jeho priestoru dodnes ob¾úbenú 
štvrś pre bývanie. I keï štvrś vznikla v období vý-
stavby v slohu socialistického realizmu, jeho au-
tor architekt Martin Kusý neuplatòoval u jednot-

livých budov ozdobnosś. Architektonické princí-
py sa skôr prejavili v „klasicizme a historizme“ 
urbanistického poòatia (osovosś, symetriènosś, 
prevýšená úroveò dvoch vežovitých blokov od 
strany vstupu zo stanice – akési propyleje). Na 
niekdajšej osi vodného kanála bol neskôr vytvo-
rený park a ihriská. 

Obèianska verejnosś sídlisko vníma ako 
svojbytnú èasś mesta, ktorá má všetky potrebné 
vlastnosti urbanistického celku k tomu, aby bola 
chránená tak vo svojej kompozícii, funkciách, 
ako aj v priestorovom koncepte. A to nielen pre 
dnes už historické hodnoty, ale aj pre hodnoty 
humánneho a vyhovujúceho životného prostre-
dia.

Klára Kubièková

august 2011  foto: Klára Kubièková
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Výrez ortofotomapa – Sídlisko Fortnièka

Výrez ortofotomapa – Sídlisko Pred stanicou
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Ortofotomapa 2009, GEODIS ©

Ortofotomapa 2009, GEODIS ©
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Stadlerovo nábrežie
Stadlerovým nábrežím sa nazýva nábrežie 

Hrona od vtoku Bystrièky proti toku rieky, po 
dnešný most na železniènú stanicu Banská Bys-
trica – Mesto. Bolo to územie na juh od mest-
ských hradieb, ktoré najviac trpelo vysokými 
stavmi vody rieky a záplavami, umocnenými 
vtokom Bystrièky. Ú¾avu priniesla až regulácia 
na prelome 19. a 20. storoèia vïaka finanènej 
pomoci mešśana Teofila Stadlera, ktorý mal sú-
cit s mnohými śažkosśami chudobnejších vrstiev 
obyvate¾ov mesta. Prvá èasś nábrežia bola do-
konèená v roku 1903. V roku 1911 Teofil Stadler 
zomrel. Vo svojej záveti však nezabudol na do-
konèenie svojho zámeru. Poruèil 25.000 korún 
na postupné dobudovanie nábrežia a ïalších 
25.000 na postavenie mosta so železnou kon-
štrukciou, ktorý by spájal ulicu, pripravovanú 
na mieste komorského dvora, so stanicou u 
Svätého Jána. Zrejme to bola 1. svetová vojna, 
ktorá stavbu mosta posunula až do obdobia 1. 
republiky, do roku 1922. (Svoju úlohu plnil do 
roku 1944, kedy pod¾ahol bojom pri potlaèe-

ní SNP. Dnešný most bol postavený po druhej 
svetovej vojne.) Mesto prijalo rozhodnutie, aby 
sa nábrežie volalo od týchto èias po Stadlerovi. 
Dnes je toto rozhodnutie znovu rešpektované. 
Poèas 20. storoèia však územie nábrežia prešlo 
viacerými zmenami. Keïže regulácia dovolila 
jeho využívanie, vznikla tu dvojsmerná cesta, 
s alejou a lavièkami na nábreží, ako aj nieko¾ko 
prízemných domov so záhradami medzi cestou 
a hradobným múrom. K juhozápadnej èasti hra-
dobného múru pristavali Kolkáreò, ob¾úbené 
miesto vychádzok za hradby, miesto pre spoje-
nie športu so spoloèenským posedením v pro-
stredí zelene. Najväèší zásah znamenalo rozší-
renie cesty na štvorprúdovú, s ve¾kým vzrastom 
dia¾kovej i miestnej premávky. Domy i Kolkáreò 
boli zbúrané, lavièky sa ešte na nieko¾ko rokov 
presunuli k hradbám, kým zmizli úplne. Pôsobe-
nie dopravy momentálne víśazí nad nábrežnou 
promenádou a možnými rozmanitými funkciami 
rieèneho toku v živote mesta...

Klára Kubièková
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Nábrežie T. Stadlera 1913  zdroj: archív Jána Baláža

foto: Jaroslav Èunderlík
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Vrt hlboký až 55 m je situovaný v severnej 
èasti mesta, lokalita Horné Záhrady, cca 100 m 
vpravo od miestnej komunikácie Rudlová - Stará 
nemocnica v údolí Rudlovského potoka. 

Minerálna voda vyteká z rúrky a vo¾ne odteká 
do potoka. Svojím zložením je síranovo-hydro-
uhlièitanová, vápenato-horeènatá, uhlièitá so 
zvýšeným obsahom kyseliny kremièitej, studená, 
hypotonická. 

Používa sa na pitné úèely. Jej mikrobioló-
gia, biológia, príp. nezávadnosś sa vyšetruje 
sporadicky. Prameò je zahrnutý v Pláne zdra-
via mesta Banská Bystrica. Okolie vrtu bolo 
naposledy upravené v súvislosti s výstavbou 
severného obchvatu v r. 2011. 

Prameò je trvalo verejnosti dostupný.

 Pavol Katreniak

Rudlovský medokýš

Medokýš na Štiavnièkách
Prameò sa nachádza v lokalite Štiavnièky 

medzi areálom plážového kúpaliska a krytou 
plaváròou asi 100 m v¾avo od Tajovského poto-
ka na pozemku vo vlastníctve rímskokatolíckej 
cirkvi. 

Voda je prírodná, slabo mineralizovaná, 
hydrouhlièitanovo-síranová, vápenato-horeèna-
tá, uhlièitá, studená, hypotonická. Jej mikrobio-
lógia, biológia, príp. nezávadnosś sa vyšetruje 
sporadicky. Prameò je zahrnutý v Pláne zdravia 
mesta Banská Bystrica. 

Prvýkrát sa spomína v r. 1663. V správe mies-
todržite¾a rady z r. 1768 sa uvádza, že kyslá voda 
sa môže piś len èerstvá a nedá sa skladovaś kvôli 
vysokému obsahu kyslièníka uhlièitého. 

V r. 1997 a 2011 boli na medokýši zrealizo-
vané rekonštrukèné práce. Mesto v partnerstve 
s Obèianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica 
uspelo v grantovom programe „Pohoda za mes-
tom“ vyhlásenom Nadáciou Ekopolis s projek-
tom „Bystrièania, obnovme si Medokýš!“. Nová 
zelená oddychová zóna sa stala verejnosti trva-
lo dostupnou oázou pokoja, duševného relaxu 
a oddychu.

 Pavol Katreniak
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Prameò sa nachádza v blízkosti centra mesta. 
foto: Jaroslav Èunderlík

Obnovený medokýš medzi areálom krytej 
plavárne a plážovým kúpaliskom. 

foto: Jaroslav Èunderlík
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Zvláštny tvar 
listu ¾aliovníka pripomína lýru.

Liriodendron tulipifera. Strom rastie v La-
zovnej ulici è. 42 na evanjelickom cintoríne za 
kostolom v Banskej Bystrici. Je to zdravý, bujný, 
široko ståpovitý, majestátny jedinec s opadavým 
lístím. Obvod kmeòa, ktorý rastie šikmo, má vo 
výške 1,3 m ve¾kosś 224 cm. Vek sa odhaduje na 
100 rokov. Tmavozelené, do 15 cm dlhé listy tva-
ru lýry a na vrchole laloènaté, na jeseò žltnú. Na 
prelome mája a júna sa na strome vytvárajú žlté 
èi bledozelené kvety, na báze oranžovo prúžko-
vané, tvaru èaše, dlhé do 6 cm. Z obojpohlav-
ných kvetov, ktoré pomerne rýchlo opadávajú, 
sa vyvíjajú kuže¾ovité plody podobné šiške. Kôra 
stromu je tmavohnedá a zbrázdená. ¼aliovník 
tulipánokvetý pôvodne rastie v listnatých lesoch 
východu Severnej Ameriky. Uprednostòuje hl-

boké, úrodné, dobre priepustné pôdy, ani ve¾mi 
suché, ani ve¾mi vlhké, na priamom slnku alebo 
v polotieni. Z jeho kmeòa si Indiáni zhotovova-
li kanoe. Drevo je svetlé, ¾ahko opracovate¾né, 
vhodné na výrobu nábytku. V našich podmien-
kach vyniká ¾aliovník ako solitér v záhradách, 
parkoch a cintorínoch.

V Banskej Bystrici sa ¾aliovník vyskytuje i ne-
ïaleko malej stanice a tiež aj povyše mestského 
parku na Tajovského ulici. Blízka frekventovaná 
komunikáca do Podlavíc však spôsobuje po-
stupné vysychavanie stromu, presnejšie páru  
¾aliovníkov, rastúcich tesne ved¾a seba takmer 
už 200 rokov.

 Pavol Katreniak

¼aliovník na evanjelickom cintoríne

PR
ÍRO

D
N

Ý PR
IESTO

R

¼aliovník na evanjelickom cintoríne.  foto: Jaroslav Èunderlík
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Urpín
Leží v Slovenskom stredohorí v celku Zvo-

lenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. 
Je neodmyslite¾nou súèasśou panorámy Banskej 
Bystrice. Jeho nadmorská výška je 510 m. Nachá-
dza sa blízko centra na ¾avom brehu rieky Hron a 
je vidite¾ný z mnohých èastí mesta. Z východnej 
strany susedí s èasśou Uhlisko, zo severu s cen-
trom mesta a zo západu s Radvaòou. Na východ-
nej strane kopca je Kalvária zo 17. storoèia so 
zastaveniami krížovej cesty zobrazujúcej výjavy 
z utrpenia a smrti Ježiša Krista. Úboèím Urpína 
vedie železnièná traś Zvolen – Vrútky. Od vlako-
vej zastávky Banská Bystrica – Mesto, tzv. Malej 
stanice, vedie na vrch serpentínový chodník. Prvý-
krát sa Urpín spomína v listine krá¾a Ladislava IV. 
z 25. 3. 1287. Vo¾akedy na òom existovala obec. Jej 
presné miesto sa zatia¾ nedá urèiś. O jej existencii 
svedèia zachované písomnosti. Predpokladá sa, 
že jej obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, cho-
vom oviec alebo dobytka, možno aj uhliarstvom. 
V súèasnosti sú na Urpíne dve chránené územia: 
Urpínska aleja a Urpínska lesostep s chránenými 
stromami, výskytom vzácnych druhov rastlín aj 
živoèíchov.

 Pavol Katreniak
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Poh¾ad na Urpín. foto: Jaroslav Èunderlík

Obnovená Kalvária – miesto oddychu a modlitby.
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Mestská zeleò, ktorá vytvára hlavnú poh¾adovú 
os na Pamätník SNP, vznikla vo dvoch etapách: vo 
väzbe na výstavbu obytného súboru Sídliska pred 
stanicou (1955-1956) a vo väzbe na výstavbu Pa-
mätníka SNP a jeho podnožia na bývalom území 
toku a ramien Hrona, pod¾a víśazného urbanistické-
ho plánu Emanuela Hrušku a Milana Kodoòa z roku 
1959 (realizácia 1969-1988). I keï celé územie má 
parkový charakter, mesto ho zatia¾ nezaradilo medzi 
mestské parky. 

V období prvej etapy prieèna os Sídliska bola ur-
èená otvoreným kanálom mestskej elektrárne, pris-
pôsobila sa mu tak výstavba, ako aj prvá výsadba 
zelene. Až po zrušení mestskej elektrárne a zakrytí 
kanála bola vysadená verejná zeleò pod¾a projek-
tov projekènej zložky ZARES-u a Stavoprojektu v 
polovici 70-tych rokov. Bola prispôsobená obytné-
mu charakteru sídliska, s vysokou i nízkou zeleòou, 
oddychovými priestormi, ihriskami, výtvarnými die-
lami. V posledných desaśroèiach sa síce vykonáva 
základná údržba, ale chýba zásadný a citlivý prístup 
k zmenám, ktoré prináša èas – tak pre zeleò, ako aj 
pre stále prvky parkového priestoru.

 Druhá etapa vznikla v období sprístupnenia Pa-
mätníka SNP, jednak na jeho terase (parkové úpravy 

pod vedením Ing. ¼udovíta Petríka v spolupráci s 
Prof. ing. arch. Kuzmom), jednak na nive pod ním 
okolo roku 1969. Došlo k tvarovaniu terénu a vylú-
èeniu dopravy. Mohutné staré lipy sú pozostatkom 
z obdobia starého stavu Hrona. Stred priestranstva 
bol zatrávnený a vo¾ný – pri svojom vzniku slúžil na 
zhromaždenia pri oslavách. Postupne sa stal ob¾úbe-
ným a najnavštevovanejším priestranstvom mesta, s 
mnohými prirodzene vytvorenými funkciami. V roku 
1969 tu boli vytvorené aj viaceré výtvarne pojedna-
né ihriská pre deti a taktiež výtvarné diela význam-
ných umelcov (Vladimír Kompánek, Karol Lacko, Pa-
vol Tóth), ktoré bez potrebnej údržby každým dòom 
strácajú svoju hodnotu. Fontána Andreja Goliáša 
pred Luxom bola postupne likvidovaná opakovaný-
mi stavbami provizórnych výstavných stanov.

Toto pásmo zelene, ktoré vzniklo postupne a 
bez celistvej koncepcie, je dnes dôležitým prvkom 
tak identity mesta, ako aj ochrany jeho obyvate¾ov 
v nastávajúcom období globálneho otep¾ovania so 
všetkými jeho následkami. Vyhlásením za pamäti-
hodnosś je vyjadrené aj želanie obyvate¾ov mesta o 
jeho zachovanie v celom rozsahu. 

Klára Kubièková

Mestská zeleò pod 
Pamätníkom SNP po Štatistický úrad

Prekrývanie vodného kanála, hlavná os smerom od Pamätníka SNP 
zdroj: archív Jozef Kubiš

Dnes od Sídliska
foto: Klára Kubièková
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foto: Jaroslav Èunderlík
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Technické dielo – oce¾ové mechanické sta-
vidlo – sa nachádza v mieste prahu na dolnom 
toku potoka Bystrica, ktorý je pravostranným 
prítokom Hrona, v banskobystrickej èasti Me-
dený Hámor pri križovatke ulíc Laskomerská a 
Lazovná. Je súèasśou zregulovanej dolnej èasti 
toku, ku ktorej došlo v súvislosti s využívaním 
jeho vodného potenciálu pre potreby územne 
susediacich priemyselných výrobných zariadení 
a v rámci protipovodòovej ochrany pri¾ahlého 
územia.

Potok Bystrica pramení vo Ve¾kej Fatre pod 
Krá¾ovou studòou, preteká cez obce Dolný Har-
manec, Harmanec, U¾anka a cez Jakub sa dostá-
va na územie Banskej Bystrice popri Medenom 
hámri, areáli bývalej Slovenky a na Huštáku sa 
vlieva do Hrona. Potok slúžil nepretržite už od 
konca 15. storoèia, keï sa v Medenom hámri 
na takmer 500 rokov udomácnila kovohutnícka 
ve¾kovýroba medi, ako zdroj vody pre manufak-
túrnu a neskôr aj priemyselnú výrobu. Severne 
od objektu hámra bol situovaný vodný náhon. 
Celoroène fungujúca výrobná prevádzka ban-
skobystrického mediarskeho podniku pozostá-

vala zo sústavy hutníckych, hámorníckych, zá-
moèníckych dielní a skladov, ktorých súèasśou 
boli aj mohutné rozvody vody v interiéri. Voda 
slúžila aj na pohon vodných kladív. 

Úsek toku Bystrice po sútoku so Starohor-
ským potokom od U¾anky až po vodoèet v Ban-
skej Bystrici, odkia¾ je potok regulovaný, využí-
vajú vodáci na splav.

Elena Bradiaková a Danica Turèanová

Nachádza sa v priechodnom dvore domu 
è. 16 v Hornej ulici.

Toto asi 10 m vysoké torzo komína, teraz 
prekryté ihlanovitou strieškou, je pozostatkom 
Prvej banskobystrickej továrne na farbenie, èis-
tenie a pranie bielizne, ktorú v roku 1902 založil 
Dávid Kemény.

Ide teda o pamätihodnosś industriálnej histó-
rie Banskej Bystrice.

     
     

Július Burkovský

Regulátor vody na potoku Bystrica

Torzo komína
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foto: Jaroslav Èunderlík

 „Regulátor“ - stavidlo na potoku Bystrica
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Hrobka rodiny Holeschovcov

Krypta je jednou z mála v priestore umiest-
nených, architektonicky hodnotných hrobiek na 
banskobystrickom evanjelickom cintoríne. Po-
stavil ju banskobystrický stavite¾ a maliar Adolf 
Holesch (1838-1908) pre seba a svoju rodinu.

K jeho menu sa viaže postavenie novorene-
sanènej vily Dominika Skuteckého na Hornej 
ulici 55 (1896) a vlastného domu v eklektickom 
tvarosloví na nároží ukonèenia ¾avej strany Dol-

nej ulice (poškodený a zbúraný po explózii mos-
ta na Bystrièke v r. 1944).

Presný rok výstavby hrobky nie je známy, 
pravdepodobne bola postavená v rokoch 1900-
1908. Dnes je vo ve¾mi zlom stave – po násilnom 
vniknutí do krypty a následnom zamurovaní ju 
neoznaèuje žiadne meno. Architekt pri jej pro-
jekcii mal za vzor centrálne stavby a pod¾a nich 
stavané malorozmerné náhrobné architektúry 
východných kultúr. Hrobka je v exteriéri dvoje-
tážová - na štvoruholníkové, nárožnými bosáža-
mi zdobené prízemie, dosadá menšia ústredná 
osemhranná veža.

Okrúhle ståpiky na jej nárožiach nesú vlys 
pásu meandrov – symbolizujúcich ponorenie 
vo vodách smrti, v spodnej èasti sú medzi nimi 
umiestnené v omietke tvarované makové kvety, 
symbolizujúce veèný spánok. Obidve striešky 
hrobky boli z medeného plechu. Horizontálne 
hroby, kryté kamennými platòami na severový-
chodnej strane hrobky (taktiež bez oznaèenia 
menami), sú jej súèasśou.

 Interiér hrobky je toho èasu neprístupný. 

Klára Kubièková
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Evanjelický cintorín, Lazovná ulica è. 42  foto: Klára Kubièková

Hrobka rodiny Adolfa Holescha
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Trhové kolonizaèné mesto pod Urpínom le-
žalo na dôležitej obchodnej ceste „Via Magna“, 
spájajúcej juh so severom, vedúcej od Stredo-
zemného mora cez južné Uhorsko a banské 
Pohronie až k Baltu. Mesto so špecializovanou 
banskou èinnosśou a obchodnými aktivitami 
malo právo trhu od èias, keï krá¾ Belo IV. daro-
val obyvate¾om jestvujúcej osady s názvom Villa 
v roku 1255 krá¾ovské výsady.

Mesto sa postupne rozvíjalo, z prízemných 
domov s hlbokými dvorovými zástavbami s pre-
lukami, vznikali súvislé radové zástavby a upro-
stred cesty vedúcej od juhozápadu smerom 
na severovýchod medzi súvislou zástavbou na 
miernom návrší, kde sa domy rozostupujú, sa 
sformovalo námestie. A k trhom, ktoré sa konali 
na námestí, neodmyslite¾ne patrila studòa. Jej 
význam mierne klesol, keï mesto malo už kon-
com 16. storoèia vodovod a kanalizáciu a miesto 
konania trhu preložili juhovýchodne pod mest-
ský hrad. Na vedutách môžeme v mieste dneš-
nej fontány, niekde uprostred námestia vzhliad-
nuś malé body. A to už je zaznamenaná drobná 
architektúra, predchodca našej fontány. V prvej 
tretine 17. storoèia, za richtára Reulla, vzniká na 
mieste bývalej studne (?) malé jazierko ohrani-
èené kameòmi v tvare osemuholníka, uprostred 
ktorého stála mosadzná socha. Takáto drobná 
architektúra sa zachovala približne dvesto rokov, 
keï na pláne mesta z polovice 19. storoèia je 
jasne zachytený jej tvar. Ku koncu 19. storoèia už 
vieme presne, ako vyzerala, vïaka prvej vyhoto-
venej fotodokumentácii. Bol to vodomet, obko-
lesený malým jazierkom vyhåbeným do zeme, s 
nízkym kamenným múrikom, do ktorého padala 
späś vychàlená voda. Zaèiatkom 20. storoèia ku 

kamennému múriku pribudla kvetinová záhrad-
ka a nízky kovaný plôtik. Ku kovanému plotu bol 
postupne pribudovaný jeden stupeò ïalšieho 
betónového múrika a dlažba, ktorá tvorila jeden 
výškový stupeò od plochy námestia. Opätovnú 
dostavbu si vyžiadalo jej napojenie na elektric-
ký pohon (1912). Do jazierka postupne pribú-
dali najprv štyri kopèeky navàšených kameòov 
v strede, neskôr aj po obvode plochy jazierka. 
Modernizáciou prešla aj koncom 30-tych rokov, 
keï ju v medzivojnovom období doplnili o fa-
rebné osvetlenie. Tu niekde sa zastavil jej po-
stupný vývoj od malého vodometu (r. 1860) až 
po homo¾u obrastenú machom, z ktorej vrcholu 
strieka do výšky prúd vody. K nemu z obvodu 
vrcholu kameòov oblúèikmi dopadajú menšie 
prúdy vody, ktoré spolu tvoria okrúhly veniec. 
Nepravidelný útvar z tufových kameòov má tvar 
smerom nadol sa rozširujúceho odrezaného ku-
že¾a, ktorý je ponorený v jazierku a oblemovaný 
nízkym kamenným múrikom v tvare kruhu. Cez 
kruhový múrik sú postavené okolo dominantnej 
hmoty kameòa ïalšie štyri nepravidelné homo-
le naukladaných tufových kameòov, chàliacich 
vodu na centrálnu masu kameòa. 

Po poslednej komplexnej rekonštrukcii fon-
tány v roku 2009 spozornie nejeden návštevník 
mesta a na chví¾u sa pozastaví. Každodenný ži-
vot na námestí dopåòa nielen známym zvukom 
padajúcej vody, ale aj tónmi vážnej hudby, zne-
júcimi v pravidelných intervaloch. Svojimi pre-
menami pod¾a potrieb èasu, sprevádzala dobo-
vý vývoj námestia a jej prítomnosś vnímame ako 
neoddelite¾nú súèasś centra mesta. 

Magdaléna Dudková 

Fontána 
na námestí v Banskej Bystrici
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rok 1895 „Novovybudovaný vodomet na Hlavnom námestí“ rok 1899

rok 1935 zdroj: súkromná zbierka Jána BalážaNa prelome 19. – 20. storoèia

Fontána na námestí v Banskej Bystrici

A
RC

H
ITEK

TÚ
R

A

rok 2012 foto: Jaroslav Èunderlík
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Zvonice

Na súèasnom území mesta Banská Bystrica 
sa nachádzajú viaceré zaujímavé stavby - zvo-
nice. Tieto v minulosti plnili a aj  plnia funkciu 
umiestnenia a používania zvonov mimo kosto-
lov. Zvonice bývajú murované, i keï poznáme 
aj typy drevené a polomurované, jednoduchšie 
i zložitejšie. Tie banskobystrické sú charakte-
ristické murované samostatne stojace veže na 
strategických miestach v osídlených èastiach. 
Nachádzajú sa najmä na území bývalých samos-
tatných obcí, ktoré boli neskôr v druhej polovici 
dvadsiateho storoèia pripojené k mestu.

Najzaujímavejšia, najvyššia a najlepšie za-
chovaná a zrekonštruovaná veža – zvonica sa 
nachádza v strede bývalej obce Sásová, dnes 
mestskej èasti Banská Bystrica – Sásová, ktorá 
sa rozprestiera pod ve¾kým sídliskom vybudova-
ným v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 
dvadsiateho storoèia. Bola postavená v roku 1913 
na pozemku, ktorý sásovskej filiálke ECAV (Evan-
jelickej cirkvi augsburského vyznania) darovala 
p. Dorota Roháèová. Zvony sa dostali do veže 
v roku 1928, kedy tieto dala vyhotoviś miestna 
filiálka ECAV. V máji 1929 boli zvony posväte-
né a odvtedy sa v obci z tejto príležitosti konali 
slávnostné bohoslužby.  V roku 1938 bol pred 
zvonicou umiestnený podstavec s bustou gene-
rála Milana Rastislava Štefánika, od významného 
akad. sochára Ladislava Majerského.Táto busta 
je výnimoèným a celosvetovo ojedinelým spra-
covaním podoby gen. Štefánika bez francúzskej 
generálskej èiapky a s realistickými èrtami tváre. 
V roku 1939 boli na všetky štyri strany zvonice 
umiestnené hodiny. Potrebná rekonštrukcia a 
uvedenie zvonice do stavu, aký poznáme dnes, 
boli vykonané vïaka finanènému príspevku švaj-
èiarskych evanjelikov a.v. a vïaka Ing. Pavlovi 
Rýsovi v roku 2000. O výstavbe i rekonštrukcii 
sa zmieòujú pamätné tabule umiestnené na zvo-
nici.

V susednej bývalej obci Rudlová, dnes taktiež 
mestskej èasti Banskej Bystrice, sa tiež nachádza 
zvonica. Ako typicky solitérna stavba sa nepre-
hliadnute¾ne týèi vo vrchnej èasti svahu Strmej 
ulice. Je vzh¾adom jednoduchšia, ale podstatne 
staršia. Bola vybudovaná v roku 1881, pôvodne 
nie na obecnom, ale súkromnom pozemku ro-
diny  Valovie. Má pôdorys 3,5 x 3,5 metra a je 

vysoká 11 metrov. 6. novembra  1881 boli do nej 
umiestnené aj zvony, ktoré za 3000 zlatých za-
kúpila obec a bola aj vysvätená. Pamätná tabu¾a, 
umiestnená nad vchodom do zvonice priamo z 
ulice, potvrdzuje už uvedený rok výstavby, ale 
aj rok rekonštrukcie po druhej svetovej vojne – 
1948. Poèas prvej svetovej vojny sa dokonca po-
darilo Rudlovèanom uchrániś zvony, ktoré mali 
byś na základe rekvirácií pre uhorské vojsko, po-
užité na liatie kanónov.

Oba objekty, ako aj ich zvony, slúžia prísluš-
níkom oboch majoritných náboženských konfe-
sií, ako evanjelickej, tak aj katolíckej. V minulosti 
bývalo zvykom zvoniś trikrát denne – ráno, na 
obed a veèer. Okrem toho sa zvonilo kvôli ve¾-
kým búrkam, požiarom, ale aj pohrebom a iným 
udalostiam a okolnostiam, ktoré vyboèovali 
z rámca kolobehu každodenného bežného živo-
ta. Obce spravidla mávali ustanovených zvoná-
rov, ktorí boli aj príležitostne a pod¾a možností 
platení.

Marcel Pecník

Sásová
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Zvonice

Kremnièka Podlavice

Skubín Rudlová
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foto: Jaroslav Èunderlík

Na vyhlásenie za pamätihodnosś mesta navrhnuté ïalšie zvonice v Rakytovciach, Majeri, Senici 
a Kostiviarskej.

pozn. zvonica v Radvani – NKP



ZVONICE VYHLÁSENÉ ZA PAMÄTIHODNOSTI

1. Sásová 
2. Rudlová
3. Skubín
4. Podlavice
5. Kremnièka

ZVONICE  PRIPRAVENÉ NA VYHLÁSENIE ZA PAMÄTIHODNOSTI

6. Rakytovce
7. Majer
8. Senica
9. Kostiviarska 

Ortofotomapa z r. 2007, © copyright by Topografický ústav Banská Bystrica
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Impozantná administratívna budova pod¾a 
projektu žilinského architekta Františka Bednári-
ka, autora viacerých funkcionalistických budov 
v meste. Bola postavená na dovtedy nezastave-
nom území po zbúraní Hronskej brány, ako ná-
rožná budova dvoch nových ulíc.

Jej kompozícia využívala svahovitý terén. 
Prvé podlažie s preskleným obvodovým pláš-
śom a priamym prístupom z parteru bolo urèené 
pre styk s verejnosśou – jej ustupujúca zaoblená 
hmota so zdôraznenou priebežnou markízou 
vytvárajú vizuálne od¾ahèený plastický nosný 
prvok. Tri poschodia slúžili administratívnym 
úèelom. Ich dispozíciu urèuje schodisko v osi 
hlavného vstupu od Švantnerovej ulice a na jeho 
priestor kolmo nadväzujúca široká komunikaè-
ná chodba v strede budovy, z ktorej sa otvára-
jú kancelárie. Chodby sú osvetlené vertikálnym 

priebežným oknom z východnej strany. Piate 
podlažie bolo urèené pre bytové úèely. Pôvodne 
bol používaný aj vstup od Cikkerovej ulice, ktorý 
je dnes uzavretý a tým neguje pôvodné komu-
nikaèné a priestorové väzby budovy na svoje 
okolie. Hmota budovy je zmäkèená zaoblenými 
nárožiami a èlenená rizalitmi. Juhozápadná fa-
sáda (z ulice nie je vnímate¾ná) je rytmizovaná 
ponorenými balkónmi vo svojej strednej èasti.

Po roku 1945 bola budova rozšírená tak do 
Švantnerovej (è.d. 7) ako aj Cikkerovej ulice (è.d. 
12) obytným a administratívnym blokom vo výš-
ke troch podlaží, ktoré sa prispôsobili tvaroslo-
viu hlavnej budovy. Reprezentuje domácu fun-
kcionalistickú architektúru štyridsiatych rokov 
20. storoèia. 

Klára Kubièková 

pôv. budova BEZ
Švantnerova ul. è. 9
architekt František Bednárik 
r. 1939 - 41 projekt, realizácia
po r. 1945 prístavba - František Bednárik, Vitalij Zdraževský

Stredoslovenská energetika, a.s. 
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foto: Jaroslav Èunderlík
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Železnièná stanica Banská Bystrica

Objekt postavený pod¾a predvojnových 
rozvojových plánov mesta, ako aj preloženého 
koryta Hrona a novej železniènej trate smerom 
na Diviaky. Kompozícia budovy je symetrická a 
rešpektujúca hlavnú os. Jej dominantnú hmotu 
tvorí objekt hlavnej odbavovacej haly s približne 
10 metrovou vnútornou výškou. Pod¾a literatúry 
má obdivuhodnú oce¾obetónovú konštrukciu. 
K hlavnej hale sa priraïujú pravé a ¾avé krídlo 
budovy o dvojpodlažnej výške s administratívny-
mi a úèelovými miestnosśami (v pravom krídle 
reštauraèné zariadenia).

Nad parterom hlavnej haly od strany vstupu 
obieha markíza so zaoblenými nárožiami, ktorá 
kryje nástupné schodisko a vstupy do haly. Stred 
prieèelí hlavnej haly èlení 8 vertikálnych okien s 
vitrážami (autori I. Šimko, V. Stašík, O. Opršal 
– realizácia 1959) s motívmi stredoslovenských 
banských miest. Prieèelia aj interiéry hlavnej ha-
lysú obložené kamenným obkladom. Od strany 
vstupu na oboch stranách budovy boli v roku 
1951 umiestnené kamenné plastiky od Františka 
Gibalu.

Klára Kubièková

architekt Ján Štefanec, Bratislava
1941 l. cena v súśaži, 1941- 1945 projekt
1951 dokonèenie budovy
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foto: Jaroslav Èunderlík
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Pôvodne na tomto mieste mal stáś Psychiat-
rický pavilón, vyprojektovaný architektom Bel-
lušom v r.1938 (nebol realizovaný). Belluš v tej 
dobe pracoval aj na regulaènom pláne mesta, 
kde projektovanú budovu umiestnil na poh¾ado-
vú os cesty medzi plánovanou novou železniè-
nou stanicou a nemocnièným areálom – mest-
skej triedy novej obytnej štvrte. Po vojne posta-
vený, vtedy Chirurgický pavilón, stojí na jeho 
mieste. Dodnes nie je stopercentne potvrdené, 
že autorom budovy je inžinier Václav Houdek, 
ale je to viac ako pravdepodobné.

Dnešná budova SÚSCCH má päś nadzem-
ných a jedno podzemné podlažie, ktoré dostáva 
svetlo z anglických dvorèekov pred budovou. 
Dispozícia budovy je prostá - je komponovaná 
do tvaru T - predné krídlo, orientované na juho-

východ, má dva trakty - v prednom sú izby pa-
cientov, zadný trakt tvoria chodby a vybavenosś 
(v prízemí sú lekárske ambulancie). V kratšom 
zadnom krídle sú umiestnené operaèné sály, 
lekárske pracovne a inšpekèné izby, röntgen, 
laboratóriá.

Pozoruhodnými architektonickými prvkami 
neskorofunkcionalistickej budovy sú jej ukon-
èenia na oboch stranách polkruhovými krytými 
terasami pre pobyt pacientov, ako aj otvorené 
bezpeènostné schodiská z kovového materiálu 
vo väzbe na terasy. 

V roku 2009 bola ukonèená prestavba a vše-
stranná modernizácia objektu. Na jeho streche 
je zriadený prvý kruhový heliport na Slovensku 
o šírke 26 m.

Klára Kubièková

Stredoslovenský ústav 
srdcových a cievnych chorôb
pôv. Chirurgický pavilón mestskej nemocnice, Cesta k nemocnici è. 1
inžinier Václav Houdek, Bratislava, projekt po roku 1945
realizácia ukonèená 1954 
rekonštrukcia a prestavba objektu 2006 – 2009
architekt Alexander Kuchár – Zdravoprojekt spol. s r.o., Bratislava 
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Ekonomická fakulta UMB

Pre výstavbu nového štátneho gymnázia bol 
vybraný pozemok pri mestskom parku. Po jeho 
dokonèení v roku 1914 v òom umiestnili vojen-
ský lazaret. Po roku 1918 tu zaèalo svoju èinnosś 
prvé štátne gymnázium s vyuèovacím jazykom 
slovenským, kde v duchu demokratického Èesko-
slovenska pokraèovali spoloène v štúdiu študenti 
predchádzajúcich rôznych náboženských škôl a 
gymnázií. V roku 1919 bola dokonèená aj jej in-
ternátna èasś.

Budova je vo svojom exteriéri i vnútorných 
priestoroch riešená ve¾koryso, jej architektonic-
ký výraz je zmesou romantickej monumentality 
a secesných dekoratívnych prvkov. Jej hlavnou 

pôdorysnou osnovou je tvar U. Trojpodlažná 
budova je dvojtraktová - hlavná chodba prebie-
ha paralelne s hlavným prieèelím budovy, avšak v 
južnej èasti sa triedy otvárajú z nej na východnú, 
kým v severnej èasti na západnú stranu. Hlavný 
vstup s monumentálnym kamenným ostením ve-
die k strednému hlavnému schodisku, na treśom 
podlaží sa nachádza slávnostná aula s galériou a 
výklenkami vo vyvýšenej strednej èasti budovy. 
Bývalá telocvièòa v ¾avom zadnom krídle slúži 
dnes ako ve¾ká poslucháreò. Dnes patrí budova 
Ekonomickej fakulte UMB a je prepojená s novo-
stavbou vo dvore.

Klára Kubièková

pôv. Štátne gymnázium, od r. 1918 Gymnázium Andreja Sládkovièa,
Tajovského ul. è.10
architekt Gyula Orczy, Budapešś, projekt 1912, realizácia 1914
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foto: Jaroslav Èunderlík

foto: archív Ján Baláž, Gymnázium r. 1925
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Slovenská sporite¾òa a.s., krajská 
poboèka, pôv. filiálka Pražskej
mestskej sporite¾ne

Autorom budovy je významný slovenský ar-
chitekt Emil Belluš, ktorý prežil svoju mladosś v 
Banskej Bystrici a neskôr obohatil jej architektú-
ru viacerými budovami a výsledkami súśažných 
projektov. Exponovanú nárožnú novostavbu 
sporite¾ne projektoval na mieste asanovanej 
historickej budovy, rešpektujúc jej hmotu a tvar 
- podobne ako v prípade bratislavskej radnice. 
Budova sporite¾ne v tvare L má rovnocenne 
vytvorené hlavné prieèelia smerom k obidvom 
historickým námestiam. Zvýšené prízemie s 
vertikálnymi tvarmi okien je obložené travertíno-
vým obkladom, nárožie zvýraznené kamenným 
reliéfom pod¾a návrhu Martina Benku, múry 
horných podlaží sú omietnuté s obnaženými 
kamennými osteniami okien. Vstup je situovaný 
na ¾avej strane budovy od strany Námestia Štefa-

na Moysesa, v tejto osi sa nachádzajú v interiéri 
komunikaèné priestory a schodisko. Pôvodne 
pre úèely bankovej prevádzky bola urèená iba 
prízemná banková hala, horné dve podlažia slú-
žili bytom. Pri rekonštrukcii bola zriadená ïalšia 
banková dvorana aj na prvom poschodí, druhé 
poschodie, ako aj podkrovie boli upravené pre 
bytové úèely.

Klára Kubièková

Nám. Štefana Moysesa è. 8
architekt Emil Belluš
1936 projekt a realizácia, 1995 – 97 rekonštrukcia, Ing. arch. Roman Turèan

A
RC

H
ITEK

TÚ
R

A

foto: Jaroslav Èunderlík
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Poštový úrad

Jedná sa o posledné dielo významného slo-
venského architekta Ferdinanda Silvana pred 
jeho emigráciou do Austrálie (1949). 

Objekt bol postavený na dotyku opevnené-
ho mestského hradu a hlavnej dia¾kovej cesty 
smerom na Brezno, na mieste asanovanej baš-
ty a nieko¾kých historických budov o. i. rodné-
ho domu J. D. Matejovie. Súśažný návrh pošty 
predstavoval nárožnú budovu s trojpodlažným 
krídlom smerom k hlavnej uliènej èiare, krídlo 
smerom k farskému kostolu malo maś iba jed-
no podlažie. V procese koneènej projekcie bola 
budova zväèšená a pod¾a projektu aj postave-
ná. Juhovýchodné krídlo je o poschodie vyš-
šie, jeho horné poschodie je od¾ahèené krytou 
priebežnou terasou so ståpikmi. ¼avé krídlo sa 
spolupodie¾a na vytvorení krytého schodiskové-
ho vstupu do budovy, má tri podlažia na pôdo-
ryse konvexnej krivky smerom k budove školy. 

Motív ståpov a vtiahnutých terás sa opakuje aj 
vo dvoch osiach tejto fasády. Hlavné prieèelia 
budovy majú travertínové obloženie. Pri vstupe 
je umiestnený travertínový reliéf s poštárskou te-
matikou od Ladislava Majerského. 

Priestory pre verejnosś – poštové haly, sa 
nachádzajú na prízemí za hlavným vstupom 
a v prvom poschodí – taktiež sú opatrené tra-
vertínovými obkladmi. Pôvodne boli v budove 
umiestnené aj byty.

 Klára Kubièková

dnes Slovenská pošta š.p.,
Stredisko poštovej prevádzky Banská Bystrica, Horná 1
architekt Ferdinand Silvan (Silberstein)
1947 - 1. cena v súśaži
1951 realizácia
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Základná škola cirkevná Štefana Moysesa
pôv. Rímskokatolícka ¾udová škola
Nám. Štefana Moysesa 23
architekt František Bednárik (Žilina)
projekt 1939
realizácia

Prvá moderná budova, ktorej výstavba naru-
šila celistvosś stredovekého mestského hradu, 
vznikla na mieste zbúranej èasti hradieb. Bola 
postavená na základe súśažného návrhu oce-
neného druhou cenou. Horizontála štvorpod-
lažnej budovy (3 nadzemné podlažia a suterén) 
sa stala zároveò urèujúcou budovou novej ulice 
pod cintorínom. Prostá dispozícia (chodba sme-
rom k ulici, vnútorný trakt s uèebòami na strane 
dvora) je obohatená vo vnútornom priestore i v 

kompozícii hmoty budovy o ústredné schodisko 
so vstupom z konvexného nárožia. Priestorové 
riešenie schodiska v tvare stúpajúceho trojuhol-
níka umožòuje sledovaś cez presklenú stenu ar-
chitektonickú krásu hradného areálu. 

Klára Kubièková

Základná škola cirkevná 
Štefana Moysesa 
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Základná škola 
Slobodného Slovenského vysielaèa

Škola spåòala požiadavky meštianskej a ob-
chodnej školy mesta, èiže druhého a tretieho 
stupòa vzdelávania. Jej architekt po praxi u 
Ödöna Lechnera bol zamestnancom Minister-
stva obchodu v Budapešti, neskôr sa stal zná-
mym ako projektant nemocnièných zariadení. 

Budova sa svojím slohom pripojila k prvým 
eklektickým stavbám novej ulice. Jej hmotová 
kompozícia má tvar v podobe L na križovatke 
ulíc, s hlavným vstupom v osi zvýrazneného 
nárožia., pokraèujúceho vertikálne v bohatých 
strešných tvaroch. Na tejto osi je v interiéri 
umiestnené hlavné schodište, sprístupòujúce 

všetky podlažia. Dispozícia budovy je jednodu-
chá – priebežná chodba zo strany dvora, uèebne 
sú umiestnené zo strany ulice. Eklektický charak-
ter budovy èerpá svoje inšpirácie od anglickej 
neskorej gotiky až po secesnú ornamentiku. Vý-
raznosś prieèelí s uplatnením režnej tmavoèer-
venej tehly je ukáznená bielymi horizontálnymi 
pásmi a od¾ahèená bielym soklom prízemia, uliè-
né i dvorné prieèelia sú rovnocenné. Škola bola 
v roku 1932 rozšírená smerom k Hornej ulici vo 
funkcionalistickom tvarosloví. 

Klára Kubièková 

pôv. Meštianska a obchodná škola, Skuteckého 8.
architekt Alfréd Jendrassík (Budapešś)
projekt r. 1899
realizácia r. 1901 – 1902
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pôv. Štátna èeskoslovenská odborná škola kovorobná Skuteckého ul. è. 20
architekt Otakar Schmidt (1895 - 1981), profesor ÈVUT v Prahe
od roku 1950 vedúci Katedry Pozemného stavite¾stva
projekt r. 1929 - 1932
realizácia r. 1932 - 34 domácou firmou Ing. Gescheidt a Èatloš

Budova patrí k pamiatkovému súboru Skutec-
kého ulice, patriacej do ochranného pásma Mest-
skej pamiatkovej rezervácie Banskej Bystrice.

Mesto plánovalo postavenie budovy pre 
odbornú kovorobnú školu sídliacu v provizóriu 
(Nám. SNP 14) už v rokoch pred prvou svetovou 
vojnou. K jej realizácii bolo možné pristúpiś až za 
1. Èeskoslovenskej republiky pod¾a projektu 
pražského architekta Otakara Schmidta. V roku 
1934 sa zaèalo v nej vyuèovanie.

Štvorpodlažný moderný školský komplex od-
bornej školy na nároží Skuteckého a Kukuèínovej 
ulice v tvare L je vybudovaný vo svahu. V hlav-
nom bloku so vstupom od Skuteckého ulice boli 
umiestnené uèebne, rysovne, kabinety a pracov-
òa riadite¾a. 

Funkcionalistické tvaroslovie 30-tych rokov sa 
prelína s neskorým doznievaním goèárovského 

tvaroslovia. ¼avá boèná fasáda dáva vyznievaś 
tympanonu v hmote strechy nad rozmerným 
oknom rysovne, tvar trojuholníka sa opakuje v 
rytme hrebeòových svetlíkov zastrešenia bloku 
dielní. Škola patrila v dobe svojho vzniku vy-
bavením k najmodernejším odborným školám 
Slovenska (ústredné kúrenie, dielne-teplovzduš-
né vykurovanie, moderné strojové vybavenie). 
Smerom k centru stojí samostatná dvojpodlažná 
obytná budova - byt riadite¾a. Dobové architekto-
nické tvaroslovie oboch budov je intaktné, avšak 
dlhodobo zanedbávaná údržba sa podpísala na 
ich chátraní. 

VÚC zrušila v roku 2011 strednú odbornú ško-
lu, ktorá tu sídlila. V súèasnosti prebieha správne 
konanie pre vyhlásenie tejto architektúry za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku.

Klára Kubièková 

Stredná priemyslová 
škola stavebná Banská Bystrica
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Portrét J. D. Matejovie, 
zo zbierok Lesníckeho a drevárskeho múzea Zvolen

„ZACHOVAŤ LESY POTOMKOM...!“

V TÝCHTO MIESTACH STÁL DOM, 
V KTOROM OD ROKU 1814 BÝVAL 

A V ROKU 1841 ZOMREL 
KOMORSKÝ LESMAJSTER 

JOZEF DEKRET MATEJOVIE 1774 – 1841 
venujú Lesy Slovenskej republiky 23. júl 2004

Pamätný kameò 
Jozefa Dekreta Matejovie

„ZA

V
V 

JOZE
ujú Lesvenu

Pamätný kameò je zatia¾ najmladším z poèet-
ných pamätníkov, ktoré sú vyjadrením úcty viace-
rých generácií lesníkov tomuto významnému synovi 
národa slovenského. Kameò z králického pieskovca 
sa nachádza v trávnatom páse pred budovou pošty 
na Hornej ulici è. 1 na mieste niekdajšieho domu, v 
ktorom Jozef Dekret Matejovie od r. 1814 žil a v roku 
1841 aj zomrel. Na kameni je okrem identifikaèných 
údajov uvedený aj jeho odkaz ZACHOVAŤ LESY 
POTOMKOM. V hornej èasti je otvor, do ktorého je 
zasadená sadenièka stromèeka, symbolizujúca lesy, 
ktorých zve¾aïovaniu Dekret zasvätil celý svoj život. 
Pamätník bol odhalený 23. 7. 2004 pri príležitosti 
Dòa stromu a 230. výroèia narodenia Jozefa Dekre-
ta Matejovie. Jeho autorom je Richard Seneši. 

Jozef Dekret Matejovie (12. júl 1774 – 18. ja-
nuár 1841), rodák z èiernobalockej osady Dobroè, 
komorský lesmajster v Banskej Bystrici, patril medzi 
najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 
18. a 19. storoèia. Významne prispel k zve¾adeniu 
baníctvom a hutníctvom zdevastovaných lesov na 
Hornom Pohroní. Novátorské metódy a raciona-
lizaèné postupy, ktoré uplatòoval, obsiahli široký 
okruh èinností – umelé zalesòovanie, pestovanie 
lesa, hospodárna śažba a využívanie dreva, renta-
bilita lesnej prevádzky, zdokona¾ovanie evidencie a 
ochrany lesa, sociálne reformy na zlepšenie sociál-
nych podmienok lesných robotníkov. Tieto èinnosti 
svojím významom presiahli obvod jeho pôsobnosti 
a stali sa základom pre usporiadané obhospodaro-
vanie lesov v celej krajine.

Viacero pamätníkov J. D. Matejovie sa nachádza 
na rôznych miestach na Pohroní a Liptove súvisia-
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cich s jeho životom a èinnosśou (Dobroè, Èierny Ba-
log, Brezno, Kováèovská dolina, Kohútová pri osade 
Rybô, Liptovský Hrádok). Jeho menom pripomína aj 
náuèný chodník v Lesníckom skanzene vo Vydrov-
skej doline, v Banskej Bystrici bol po òom pomeno-
vaný parèík v predpolí busty Jozefa Dekreta Matejo-
vie (1915, autor: sochár F. Sidló) v Národnej ulici a 
na budove Štátnych lesov boli slávnostne odhalené 
dve tabule so slovenským a anglickým textom. Prvý 
pamätník na brale v Dolnom Jelenci pri Starých Ho-
rách existuje dodnes.

Milan Šoka
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Tabu¾ky Provereno – min net

Preniknutie sovietskych vojsk a rumunskej 
armády po oboch stranách Hrona na sever od 
Zvolena vytváralo priaznivé podmienky k doby-
tiu Banskej Bystrice. Udržanie tohto mesta bolo 
symbolom národnooslobodzovacieho boja slo-
venského národa. Napriek obsadeniu Banskej 
Bystrice 27. októbra 1944 zostala Banská Bys-
trica mestom, kde sa fašistický režim udržal je-
dine s pomocou nemeckých okupaèných vojsk. 
Velite¾stvo nemeckej 8. armády zorganizovalo 
okolo mesta dokonalý systém po¾ných opevne-
ní. Celkove boli na prístupoch k Banskej Bystrici 
z južnej strany vybudované štyri protitankové 
priekopy, dvadsaś železobetónových palebných 
ohnísk, dvestošesś kovových protitankových pre-
kážok. Podobne z východnej strany prehradili 
fašisti prístupy k mestu èlenitou obranou. 

Rozhodujúci útok na Banskú Bystricu zaèali 
19. marca 1945 o pol ôsmej hodine ráno jednot-
ky Èervenej armády – 50. a 51. zbor 40. armády 
generála Žmaèenka tridsaśminútovou delostre-
leckou prípravou. Následne, podporované 8. ru-
munskou mechanizovanou jazdeckou divíziou 
4. rumunskej armády generála Dascalescu, za-
útoèili pozdåž západného brehu Hrona severne 
od Zvolena. 

Z východnej strany smerom k Banskej Bys-
trici postupovali jednotky Karnaèevovej brigády 
v súèinnosti s 11. rumunskou pešou divíziou, 
ktoré zaútoèili na dobre vybudované opevnenia 
fašistov v Podbrezovej a Dolnej Lehote. Aj vïa-
ka podpore miestneho obyvate¾stva sa podarilo 
prelomiś obrannú líniu a 23. marca 1945 postú-
pili vojská až k obci Luèatín. Následne fašisti 
stiahli obranné vojská z rôznych úsekov okolo 
Banskej Bystrice priamo do mesta a snažili sa 
zastaviś tlak vojsk Èervenej a rumunskej armády. 
V ranných hodinách 25. marca 1945 prenikli do 
mesta sovietski a rumunskí vojaci. Napriek silné-
mu odporu fašistov okolo ôsmej hodiny ráno už 
bol oslobodený stred mesta a o druhej poobede 
bola celá Banská Bystrica opäś slobodná. Sna-
hu 8. nemeckej armády o opätovné obsadenie 

mesta útokom zo severu smerom od Jakuba a 
Tajova vojská 40. armády generála Žmaèenka 
dokázali úspešne odraziś. 

Po oslobodení mesta vojaci Èervenej ar-
mády okrem opravy mostov a ciest identifiko-
vali aj zamínované objekty a zabezpeèovali ich 
následné odmínovanie. Odmínované objekty 
oznaèovali nápismi „Provereno, min net“ (Preve-
rené, bez mín). Toto lakonické oznámenie bolo 
zárukou pre bezpeèné užívanie skontrolovaných 
objektov, respektíve ich prípadnú rekonštrukciu. 
Súèasśou nápisu bol nielen dátum kontroly, ale 
aj mená vojakov, ktorí kontrolu vykonali. Do 
dnešných èias sa v meste zachovali štyri také-
to nápisy: v Národnej ulici, Robotníckej ulici, 
na Hronskom predmestí a na Námestí Štefana 
Moysesa. Sú spomienkou na dni, kedy prišla do 
nášho mesta sloboda a pripomínajú nám akú 
cenu sme museli za òu zaplatiś.

Roman Hradecký
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Tabu¾ky Provereno – min net

Robotnícka ul. è.1052/24Hronské predmestie è. 1056/5

Provereno min net, písané azbukou (v preklade Skontrolované – bez mín) s menami 
vojakov, ktorí kontrolu vykonali, a dátumom kontroly, ktorým je 25. marec 1945.

Tabu¾ky sa na území Banskej Bystrice zachovali na týchto miestach:

Národná ul. è. 1014/5 Námestie Štefana Moysesa è. 42/14
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foto: Ján Filo
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V banskobystrickej mestskej èasti Fonèorda 
je na troch obytných domoch postavených za-
èiatkom päśdesiatych rokov minulého storoèia 
umiestnených šesś glazovaných keramických re-
liéfov. Súbor je situovaný do verejného priestoru 
a nachádza sa nad vchodmi do dvojpodlažných 
domov v radovej zástavbe. Námety výtvarného 
spodobenia sú charakteristické pre obdobie vzni-
ku budovate¾ských figurálnych motívov a zaèiat-
kov tzv. socialistického realizmu v umení, kultúre 
a spoloèenskom živote.

Socialistické domové znamenia s motívom 
družby stavebníctva a armády, ako aj baníctva, sa 
nachádzajú na Jilemnického ul. è. 1262/25 a 27. 
Motív baníctva sa opakuje opäś na Ul. kpt. Nálep-
ku è. 1288/2, ako aj motív družby stavebníctva a 
armády nad vchodom è. 1290/6. Tematika zlieva-
renstva sa vyskytuje iba na dome è. 1288/4 a sta-
vebníctva na dome è. 1290/8. Všetky sú datované 
rokom 1951 a signované viac èi menej èitate¾nej-
šie významnými èeskými sochármi, reštaurátormi 
a vysokoškolskými pedagógmi: Ladislavom Pí-

chom (1917 – 1990) na reliéfoch družba staveb-
níctva a armády a baníctvo; Rudolfom Semrádom 
(1910 – 1980) na motívoch stavebníctvo a zlieva-
renstvo. Uvedený súbor dekoratívnej keramiky je 
na Slovensku ojedinelým javom.

Keramické reliéfy s totožnými motívmi sú zrej-
mé z jednej, ve¾kej sériovej výroby a pod¾a údajov 
z internetu sa vyskytujú v èeských mestách Brno 
– Žabovøesky, Klatovy, Ústí nad Labem a Jince v 
okrese Pøíbram. Škála ich umeleckých výrazových 
prostriedkov je pomerne obmedzená, sústreïuje 
sa iba na preferované okruhy ¾udskej èinnosti v 
tomto èase: baníctvo, družbu stavebníctva a ar-
mády, stavebníctvo a zlievarenstvo. Jedine v mes-
te Klatovy a mesteèku Jince sa navyše nachádza 
po jednom identickom reliéfe s tematikou po¾no-
hospodárstva.

Táto tzv. politicky angažovaná keramika sa 
radí do oblasti výzdoby verejných priestranstiev a 
je výreèným svedectvom obdobia svojho vzniku.

Milan Šoka

Keramické reliéfy 
nad vchodmi do obytných domov
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Pomník 48 neznámych a 12 menovaných 
èeskoslovenských vojakov 
– legionárov I. svetovej vojny 
V chotári pri cintoríne bývalej obce Majer
autor neznámy, vznik pp. v roku 1919
rekonštruovaný v rokoch 2008 – 2009

V obci Majer bola zriadená poèas 1. svetovej 
vojny jedna z najväèších vojenských nemocníc 
Rakúsko-uhorskej armády s poètom 5 000-
6 000 pacientov. Pri nemocnici bol zriadený 
regulovaný a udržiavaný cintorín pre vyše tisíct-
risto zosnulých. Pomník legionárov má s týmto 
cintorínom spoloèné iba svoje umiestnenie a 
po likvidovaní nemocnièného cintorína pomáha 
identifikovaś aj jeho zaniknuté miesto. 

Pomník je symbolický – neoznaèuje hroby 
vojakov. Pod¾a mien a upresnení hodností sa 
jedná o neznáme a známe obete z jednotiek 
legionárov z Talianska, ktorým postavili tento 
pomník legionári èeského pluku, konajúci služ-
bu v Banskej Bystrici v roku 1919. 

Pomník z travertínu je jednopoh¾adový, 
hlavným symbolom je mnohocípa, vo dvoch 
rovinách zobrazená hviezda, v jej strede nápis: 
„A my vždy cítili, že vytrvaś je krásne...“.

Pred òou stojí podstavec s legionárskou pril-
bou s reliéfom dvojchvostého leva. Na ružovej 
mramorovej tabuli podstavca sa nachádza text:

48 ès. neznámých vojínù
Èetaø Anton František
èetaø Pejzar, pìší pluk 35
desátník Èerný, „Foligno“
svobodník Lažansky
vojín Štrunc Jozef
Vojín leg. Marek Jan, pìší pluk 34 
Strelec Jana Èapka
Vojín leg. Salát František, pìší pluk 39
„Výzvìdný gen. Grazianiho
Vojín Abraham Jan, ès. pìšího pluku
Vojín Frejtnal František, žen. setn. 2/48
Vojín Jaroš Juro, pìší pluk 71
Vojín Štìpán Karel, ès. pìšího pluku
Vojín Tuma Jaroslav, pìší pluk 8 „Slezský“

Z ¾avej strany pomníka je pridaný nízky kamen-
ný hranol s nápisom: Nadporuèík 
P.PL. 7. VÁCLAV LAJTOCH 1895–1923

Generál Štefánik založil Èeskoslovenský zbor v 
Taliansku 13. augusta 1918, jeho súèasśou bol aj 
peší pluk 35 – Foligno.

Klára Kubièková

Mohyla padlým vojakom
foto:  Jaroslav Èunderlík
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Významnú úlohu v dejinách mineralógie na 
Slovensku v prvej polovici 19. storoèia zohra-
li dvaja vynikajúci mineralógovia Jozef Jónás 
(1787–1821) a Kristián Andrej Zipser (1783–
1864). Kým banskoštiavnický rodák J. Jónás 
svoju úspešne sa rozvíjajúcu vedeckú kariéru 
skonèil predèasnou smrśou už vo veku 33 ro-
kov, jeho osobný priate¾ K. A. Zipser, profesor 
a neskôr riadite¾ Vyššej evanjelickej dievèenskej 
školy v Banskej Bystrici, dovàšil svoju vedeckú 
kariéru s mimoriadnymi úspechmi na medziná-
rodnom poli. 

Na svojich cestách po Uhorsku sprevádzal 
svetoznámeho francúzskeho mineralóga F. S. 
Beudanta, ktorý ho èasto spomína vo svojom 
diele. Aj s F. Kubínyim precestoval mnohé nále-
ziská Uhorska, ve¾kú èasś Sedmohradska, Baná-
tu, Chorvátsko, a zozbierané minerály odosielali 
aj spoloène jednotlivým súkromným osobám, 
ústavom, panovníkom, uhorskej Akadémii vied, 
uhorskej univerzite, Národnému múzeu a Prí-
rodovedeckej spoloènosti v Pešti, a to nielen 

jednotlivé kusy, ale aj celé zbierky. Zipser tak 
obohatil mineralogickými a geognostickými 
zbierkami celý uèený svet. 

Jeho vlastná mineralogická zbierka musela 
byś urèite ve¾mi bohatá a rozsiahla. Zaujímali 
sa o òu najvyššie štátne osobnosti. Napríklad 
roku 1821 si ju prezrel arciknieža František Karol 
a roku 1822 uhorský palatín arciknieža Jozef so 
svojou manželkou arcikòažnou Máriou Dorot-
heou. Túto najvyššiu návštevu zveènil Zipser pa-
mätnou tabu¾ou zo sivého mramoru, zabudova-
nou na južnej strane jeho domu na Striebornej 
ulici v Banskej Bystrici s týmto nápisom:

„Tento dom poctili svojou návštevou Exce-
lencie, Jeho C. K. Výsosś arciknieža Franz Carl 
dòa 6. októbra 1821 a Jeho C. K. Výsosś arci-
knieža palatín Uhorska so svojou manželkou, Jej 
Výsosśou pani arcikòažnou Máriou Dorotheou,  
rod. princeznou z Wurtembergu dòa 22. augus-
ta 1822.“

Filip Glocko

Pamätná tabu¾a 
osadená pri návšteve arcikniežaśa 
Francza Karla r. 1821 u K. A. Zipsera
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Horná Strieborná 21., Banská Bystrica foto: Jaroslav Èunderlík
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Výnimoènú osobnosś pápeža Jána Pavla II., kto-
rý viedol katolícku cirkev v rokoch 1978 – 2005, 
pripomína pred objektom na Kapitulskej ul. 21 
socha tohto v poradí 264. pontifika. V r. 2004, 
pri príležitosti prvého výroèia jeho návštevy v 
našom meste, bola nainštalovaná pred vcho-
dom do „Diecézneho pastoraèného centra Jána 
Pavla II“. Autormi trištvrśovej postavy odliatej z 
bronzu sú Rajmund Lauro a Peter Sulík. Žulový 
podstavec a nápis doplnil architekt Jozef Frtús. 
Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojty³a, sa 
narodil 18. 5. 1920 v po¾ských Wadowiciach. Bol 
prvým Netalianom od r. 1522 a vôbec prvým 
Slovanom na Petrovom stolci. Podpísal mnoho 
dôležitých dokumentov, ktoré zásadne ovplyvni-
li vývoj katolíckej cirkvi. Verejne sa ospravedlnil 

za prenasledovanie Galilea Galileiho, za mlèanie 
cirkvi poèas holokaustu, èi za štvrtú križiacku vý-
pravu v r. 1204. Dbal na dobré vzśahy s inými 
náboženstvami. Osobnou charizmou priśahoval 
obrovské zástupy ¾udí. Poèas svojho v dejinách 
tretieho najdlhšieho pontifikátu absolvoval 104 
zahranièných ciest. V rámci nich navštívil 129 
krajín. Na Slovensko zavítal trikrát. Pokia¾ sa týka 
vnútrocirkevných doktrín, je považovaný za kon-
zervatívca. Zomrel 2. 4. 2005 vo Vatikáne. Jeho 
nástupca Benedikt XVI. ho v r. 2011 vyhlásil za 
blahoslaveného. Sviatok Jána Pavla II. v kalendá-
ri pripadá na 22. október.

 Pavol Katreniak

Socha pápeža Jána Pavla II.
Kapitulská ul. è. 21
Autor: R. Lauro, P. Sulík
Odhalenie: 2004
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Budova sv. Karola Boromejského, dnes slúži ako Pastoraèné centrum Jána Pavla II.  foto: Jaroslav Èunderlík
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Súsošie Štefana Moysesa 
a Karola Kuzmányho
Námestie Štefana Moysesa v Banskej Bystrici
Autor: akademický maliar M. Tomaško 
Odhalenie: 2005

Prvé ekumenické súsošie na Slovensku zo-
brazuje dve výrazné osobnosti národného živo-
ta z druhej polovice 19. storoèia, ktoré pôsobili 
v Banskej Bystrici vo významných pozíciách.

Štefan Moyses sa v rokoch 1851 – 69 stal 
biskupom banskobystrickej rímskokatolíckej 
diecézy a zaslúžil sa nielen o rozvoj tunajšieho 
katolíckeho gymnázia v národnom duchu, ale 
aj o povznesenie národného života v meste. Na 
valnom zhromaždení Matice slovenskej v Marti-
ne ho v roku 1863 zvolili za prvého predsedu.

Karol Kuzmány pôsobil ako ev. a v. kòaz a su-
perintendent v Banskej Bystrici (1832 – 1849 
a 1860 - 63) a svojou èinnosśou sa zaslúžil o ná-
rodné a kultúrne pozdvihnutie Slovákov. Na val-
nom zhromaždení Matice slovenskej v Martine 
ho v roku 1863 zvolili za prvého podpredsedu.

Obaja symbolizujú vzácnu spoluprácu oboch 
konfesií na budovaní národnej identity Slovákov, 
ktorá je podnes príkladom. 

Roku 1998 mesto Banská Bystrica vypísalo 
súśaž na vytvorenie súsošia Moyses – Kuzmány, 
v ktorej zvíśazil návrh akademického sochára 
Miroslava Tomašku z Bánoviec nad Bebravou. 

Realizácia víśazného návrhu sa èasovo vèle-
nila do rámca mestských osláv 750. výroèia ude-
lenia krá¾ovských výsad v roku 2005. Na vytvo-
renie, výrobu a inštaláciu diela mesto vyèlenilo 6 
miliónov korún. 

Bronzové súsošie v nadživotnej ve¾kosti (3,5 
m) je umiestnené medzi rímskokatolíckym far-
ským kostolom Nanebovzatia Panny Márie a trž-
nicou. Postavy vystupujú priamo z dlažby a spá-
ja ich oblúk v tvare šálu, symbolizujúci národnú 
a ekumenickú jednotu Slovákov. Statická forma 
súsošia akoby tvorila stály a nemenný symbol pi-
lierov a zakladate¾ov národnej identity. Slávnost-
né odhalenie za úèasti významných predstavite-
¾ov verejného, cirkevného a kultúrneho života sa 
uskutoènilo 29. 9. 2005.

Jana Borgu¾ová
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foto: Jaroslav Èunderlík
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Pamiatka na povodeò

Nenápadná kovová tabu¾ka vsadená do 
mestského hradobného múra na Stadlerovom 
nábreží informuje v nemeckom jazyku o výške 
vody: „WASSERSTAND D 25 AUGST 1813“ po-
èas katastrofálnej povodne v celom Uhorsku, 
ktorá v Banskej Bystrici kulminovala práve 25. 
augusta 1813. Osud tabu¾ky je rovnako zaují-
mavý ako struèný text, ktorý obsahuje. Pôvod-
ne bola taktiež umiestnená na múre mestského 
opevnenia pri niekdajšej kolkárni, ale o èosi bliž-
šie k potoku Bystrica.

Keï v šesśdesiatych rokoch èasś múra a kol-
káreò asanovali, tabu¾ka sa stratila, ale už v roku 
1969 sa našla a pamiatkari ju umiestnili na teraj-
šie miesto, údajne v rovnakej výške.

Menšie èi väèšie povodne neboli v Banskej 
Bystrici nièím neobvyklým, pretože Hron a pri-
¾ahlé potoky Bystrica a Tajovský potok sa pomer-
ne èasto vylievali z brehov, prièom spôsobovali 
obrovské škody na majetku obèanov. Neraz sa 
o živelné pohromy prièinili tzv. hrable na Hrone, 
zariadenia na zachytávanie splavovaného dreva 
z Horehronia, najmä vtedy, keï výdatne, dlhšie 
pršalo a sprieèilo sa v nich ve¾ké množstvo dre-
va, ktoré zahatalo tok Hrona. Napríklad v roku 
1575 ve¾ká jarná povodeò odniesla hrable aj so 
všetkými zásobami dreva.

Prvá regulácia Hrona a úprava hronského 
nábrežia od dolnej èasti Národnej ulice až po 
Kostol svätej Alžbety sa uskutoènila v rokoch 
1901 – 1903, na ktorú štedro prispel bansko-
bystrický mecén, krá¾ovský a dvorný radca Teofil 

Stadler (1822 – 1911). Mešśania na znak úcty po-
menovali po òom aj nábrežie „na veèné èasy“.

Mesto zažilo v minulom storoèí ïalšie dve 
mohutné povodne. Hron sa vylial s neobvyklou 
silou v roku 1931, hoci krátko predtým prebehla 
regulácia nábrežnej cesty. V polovici päśdesia-
tych rokov minulého storoèia mesto pristúpilo 
k preloženiu koryta Hrona. Ani toto protipovo-
dòové opatrenie neprinieslo oèakávané výsled-
ky, pretože už v roku 1974 opäś postihli Banskú 
Bystricu ïalšie a zatia¾ posledné záplavy. V živej 
pamäti Bystrièanov ostávajú zatopené Žlté pies-
ky, Stadlerovo nábrežie, Hušták a Radvaò. Pod 
múzeom SNP sa dalo èlnkovaś.

Milan Šoka
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Anton Július Hiray: 
Civitatis Neosoliensis Militare Marsch 

V rokoch 1790 – 1820 pôsobil v Banskej Bys-
trici Antonius Julianus Hiray (17. 2. 1770, Nová 
Baòa – 21. 10. 1842, Banská Štiavnica) ako farský 
organista a regenschori v nemeckom farskom 
kostole Nanebovzatia P. Márie, popritom aj 
ako uèite¾ hudby. Vo funkcii majstra mestských 
trubaèov ho písomné pramene zaznamenávajú 
prvýkrát v súvislosti s príchodom palatína Jozefa  
Antona, syna cisára Leopolda II., do mesta dòa 
27. júla 1798. Na poèesś tejto významnej udalos-
ti A. J. Hiray skomponoval Civitatis Neosoliensis 
Militare Marsch (Pochod obèanov mesta Ban-
ská Bystrica, tiež Banskobystrický pochod) pre 
2 klarinety, 2 lesné rohy a 2 fagoty. Richtárom 
mesta bol v tomto roku Pavol Rakšányi (Paulus 
Rakssanyi). Originálny hudobný autograf tejto 
skladby je uložený v Pretoriálnom protokole 
z roku 1798 vo fonde mesta Banská Bystrica v 
Štátnom archíve v Banskej Bystrici, poboèka 
Banská Bystrica. Noty sú zviazané medzi stranou 
431 a 432. Na strane 431 je pod èíslom 1831 
poznámka: „Pro Memoria conservetur“, teda, že 
rukopis je sem vložený na žiadosś autora, aby sa 
„zakonzervoval na pamiatku“ tejto výnimoènej 
udalosti. Autografná partitúra má prebal z papie-
ra zlatej farby a partitúra obsahuje titulný list a 
6 strán napísaných na peknom ruènom papieri. 

Vo vnútri sa na pravej strane nachádza titulný list 
a ¾avá vnútorná strana prebalu obsahuje mená a 
funkcie jednotlivých èlenov vojenskej jednotky, 
pravdepodobne obèianskej milície „Officiolatus 
Bandern “, ktorá sa spolu s trubaèmi zúèastnila 
vítania palatína na èele sprievodu. Z popisu vy-
plýva, že niektorí z nich sa niesli na koòoch. Boli 
to títo predstavitelia mesta: Capitaneus (kapitán) 
Michael Troll, Superior Locumtenens (nadporu-
èík) Joannes Fluk, Sub=Locumtenens (podporu-
èík) Christianus Zimerman, Vexillißer (zástavník) 
Moyzius Gröll, Cadetii (pešiak) Samuel Rakssa-
nyi, ad Latus Vexillißeri (poboèní zástavníci) Jo-
annes Rottermundt a Georgius Keller Modory. 
Skladba je v trojdielnej forme, má svižný, veselý 
ráz a pochodová, rytmicky èlenená hlavná téma, 
sa štyrikrát opakuje, preto po vypoèutí zostáva 
dlho v pamäti poslucháèov. Banskobystrický po-
chod patrí medzi ojedinelé zachované svetské 
hudobné pamiatky trubaèskej kultúry z konca 
18. storoèia v strednej Európe. Od roku 1980 
ho majú v repertoári viaceré dychové súbory z 
Banskej Bystrice a hrávajú ho pri oficiálnych po-
dujatiach mesta.

Marianna Bárdiová

zdroj: Štátny archív v Banskej Bystrici, poboèka Banská Bystrica

Pochod obèanov mesta Banská Bystrica

ej Byzdroj: Štátny archív v Banske
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Štátny archív v Banskej Bystrici, poboèka Banská Bystrica, fond Mesto Banská Bystrica

Ján Cikker: Zvuèka pre Slobodný 
slovenský vysielaè, 1944

Ján Cikker (29. 7. 1911, Banská Bystrica – 21. 12. 
1989, Bratislava) bol jedným z mála skladate¾ov, kto-
rí v období 2. svetovej vojny umelecky nemlèali. Na 
napadnutie Po¾ska a rozpútanie vojny reagoval v roku 
1940 kantátou Cantus filiorum, op. 17 na báseò V. 
Reisela a cyklom troch piesní O mamièke, op. 18 na 
básne V. Beniaka, A. Guotha a F. Heèka. Významnými 
orchestrálnymi dielami, ktoré majú silné protivojnové 
a humanistické zameranie sú tri symfonické básne: 
Leto, op. 19, Vojak a matka (neskôr Boj), op. 21 pre re-
citátora a ve¾ký orchester na báseò A. Žarnova a Ráno, 
op. 24, ktoré spojil do trilógie s názvom O živote. 

Poèas Slovenského národného povstania v roku 
1944 bol Ján Cikker v rodnej Banskej Bystrici. Povere-
níctvo školstva mu dalo za úlohu vykonávaś evidenciu 
uèite¾ov na povstaleckom území. Spolu s ostatnými 
obèanmi zažil atmosféru nadšenia a odhodlania v pro-
tifašistickom boji a zúèastnil sa na kopaní obranných 
zákopov okolo mesta. Dòa 30. augusta 1944 zaèal z 
budovy Evanjelického spolku vysielaś Slobodný slo-
venský vysielaè, ktorý vyzval všetkých Slovákov, Slo-
venky a ostatných obèanov do boja proti fašistickej 
zvôli. Vysielanie povstaleckého rozhlasu pripravovali 
mnohí Cikkerovi priatelia – Gabriel Rapoš, Tibor An-
drašovan, Ján Hadraba, Jaromír Brož a ïalší. Niekto 
z nich navrhol, aby Cikker pre rozhlas skomponoval 
zvuèku. Onedlho, zaèiatkom septembra, ju v klavírnej 
verzii v tónine A dur zahral pred Andrejom Plávkom, 
Alexandrom Matuškom a Ladislavom Sárom. Páèila sa 
im a ujala sa. V rozhlasovom štúdiu ju sám autor nahral 
na želatínovú platòu. Opakoval ju nieko¾kokrát za se-
bou tak, ako sa potom vysielala, prièom prítomní me-
dzi hrou vždy potichu odpoèítavali krátke prestávky. 
Ako sám Cikker spomínal, na konci nahrávania nevy-
držali a srdeène sa rozosmiali. Žia¾, táto vzácna platòa 
sa nezachovala. Okrem zvuèky pripravil skladate¾ pre 
vysielanie aj nieko¾ko prednášok o hudbe. Zachova-
la sa úètenka s jeho honorárom, na ktorú napísal, že 
ho venuje v prospech ranených vojakov na fronte. Zo 
zvuèky už o mesiac Ján Cikker spracoval orchestrálny 
Pochod povstalcov. Po potlaèení Povstania a príchode 
nemeckých vojsk, zavládla v meste śažká atmosféra. 
¼udia sa báli jeden druhého, niektorí udávali susedov 
i priate¾ov, nikto si nebol istý životom. Ján Cikker na 
túto situáciu zareagoval orchestrálnym taneèným die-

lom Selanka, op. 23, ktorým sa utiekol do vnútorného 
idylického pastorálneho sveta.

Zvuèka pre povstalecký rozhlas Jána Cikkera temer 
stála život. Po potlaèení Povstania gestapo zatváralo 
všetkých, ktorí s Povstaním i s Vysielaèom mali nieèo 
do èinenia. Prvý raz ho chytili pri bystrickom parku, 
avšak vïaka dobrej zhode okolností ho prepustili. 
Potom sa skrýval v pivnici matkinho domu v Banskej 
Bystrici na rohu Komenského a terajšej Kollárovej ulici 
pod katolíckym cintorínom a v diplomatickom aute sa 
dostal do Bratislavy. Tam už gestapu neunikol, avšak 
poèas výsluchu ho tak, ako aj viacerých ïalších, za-
chránil pred transportom do koncentraèného tábora 
vyšetrovate¾ JUDr. Jozef Beòuška. Za to však on sám v 
koncentraènom tábore zahynul v roku 1945. 

Zvuèka Jána Cikkera sa stala hudobným symbo-
lom Slovenského národného povstania a temer polsto-
roèie ju ako svoju zvuèku používalo banskobystrické 
rozhlasové štúdio. Ako symbol Povstania ju použili 
viacerí skladatelia, okrem iných sám Cikker v symfo-
nickej básni Nad starým zákopom (Epitaf) v roku 1973 
a v tom istom roku aj èeský skladate¾ Oldøich Flosman 
v orchestrálnej kompozícii Ohnì na horách. Pochod 
povstalcov, ktorý motivicky vychádza zo zvuèky, bol 
viackrát nahratý na gramoplatniach a èasto sa uplat-
òoval pri oficiálnych príležitostiach. Pre zmiešaný zbor 
a dychový orchester na slová Milana Ferka ho v roku 
1953 upravil Zdenko Mikula.

Marianna Bárdiová
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Vekom druhý najstarší priemyselný závod na 
Slovensku, avšak prvý svojho druhu. Od zaèiat-
ku svojej èinnosti v roku 1496 do jeho definitív-
neho ukonèenia roku 1991 sa dožil takmer 500 
rokov nepretržitej aktivity. Na rozdiel od Krem-
nickej mincovne (založená 1327-8), s ktorou bol 
historicky, výrobne a hospodársky po celé svoje 
produkèné obdobie úzko zviazaný, sa stal však 
mediarsky podnik so svojím hámrom prvým a 
najvýznamnejším podnikom, ktorého produkcia 
bola urèená jednoznaène pre trh.

Európske prvenstvo Medeného hámra spoèí-
va v zavedení prvej koncentrovanej ve¾kovýroby 
v kovohutníctve v dobe, v ktorej sa meï stala na 
európskych trhoch najžiadanejšou komoditou. 
V 16. storoèí výroba úplne ovládla európsky trh 
s meïou a ešte do polovice 17. storoèia patril 
Medený hámor k trom najdôležitejším mediar-
skym podnikom. Jeho produkcia našla uplatne-
nie v širokom spektre úžitkových a umeleckých 
remesiel, ale najmä v rozvoji námorného loïstva 
a vo výrobe zbraní. V tom zmysle zohral tiež 
významnú rolu v protitureckej obrane. Z celého 
komplexu podnikových závodov, rozložených 
na rozsiahlom teritóriu (od Moštenice po Tajov 
a od Banskej Bystrice po Liptovské Revúce) mal 
Medený hámor so svojou pridruženou výrobou 
najbližšie k typu manufaktúry - priameho pred-
chodcu továrne kapitalistického podniku. K dl-
hej funkènej životnosti hámra významne prispe-
la ve¾korysá koncepcia v Turzovom projekte pri 
jeho založení a dve významné inovácie výrobné-
ho programu. V polovici 18. storoèia (rok 1761) 
tu banský erár zaviedol ve¾kovýrobu medených 
platnièiek pre Kremnickú mincovòu a koncom 
19. storoèia (rok 1891) sa tu vybudoval najväèší 
závod elektrolytickej rafinácie medi v Uhorsku. 
Celá ve¾kovýrobná priemyselná produkcia èistej 
medi z podnikových rafinaèných hút v Mošte-
nici a Tajove poèas celého produkèného obdo-
bia mediarskeho podniku prechádzala výluène 
cez Medený hámor. Turzovci v hámri vytvorili v 
európskom kontexte bezprecedentné dielo – v 
objemoch a koncentrácii výroby, kvantitou a zlo-
žitosśou mechanických strojov, zabezpeèením 
celoroènej prevádzky, umiestnením mohutných 
vodných rozvodov v interiéri, ako aj integráciou 
hutníckych, hámorníckych, zámoèníckych dielní 

a skladov. Turzovci doplnili výrobný areál hámra 
o objekt správy a zabezpeèili obydlia pre správ-
cu – šafára, majstrov, stráže a tovarišov. 

Bystrický hámor nemal pravdepodobne po-
èas svojho fungovania v celej strednej Európe 
porovnate¾ného konkurenta v mediarstve, ani 
v železiarskej výrobe. V Medenom hámri sa od 
poèiatkov spracovávala asi desatina produkcie 
medi na výrobu spotrebného tovaru (riad, kot-
le, drôt, strechový plech...). Avšak celých deväś 
desatín ostatnej produkcie sa vyvážalo do pod-
nikových hút pri Arnoldsteine, Hohenkirchene, 
ako aj do fuggerovských faktórií a skladov po ce-
lej Európe. Práve v hámri tento rozsiahly objem 
výroby medi dostával koneènú podobu žiadané-
hoobchodného tovaru (štvorhranný plech, liate 
pologule, kotúèe, tyèe...). 

Nepochybným unikátom vo výrobnej èasti 
Medeného hámra je zachovaná renesanèná hut-
nícka hala s dvomi hutníckymi pecami – ohniska-
mi, s reliktom - monolitickým kamenným ståpom, 
zachovaným z pôvodného riešenia dispozície 
pred požiarom (roku 1761). Tu sa meï odlieva-
la do foriem a potom vyvážala do celej Európy. 
Od roku 1759 sa zaèali v hámri vykúvaś a neskôr 
od roku 1761 odlievaś mincové cány (pásy). Z 
nich sa po úprave v novej ve¾kej valcovni vy-
budovanej v areáli hámra v roku 1761 vyrážali 
mincové platnièky, a to nielen pre Kremnickú 
mincovòu, ale aj pre mnohé západoeurópske a 
juhoeurópske štáty. Napríklad v roku 1762 sa ich 
tu vyrobilo 27 138 932 kusov. Historická hutníc-
ka dielòa nemá obdoby vo svojej zachovalosti 
a autenticite. K historicky najvýznamnejším patrí 
aj zachovalý objekt dielní, ktorý vznikol v priebe-
hu druhej polovice 18. storoèia pravdepodobne 
z potreby rozšírenia výrobnej kapacity valcovne 
mincovne. Za toto zistenie môžeme vïaèiś mi-
moriadnej výpovedi nedávno objaveného naj-
staršieho a zároveò najkomplexnejšieho plánu 
Medeného hámra s úplným pôdorysným zobra-
zením všetkých jeho výrobných aj nevýrobných 
objektov, ktorý vznikol asi okolo roku 1764. 
Bez neho by sme nevedeli, že „dielne“ vznikli 
zo starého, solitérneho, ve¾mi dômyselného a 
obdivuhodne dokonalého, celomurovaného 
hutníckeho objektu, vybudovaného pri vodnom 
náhone, severne od objektu hámra. V òom stála 

Medený hámor 
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Medený hámor 

centrálne situovaná taviaca pec v krytej hutníc-
kej hale, skonštruovanej z troch strán pilierovým 
ambitom, zaklenutým krížovými klenbami, ohra-
nièená predsunutým murovaným obvodovým 
plášśom. 

Medený hámor sa však podpísal aj na najväè-
šej katastrofe, skaze mesta. V roku 1761 požiar z 

hámra silný vietor rozniesol na mesto. 
Medzi prvými, v roku 1997 z neznalosti a 

netrpezlivosti, žia¾, zbúrali aj ve¾mi dôležité èasti 
Medeného hámra, tohto nemého svedka ¾ud-
skej vynaliezavosti a umu.

Filip Glocko
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Medený hámor v Banskej Bystrici. Prelom 19. a 20. storoèia.
Originálna fotografia zo zbierok Stredoslovenského

múzea v Banskej Bystrici

Medený hámor dnes
foto: Jaroslav Èunderlík

zdroj: Štátny archív v Banskej Bystrici, poboèka Banská Bystrica



zdroj: Štátny archív v Banskej Bystrici, poboèka Banská Bystricad j Š á hí B k j B i i b èk B ká B i
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Staré noviny literního umìní
kultúrna revue
1785 – 1786, Banská Bystrica 

V osvieteneckom období zastávali na Slo-
vensku funkciu kultúrnych stredísk uèené spo-
loènosti, ktoré si vzdelanci zakladali pod¾a zah-
ranièných vzorov. Jedna z nich bola založená 
v roku 1785 aj v Banskej Bystrici s názvom So-
cietas slavica, jej iniciátorom bol Ondrej Plachý. 
V tom istom roku zaèala vydávaś revuálny me-
saèník Staré noviny literního umìní, ktoré tlaèil a 
ktorých nakladate¾om bol banskobystrický kníh-
tlaèiar Ján Jozef Tumler.

Bol to prvý literárno-náuèný èasopis na Slo-
vensku. Jeho programom bolo popularizovaś 
výsledky vedy a hlásaś ideu osvietenskej znášan-
livosti a prirodzeného práva. Jeho najväèší pris-
pievatelia boli odchovancami jenskej univerzity 
– Ondrej Plachý, Ján Hrdlièka, Juraj Ribay, Mi-
chal Semian, ale aj Augustín Doležal a i. Èasopis 
zaèal vychádzaś v máji 1785 a zanikol v prvej po-
lovici nasledujúceho roku. Noviny mali oktávový 
formát a ich jednotlivé zväzky obsahovali štyri 
tlaèové hárky. Celkovo vyšlo 740 strán. 

Najväèšie zastúpenie mali èlánky dejepisné, 
zemepisné a národopisné, prièom ich autori ne-
zabudli dávaś èitate¾om moralistické pouèenie 
pre súèasnosś. Záslužnú èinnosti vykonali novi-
ny v oblasti ¾udovýchovy a hospodárskej osvety. 
Tvorcovia novín nepísali iba pre inteligenciu, ale 

aj pre nižšie vrstvy. Èasopis prinášal pomerne 
ve¾a èlánkov o po¾nohospodárstve, chove do-
bytka, pestovaní ¾anu a konope, vysádzaní ovoc-
ných stromov a pod. Redakcia èasto vyzývala èi-
tate¾ov, aby jej sami posielali príspevky. Pozoru-
hodné je, že nevyžadovali iba texty v slovenskej 
reèi, ale aj v iných jazykoch, pretože im nerobí 
problémy preložiś ich a uverejniś.

Staré noviny literního umìní propagovali aj 
prírodné vedy. Publikovaná bola napr. báseò 
Vìènost, ktorá vyjadrovala úžas nad zákonmi 
vesmíru. Je to prvá báseò tohto druhu v sloven-
skej literatúre, svedèí o silnom vplyve vedeckého 
myslenia na poéziu. Jej autorom bol pravdepo-
dobne Ondrej Plachý.

Hospodárska situácia novín bola kritická. 
Poèet odberate¾ov nikdy nepresiahol èíslo 60, 
aj keï poèet èitate¾ov bol urèite omnoho vyš-
ší. Najväèšiu èasś odoberali duchovní, zemania 
a š¾achtici, dokonca aj 4 ženy. Po roku musel 
èasopis pre ve¾ké straty zaniknúś. 

Napriek dobovým obmedzeniam boli Staré 
noviny literního umìní pozitívnym èinom prvej 
slovenskej osvietenskej literárnej spoloènosti. 

Jana Borgu¾ová
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Exemplár z knižnice Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
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Povstanie baníkov v rokoch 1525 - 1526
Banská Bystrica v minulosti predstavovala 

významnú lokalitu na hospodárskej mape Euró-
py. Produkty tunajšieho medenorudného baníc-
tva sa exportovali na trhy v Benátkach, Antver-
pách a Norimbergu, odkia¾ sa distribuovali do 
ïalších lokalít. Hoci banská výroba mala dlhú 
historickú tradíciu a podie¾alo sa na nej ve¾ké 
množstvo śažiarov z radov obyvate¾ov mesta, 
na najvyšší stupeò produktivity sa dostala až 
po vzniku majetkového komplexu Turzovcov a 
Fuggerovcov. Tí v roku 1495 založili śažobnú 
a obchodnú spoloènosś, ktorá do stagnujúcej 
banskej výroby zaviedla poèetné technické ino-
vácie, zmodernizovala výrobu a skoncentrovala 
śažbu a dopravu vyśaženej horniny. Mediarsky 
podnik poèas svojej polstoroènej prevádzky vy-
śažil vyše 60 000 ton medi a 115 ton striebra, èo 
v èistom zisku predstavovalo 2,5 milióna zlatých. 
Prosperita však mala aj svoje tienisté stránky. 
Podnik od panovníka získal obchodné, daòové, 
colné a iné výsady, èím sa stal nezávislým od 
mestského trhu a preto dochádzalo k neustá-
lym sporom s vedením mesta. Omnoho závaž-
nejší problém však súvisel práve s baníkmi, èiže 
najpoèetnejšími zamestnancami mediarskeho 
podniku. Spoèiatku vládla na obidvoch stranách 
relatívna spokojnosś, ale situácia sa dramaticky 
zmenila zaèiatkom 16. storoèia. Zmena súvise-
la predovšetkým so znehodnotením vtedajšej 
meny, pretože nové strieborné mince stratili až 
2/3 svojej pôvodnej hodnoty. Baníci svoje mzdy 
navyše dostávali v menej hodnotných medených 
minciach a keïže zároveò došlo k nárastu cien 

tovarov, dostávali sa do śažkej ekonomickej situ-
ácie. Poèiatoèné nepokoje a štrajk v máji 1525 
prerástli do otvorenej vzbury. Keïže na panov-
níka v záležitosti správy podniku vyvíjal nátlak aj 
uhorský snem, krá¾ovská komora v júni podnik 
skonfiškovala. Štátna správa však nebola schop-
ná zabezpeèiś prevádzku v pôvodnom rozsahu 
a navyše prestala vyplácaś mzdy. Nepokoje sa z 
Banskej Bystrice postupne rozšírili aj do ïalších 
banských miest a vo februári 1526 došlo k ozb-
rojenému povstaniu. Baníci zajali komorského 
grófa, obsadili objekty banskej komory a vyra-
bovali domy v meste, ale po deviatich dòoch sa 
museli daś na ústup. Po aprílovom súdnom vy-
šetrovaní boli vodcovia povstania odsúdení na 
smrś a ostatní boli zaviazaní poslušnosśou voèi 
svojim nadriadeným. Zároveò došlo k návratu 
skonfiškovaného mediarskeho podniku do rúk 
jeho pôvodných majite¾ov. Nová vlna nepoko-
jov vypukla v auguste 1526 a tieto vrcholili opä-
tovným rabovaním a podpálením mesta, ako aj 
neúspešným ozbrojeným útokom na mestský 
hrad. Keïže akcie sa už zúèastnila iba asi štvrti-
na baníkov z Banskej Bystrice a ostatné lokality 
sa do akcie nezapojili, baníci boli nútení z mesta 
ustúpiś a povstanie sa definitívne skonèilo. Nap-
riek neúspešnému výsledku sa povstanie baní-
kov v Banskej Bystrici stalo najväèším sociálnym 
hnutím a ozbrojenou vzburou námedzne pracu-
júcich na Slovensku v období feudalizmu. 

Igor Graus
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Drevený intarzný obraz z roku 1959, Robotnícky dom, Banská Bystrica
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Listina mestských práv pre 
Banskú Bystricu, vydaná uhorským 
krá¾om Belom IV. v roku 1255

Z územia dnešného Slovenska poznáme ve¾-
ké množstvo historických privilegiálnych listín 
najrôznejšieho charakteru, ktoré panovníci vy-
dali pre mestá, mesteèká a obce. Spomedzi nich 
najdôležitejšiu skupinu predstavujú mestské 
výsadné listiny alebo listiny mestských práv, kto-
ré pochádzajú z 13. storoèia. Sú to stredoveké 
krá¾ovské potvrdenia nového právneho statusu 
príslušnej lokality, ktoré panovník vyòal zo vše-
obecne platného krajinského práva. Tieto listiny 
obsahovali súhrn práv a povinností mešśanov 
ako aj vymedzenie územia príslušnej lokality. 
Najstaršia zachovaná privilegiálna listina po-
chádza z roku 1238 a vydal ju krá¾ Belo IV. pre 

mešśanov z Trnavy. Z obdobia vlády rovnakého 
panovníka poznáme viaceré výsadné listiny pre 
iné lokality, medzi ktorými sa nachádza aj Ban-
ská Bystrica. 

Privilégium pre „našich hostí z novej osady 
Bystrice blízko ¼upèe“, èiže pre nemeckých ko-
lonistov usadených v Banskej Bystrici, vydal krá¾ 
Belo IV. na základe ich vlastnej žiadosti v roku 
1255. Presnejší dátum nie je známy, ale pod¾a 
typu použitej datovacej formulky v závere listi-
ny je zrejmé, že to bolo niekedy okolo polovice 
októbra. Presnejšie datovanie nie je možné a 
všetky zvyèajne uvádzané dátumy nie sú nièím 
doložené. 

Listina Mestských práv, Štátny archív v Banskej Bystrici, poboèka Banská Bystrica
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Listina mestských práv pre Banskú Bystricu, 
vydaná uhorským krá¾om Belom IV. v roku 1255

Listina obsahovala viaceré výsady. Oby-
vatelia mesta získali predovšetkým právo na 
každoroènú vo¾bu richtára, ktorý zároveò plnil 
úlohu sudcu. Tiež si smeli slobodne zvoliś fará-
ra, jeho vo¾bu však musel potvrdiś ostrihomský 
arcibiskup. Získali aj právo śažby zlata, striebra a 
ostatných kovov kdeko¾vek na území celej Zvo-
lenskej stolice a toto územie mohli využívaś hos-
podársky s výnimkou po¾ovaèky a rybolovu. Z 
prevádzky zlatých baní boli povinní panovníkovi 
odvádzaś jednu desatinu a z baní na striebro a 
iné kovy jednu osminu príjmov. Všetky spory 
medzi mešśanmi nemeckej národnosti sa mohli 
vyriešiś „pod¾a saského zvyku“, èiže súbojom s 
meèom a štítom. Od obyvate¾ov mesta nesmel 
nikto s výnimkou samotného panovníka alebo 
jeho vyslanca niè bezdôvodne požadovaś a ani 
sa dožadovaś pohostenia. Krá¾ ïalej mešśanov 
vyòal spod súdnej právomoci úradníkov zvo-
lenskej stolice, oslobodil ich od platenia daní a 
pozemkových poplatkov a tiež èasovo obmedzil 
povinnú výmenu mincí, ktorá sa konala každo-
roène. Tiež ich oslobodil od platenia mýta v rám-
ci celého krá¾ovstva. V poradí poslednou výsa-
dou bola vojenská povinnosś – obyvatelia mesta 
mali povinnosś, ale aj èesś bojovaś priamo pod 
krá¾ovskou zástavou, ale iba v tom prípade, ak 
panovník velil vojsku osobne. Záver listiny obsa-
hoval podrobný popis hraníc mesta.

Zo samotného textu listiny vyplýva, že panov-
ník listinu nevydal pre slovenských obyvate¾ov 
lokality, ale pre nemeckých kolonistov saského 
pôvodu. Tí na toto územie prišli s cie¾om oživiś 
banskú výrobu, pretože domáce obyvate¾stvo 
nedokázalo realizovaś omnoho efektívnejšiu hl-
binnú śažbu drahých kovov než bola povrchová 
śažba, ktorá spoèívala iba vo viac - menej náhod-

nom zbere nerastov. Výsady, povedané dnešnou 
termionológou, predstavovali akýsi stredoveký 
podnikate¾ský stimul. Nemci však neprišli na 
prázdne územie, pretože na mieste dnešného 
mesta existovala staršia slovenská osada. Dôka-
zom okrem archeologických nálezov je aj for-
mulácia z listiny - “nová osada Bystrica“ a tiež 
samotná slovenská podoba pomenovania, ktorá 
hoci je v latinsky písanom texte, nemá ani latin-
skú, ani nemeckú, ale èisto slovenskú podobu. 

Listina Belu IV. z roku 1255 bola napísaná na 
pergamene s rozmermi 48 x 37 cm a v súèasnos-
ti sa nachádza v odbornej správe banskobystric-
kej poboèky Štátneho archívu v Banskej Bystrici, 
ktorá je nasledovníkom pôvodného stredoveké-
ho mestského archívu. Listina bola v minulosti 
poškodená, o èom písal v roku 1736 už Matej 
Bel. V súèasnosti je reštaurovaná, chýba však pô-
vodná peèaś na pergamenovom prúžku, ktorá sa 
nezachovala. Uhorskí panovníci pre Banskú Bys-
tricu vydali viacero privilegiálnych listín v znení 
výsad z roku 1255. Listinu najskôr vydal Belo IV. 
už v roku 1256, po òom to bol v roku 1271 Šte-
fan V., roku 1287 Ladislav IV., roku 1293 Ondrej 
III., roku 1340 Karol Róbert, roku 1363 ¼udovít 
Ve¾ký, roku 1465 Matej Korvín, a v roku 1496 
Vladislav II. Pôvodné výsady z roku 1255 uhorskí 
panovníci potvrdzovali až do roku 1524, pretože 
práve v tomto roku mesto získalo nové a odlišné 
výsady. Pôvodná listina z roku 1255 však prináša 
najstaršiu písomnú zmienku o existencii Banskej 
Bystrice a predstavuje jedineèné svedectvo o 
jeho najstaršej histórii.

Igor Graus
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Dòa 12. septembra 2003 navštívil Banskú 
Bystricu po prvý raz v histórii mesta pápež. 
Omšu zo sviatku Mena Panny Márie slúžil Ján 
Pavol II. priamo na historickom námestí. V prí-
hovore pripomenul rodièom, aby vychovávali 
deti k správnej slobode a veriacich vyzval daś 
priestor Bohu. Ťažko chorá hlava katolíckej cir-
kvi prenechala èítanie kázne kardinálovi Jozefo-
vi Tomkovi. Nadšenie prítomných zástupov bolo 
aj tak obrovské. Okrem predstavite¾ov katolíckej 
a ïalších cirkví pozdravili pápeža aj zástupcovia 
štátnej správy a samosprávy. Iniciátorom návšte-
vy bol diecézny biskup Rudolf Baláž. Jedineènú 
udalosś pripomína tabu¾a, umiestnená od roku 
2004 na budove Vyššieho územného celku na 
Nám. SNP è. 23, týmto textom: „Na tomto mies-
te slúžil sv. omšu pre stotisíc zhromaždených 
veriacich pápež Ján Pavol II. dòa 12. septembra 
2003 poèas svojej návštevy Slovenska a Bansko-
bystrickej diecézy.“ Rok po návšteve autori R. 
Lauro a P. Sulík zhotovili pápežovu bustu, ktorá 
zdobí vchod do Diecézneho pastoraèného cen-
tra Jána Pavla II. v Kapitulskej ul. 21. 

 Pavol Katreniak

Návšteva Jána Pavla II.
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Návšteva pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici foto: archív rímskokatolíckeho farského úradu

Pápež Ján Pavol II. s biskupom Rudolfom Balážom 
poèas návštevy na Námestí SNP.
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V rokoch 1959–1963 vyštudoval strojnícku 
priemyslovku vo Zvolene. Roku 1967 nastúpil 
ako nástrojár - špecialista a neskôr ako vedúci 
zásobovacieho oddelenia v Krajskej vojenskej 
ubytovacej a stavebnej správe v Banskej Bystrici.

Pochádzal zo slávnej bábkarskej rodiny An-
derlovcov z Radvane. Zakladate¾kou rodinnej 
tradície bola jeho stará mama Eva, rod. Kouøilo-
vá, ïalšiu generáciu predstavoval jeho otec Bo-
huslav a strýko Jaroslav, ktorí samostatne hrávali 
divadlo od roku 1929. Rodinná tradícia sa po 
ideologickom zásahu v päśdesiatych rokoch pre-
rušila, ale Anton v nej našiel zá¾ubu. Ochraòoval 
tradièné hry, bábky a rekvizity. Po roku 1989 
zaèal èoraz èastejšie hrávaś nielen doma, ale 
aj v zahranièí, od roku 1991 ako profesionálny 
umelec. V deväśdesiatych rokoch patril medzi 
najvýraznejšie osobnosti európskeho ¾udové-
ho bábkarstva, najmä s tradièným repertoárom 
– Don Šajn, Doktor Faust, Herkules a i. Oživil 
podobu figliara Gašparka. 

Zorganizoval alebo sa zúèastnil na viac ako 
120 významných bábkarských akciách a festiva-
loch v 20 európskych štátoch a v Kanade. V roku 
1999 založil Tradièné divadlo Antona Anderleho.

Od roku 1968 zbieral artefakty z bábkové-
ho divadla, jeho unikátna zbierka obsahuje do 
1 000 exemplárov rôzneho veku a pôvodu a je 
jedineèným dokumentom etapy koèovného 
bábkového divadla. Pripravil cca 20 samostat-
ných výstav svojej zbierky doma i v zahranièí.

Ako predstavite¾ tradièného bábkarstva zís-
kal množstvo ocenení - Rad zlomenej závory 
(1993), Zlatá marioneta (1996), Najlepšie tradiè-
né bábkové divadlo (2001), Cena za animáciu 
a za udržiavanie tradície (2002). Okrem toho 
ve¾a ïalších cien na bábkarských festivaloch. Bol 
èlenom medzinárodnej bábkarskej organizácie 
UNIMA.

Pochovaný je na ev. cintoríne v Banskej Bystrici.

Jana Borgu¾ová

Anton Anderle

bábkoherec, úradník

* 20. 11. 1944, Dolná Lehota
†  16. 5. 2008, Banská Bystrica
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Anton Anderle v zákulisí svojho divadla (2004)
foto: archív Slovenského centra pre tradiènú 

kultúru

Anton Anderle vo svojej dielni (1987) 
foto: Helena Bakaljarová

Anton Anderle poèas svojho vystúpenia v Birminghame, Ve¾ká 
Británia (2005)

foto: archív Slovenského centra pre tradiènú kultúru
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Roku 1915 maturoval na gymnáziu v Banskej 
Štiavnici. Po návrate z ruského frontu, kde bol 
zranený, vyštudoval teológiu v Bratislave. Za 
kòaza bol ordinovaný roku 1920, pôsobil ako 
kaplán v Pukanci a Martine. Od roku 1921 bol 
ev. kòazom v Jabloòovciach, Hybiach a Popra-
de - Ve¾kej. Roku 1935 sa stal ev. kòazom v Ban-
skej Bystrici a roku 1944 seniorom zvolenského 
seniorátu. Poèas SNP bol èlenom Revoluèného 
národného výboru v Banskej Bystrici. Po jeho 
potlaèení žil v ilegalite, 5. januára 1945 bol za-
tknutý v Martine a zavraždený. Jeho telesné po-
zostatky našli v masovom hrobe Pod stráòami. 
Pochovaný je na ev. cintoríne v Banskej Bystrici.

Bol autorom kázní, náboženských úvah, 
apologetických, biografických a popularizaè-
ných èlánkov, recenzií. Prekladal z nemèiny. 
Od roku 1921 prispieval do Evanjelického posla 
spod Tatier, Stráže na Sione, Cirkevných listov, 
Tranovského kalendára, Evanjelického kazate¾a, 
Národných novín, Živeny. V rokoch 1927 – 35 
redigoval Evanjelického posla spod Tatier, od 
roku 1938 èasopis Naša cirkev. Popri pastoraè-
nej práci sa venoval osvete a národno-kultúrnej 
èinnosti.

Ako úèastník protifašistického odboja bol 
vyznamenaný In memoriam Radom SNP I. tr. 
(1947) a ès. vojnovým krížom.

Jana Borgu¾ová

Ján Bakoss
evanjelický kòaz, náboženský spisovate¾, 
redaktor, protifašistický bojovník

* 31. 3. 1895, Pukanec
†  31. 1. 1945, Martin
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Dnes už neexistujúci niekdajší pukanský evanjelický kostol, 
v ktorom Ján Bakoss zaèínal ako kaplán 

svoje kòazské pôsobenie
zdroj: Prof. MUDr. Pavol Bakoss (syn)

Portrét Jána Bakossa
zdroj: Prof. MUDr. Pavol Bakoss (syn)

foto: Jaroslav Èunderlík

Portrét Jána Bakossa
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Bol žiakom súkromných škôl v Luèenci, Ka-
linove a Dolnej Strehovej, v roku 1695 zaèal 
gymnaziálne štúdium v Banskej Bystrici, v kto-
rom pokraèoval v Bratislave, Vespréme a Pápe. 
V roku 1704 sa vrátil do Banskej Bystrice, aby tu 
zmaturoval. Nasledovalo štúdium filozofie a te-
ológie na Univerzite v Halle, ktoré ukonèil roku 
1707. Tu sa prejavili jeho všestranné záujmy, zau-
jala ho aj medicína, prírodné vedy, jazyky a nové 
pedagogické smery, 

V roku 1708 sa stal prorektorom a v roku 
1710 rektorom ev. gymnázia v Banskej Bystrici, 
tu vyuèoval aj orientálne jazyky a bol i kazate-
¾om. Ako verejného podporovate¾a Františka II. 
Rákociho, ktorý dával protestantom možnosti 
náboženských slobôd, bol roku 1709 v Banskej 
Bystrici odsúdený za burièstvo na trest smrti. 
Napokon ho omilostili. Roku 1714 sa stal rekto-
rom lýcea v Bratislave, ktoré pod jeho vedením 
patrilo k najnavštevovanejším školám v Uhorsku. 
Od roku 1719 bol farárom nemeckej ev. cirkvi 
v Bratislave. Ako šesśdesiatštyri roèný odišiel 
Matej Bel na dôchodok.

V èasoch Belových štúdií v Halle prevládal 
protischolastický duch, ktorý sa prelínal s raným 
osvietenstvom a pietizmom. Hoci bol pietizmus 
na Slovensku odsúdený a zakázaný, Bel zostal 
trvalým, i keï umierneným prívržencom tohto 
náboženského prúdu. Jeho zásluhou sa Bratisla-
va stala uhorským centrom pietizmu.

Roku 1720 bol Matej Bel obvinený kvôli 
jeho študijným cestám, ktoré údajne využíval 
na špionáž pre cudzie mocnosti, no obvinenie 
odmietol a ubránil sa. Viedenský cisársky dvor 
uznal Belovu vedeckú èinnosś a samotný cisár 
Karol VI. financoval vydávanie jeho vlastived-
ných prác. Podporovala ho aj vysoká katolícka 
cirkevná hierarchia. 

Matej Bel je autorom asi 50 diel, štúdií a èlán-
kov v latinèine, nemèine, maïarèine a v biblic-
kej èeštine. Vedecké práce publikoval najmä 

Matej Bel
polyhistor, vlastivedný pracovník, 
pedagóg, kòaz

* 22. 3. 1684, Oèová
†  29. 8. 1749, Bratislava
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v zahranièí. Oèami európskeho encyklopedistu 
sa pozeral na rozvoj vedy, školstva, filozofie, ja-
zykovedy a národopisu Uhorska. Skladal aj du-
chovné piesne a písal poéziu.

Belovým životným dielom je Historicko-ze-
mepisný poznatok o súvekom Uhorsku (Notitie 
Hungariae novae historico geografica), ktoré vy-
chádzalo v rokoch 1735–1742. V štyroch zväz-
koch, ktoré vyšli tlaèou, stihol prebraś 10 uhor-
ských stolíc, predovšetkým z územia Slovenska. 
Ostatné zostalo v rukopisnej podobe. Roku 1767 
ich od Belovej vdovy kúpil klužský biskup, ale pri 
prevoze po Dunaji sa rukopisy vážne poškodili.

Ïalej vydal viacero uèebníc a prednášok, 
ako aj úvodov k nieko¾kým knihám iných auto-
rov. Osobitné miesto má úvod k dielu Gramatika 
slovensko-èeská od Pavla Doležala (1746), kde 
Matej Bel podal èlenenie slovanských jazykov 
a s uznaním sa vyjadril o slovenèine, ktorá v ni-
èom nezaostáva za svetovými jazykmi. 

Za vedecké zásluhy dostal ve¾a pôct od uèe-
ných spoloèností doma i za hranicami.

Matej Bel bol vyznamenaný zlatou medailou. 
Bol síce uhorský vlastenec – zlatá ozdoba Uhor-
ska, ale zároveò aj uvedomelý Slovák.

V Banskej Bystrici nesie od roku 1992 jeho 
meno tunajšia univerzita, pamätná tabu¾a na 
jeho poèesś je umiestnená v Dolnej ulici na 
dome è. 47

Jana Borgu¾ová

Portrét Mateja Bela. Autor neznámy, olejoma¾ba. 
zdroj: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
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Belo IV.

Za uhorského krá¾a bol Belo IV. korunovaný 
už ako osemroèné dieśa v roku 1214, ale reálnej 
vlády v krajine sa ujal až po smrti svojho otca 
Ondreja II. v roku 1235. Jeho detstvo malo dosś 
búrlivý charakter a èasś z neho prežil v rakús-
kom exile, pretože sa dostal do sporov s otcom 
pre jeho druhé manželstvo a kvôli neuvážené-
mu rozdávaniu krá¾ovských majetkov. Spolu 
so svojím bratom Kolomanom tiež podporoval 
ustanovenia Zlatej buly, ktoré boli namierené 
proti dovtedajšiemu spôsobu vlády Ondreja II. 
Okamžite po svojom nástupe na uhorský pa-
novnícky trón zaèal s reformami, ktoré mali za-
medziś devalvácii krá¾ovskej moci v krajine. Dal 
komisionálne preskúmaś právoplatnosś všetkých 
majetkových donácií, ktoré udelil jeho otec a 
krá¾ Imrich, prijal opatrenia na zvýšenie krá¾ov-
skej autority a potrestal viacerých popredných 
dvorských hodnostárov. Uvedené opatrenia vy-
volali hnev š¾achty, ktorá ho na oplátku nechcela 
podporovaś v bojoch s inváziou Tatárov do kraji-
ny, ktorá zaèala v roku 1241. 

Omnoho závažnejšou však bola Belova re-
forma miest v Uhorsku, ktorá sa spájala s cie-
¾avedomým ude¾ovaním mestských privilégií 
poèetným lokalitám v krajine. Zaèala sa už v pr-
vých rokoch Belovej vlády, ale nový zmysel na-
dobudla po odchode Tatárov, kedy sa panovník 
úspešne pokúsil o obnovu znièenej monarchie. 
Popri opravách a výstavbe hradov obnovoval a 
ude¾oval mestské výsady, ktoré zaisśovali kon-
solidáciu rozvráteného hospodárstva krajiny. 
Súèasśou týchto opatrení bolo aj povolávanie 
hostí predovšetkým z nemeckých krajín, aby sa 
usadili v Uhorsku. Zároveò sa mu vïaka pre-
myslenej politike do istej miery podarilo zlepšiś 
medzinárodné postavenie krajiny, no nedokázal 
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krá¾ Uhorska

* 1206, ?
† 1270, Budapešś-Margitsziget

presadiś svoje nároky na cudzie územia. Pokusy 
o zisk rakúskych krajín vyvolali povstanie tamoj-
šej š¾achty a jeho nároky na èeské krajiny v roku 
1260 skonèili prehrou v bitke na Moravskom 
poli s èeským krá¾om Pøemyslom II. Otakarom. 
Ïalšie zápasy (a to aj ozbrojené) musel zvádzaś 
so svojím synom Štefanom, ktorý podobne ako 
on sám v mladosti, stál v opozícii proti svojmu 
otcovi. Napriek týmto osobným neúspechom sa 
Belo IV. vo všeobecnosti považuje za úspešné-
ho panovníka a za znovuobnovite¾a Uhorska. 

Vo vzśahu k Banskej Bystrici má Belo IV. oso-
bitné postavenie, pretože práve on tunajším ne-
meckým hosśom v roku 1255 udelil mestské vý-
sady. V dôsledku toho sa staršia slovanská osada 
stala slobodným krá¾ovským a banským mestom 
a toto sa zaradilo do malej elitnej skupiny naj-
významnejších miest uhorského krá¾ovstva v 
stredoveku. Osobitné privilégium s majetkovými 
donáciami za zásluhy pri budovaní mesta od pa-
novníka získal aj jeho prvý richtár Ondrej. 

Igor Graus

Uhorský panovník  Belo IV. vyobrazený na iluminácii vo 
Viedenskej obrázkovej kronike z rokov 1358–1370.
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Po skonèení odbornej kovorobnej školy 
v Banskej Bystrici roku 1929 pracoval ako kres-
liè, montér, predavaè a èetník, popritom hrával 
v ochotníckom divadle v Banskej Bystrici. V úlo-
he Jánošíka, kde sa naplno uplatnila jeho takmer 
dvojmetrová postava, športové založenie a cha-
rizma, ho objavil Karel Plicka a odporuèil reži-
sérovi Martinovi Frièovi do titulnej úlohy filmu 
Jánošík (1935). Táto rola mu priniesla slávu, film 
bol premietaný na benátskom festivale a predali 
ho do 32 krajín. Úspech ho priviedol do SND 
v Bratislave, kde pôsobil v rokoch 1939 – 42. 
Do roku 1945 pracoval ako režisér krátkych fil-
mov v spoloènosti Nástup. Poèas SNP nakrútil 
s Karolom Krškom dokumentárne zábery z po-
vstaleckých bojov, z ktorých roku 1945 vznikol 
dokument Za slobodu. Po roku 1945 sa stal reži-
sérom celoveèerných hraných filmov.

Pa¾o Bielik

herec, režisér, 
scenárista

* 11. 12. 1910, Senica pri Banskej Bystrici
† 23. 4. 1983, Bratislava
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Okrem filmu Jánošík hral aj v ïalších filmoch 
Hordubalové (1937), Èapkovi povídky, Varúj! 
(1947). Roku 1948 režíroval film z obdobia SNP 
Vlèie diery, v ktorom aj sám úèinkoval. Potom 
nasledovali filmy, ktorých bol režisérom – Prieh-
rada (1950), Lazy sa pohli (1952), V piatok tri-
násteho (1953), Nie je Adam ako Adam (1956), 
Štyridsaśštyri (1957), Kapitán Dabaè (1959), Já-
nošík I-II (1962-63), Majster kat (1966) a Traja 
svedkovia (1968).

Vydal knihu Slovenské zbojnícke piesne.
Za film Varúj! získal Národnú cenu, v roku 

1955 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec 
a v roku 1968 titul národný umelec.

Jana Borgu¾ová

Fotografie ŠVK - Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica - fond Juraj Sarvaš
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Študoval na latinskej škole v Ožïanoch, od 
roku 1843 na ev. lýceu v Levoèi, kde bol ak-
tívnym èlenom Jednoty mládeže slovenskej. 
V rokoch 1847–1851 študoval zememeraèské 
inžinierstvo na polytechnike v Budapešti. De-
saś rokov vykonával krátkodobé zememeraès-
ké práce na Pohroní, Gemeri a Turci. V rokoch 
1860 – 70 pôsobil v Banskej Štiavnici, kde vyko-
nával komasaèné práce. Roku 1870 získal prácu 
na komornom panstve v Banskej Bystrici, kde sa 
aj presśahoval. K stopám jeho profesionálneho 
pôsobenia v kraji patrí napr. vytýèenie cesty zo 
Slovenskej ¼upèe do Podkoníc. 

Prvotiny publikoval v levoèských rukopisných 
zábavníkoch, v tvorbe èerpal z ¾udovej poézie, 
obraz Slovenska premietal do alegorického 
sveta povestí. Svojím rozprávkovým námetom 
dával vlastenecký podtext. Z ¾udových tradícií 
si vzal námet aj pre balady, zvýrazòoval v nich 
predovšetkým tragické životné pocity. Jeho poé-
zia dôsledne využívala melodiku ¾udovej poézie 
a piesne. Vyslovoval sa aj k aktuálnym dobovým 
otázkam, spoloèensky sa angažoval.

Najväèší úspech dosiahol básòou Smrś Já-
nošíkova (1862), v nej sa cez postavu legen-
dárneho ¾udového hrdinu vyslovil k dobovým 
problémom. K ïalším ve¾mi známym literárnym 
dielam patria básne Svetský víśaz, Báj na Dunaji, 
Poklad Tatier, Žltá ¾alia, Margita a Besná, Duma 
nad Dunajom a i.

Ján Botto sa zapájal do národno-kultúrnych 
aktivít, bol zakladajúcim èlenom Matice sloven-
skej, patrónom prvého slovenského gymnázia 
v Revúcej.

Pomerne dobre situovaný starý mládenec si 
pobyt v Banskej Bystrici užíval, navštevoval tu-
najšiu kolkáreò, stretával sa so slovenskou inte-
ligenciou, najmä však v blízkej Radvani žijúcim 

Ján Botto

štúrovský básnik, 
zememeraè

* 27. 1. 1829, Vyšný Skálnik
†  28. 4. 1881, Banská Bystrica
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básnikom Andrejom Sládkovièom. Po predèas-
nom Sládkovièovom úmrtí roku 1872 bol Ján 
Botto hlavným reèníkom na jeho pohrebe. So 
študentmi zasadil nad jeho hrobom slovanský 
symbol – lipu. Potešila ho návšteva èeského 
vlastenca Rudolfa Pokorného z Prahy, ktorý 
založil èeskoslovenskú knižnicu a ako prvý zvä-
zok vydal práve súborné dielo Jána Bottu. Vyšlo 
roku 1880. V druhej polovici básnikovho života 
v Banskej Bystrici sa zaèala ostrá maïarizácia, 
preto nezištne podporoval národne orientova-
ných študentov gymnázia a dovolil im schádzaś 
sa v jeho byte. Po prezradení tohto útoèiska na-
stali represálie, študenti boli z gymnázia vylúèení 
a Ján Botto mal byś exemplárne súdne potres-
taný. Rozrušený básnik nevydržal napätie i stres, 
a na následky zlyhania srdca zomrel vo svojom 
byte.Jeho pohreb nemohol byś verejnou uda-
losśou, verní študenti mu napriek tomu zasadili 
slovanskú lipu nad jeho hrobom v evanjelickom 
cintoríne v Banskej Bystrici. 

Na jeho poèesś je umiestnená pamätná tabu-
¾a na dome è. 11 v Lazovnej ulici.

Jana Borgu¾ová

foto: Jaroslav Èunderlík
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Patrí do zakladate¾skej generácie slovenskej ná-
rodnej hudby prelomu 19. a 20. storoèia. Narodil 
sa v dome na Dolnej ulici è. 6 a neskôr s rodinou 
býval na Fortnièke v Banskej Bystrici. Po predèasnej 
smrti otca musel prerušiś štúdium na gymnáziu a 
pomôcś matke zabezpeèiś rodinu a dvoch mlad-
ších bratov. Vyštudoval na uèite¾skej preparandii 
v Banskej Štiavnici (1893), kde sa popri mnohých 
zberate¾ských záujmoch venoval najmä hudbe a 
prírode, ktoré zostali jeho celoživotnými láskami.

Ako uèite¾ evanjelických škôl a súèasne ako 
kantor pôsobil postupne v Piliši pri Budapešti 
(1893), Ostrej Lúke (1893–1895) a vo Zvolenskej 
(Ve¾kej) Slatine (1895–1903). Tu založil spevokol, 
organizoval hudobné podujatia a zaèal sa zaobe-
raś štúdiom, zbieraním a umeleckým spracovaním 
¾udových piesní. Prvá zbierka pre spev a klavír Slo-
venské ¾udové piesne z Ve¾kej Slatiny, op. 28 vyšla 
tlaèou v Prahe v roku 1906. Neskôr vydal 1000 
slovenských ¾udových piesní v úprave pre spev a 
klavír. V rokoch 1903–1906 bol uèite¾om a kanto-
rom v srbskej Padinej. Tu sa zoznámil s Mikulášom 
Schneiderom–Trnavským, ktorý ako prvý huslista 
orchestra úèinkoval na premiére Figušovej sklad-
by Pani Rákócziová vo Ve¾kom Beèkereku (7. 12. 
1906).

Zaèiatkom roku 1907 sa s rodinou presśahoval 
do rodnej Banskej Bystrice, kde ho zvolili za uèite¾a 
evanjelickej školy a kantora. Oživil èinnosś spevo-
kolu evanjelického spolku, založil komorné zdru-
ženie, vystupoval ako dirigent, klavirista a organi-
zátor hudobného života mesta. Sústavne si prehl-
boval hudobné teoretické znalosti a zdokona¾oval 
sa v hre na husliach a violonèele. V marci 1914 s 
výborným prospechom zložil skúšku pre stredoš-
kolského uèite¾a spevu na Hudobnej akadémii v 
Budapešti. Po roku 1919 vyuèoval v novozaloženej 
Hudobnej škole vo Zvolene a v rokoch 1921–1927 
na Štátnom uèite¾skom ústave v Banskej Bystrici. 

Viliam Figuš - Bystrý 

hudobný skladate¾, 
pedagóg, dirigent, 
organista a klavirista

* 28. 2. 1875, Banská Bystrica
†  11. 5. 1937, Banská Bystrica

O
SO

BN
O

SŤ

V. Figuš – Bystrý, ateliérový fotoportrét, rok 1918
 zdroj: ŠVK - Literárne a hudobné 

múzeum v Banskej Bystrici

Popritom komponoval a venoval sa svojej ve¾kej 
zá¾ube - turistike. Ve¾a cestoval za hudobnými pro-
dukciami do Budapešti, Bratislavy, Prahy, Viedne 
a do iných centier, kde sa zoznamoval s význam-
nými skladate¾mi tej doby a s niektorými konzul-
toval vlastné diela. Niekedy absolvoval štyri až päś 
koncertov a skúšok poèas jedného dòa. Zážitky si 
zapisoval do denníka (11 111 strán), ktorý obsahuje 
množstvo cenných informácií a osobných postre-
hov. Svedèí aj o jeho priate¾ských kontaktoch s J. 
L. Bellom, Bélom Bartókom, J. Mórym a mnohými 
hudobnými a kultúrnymi osobnosśami.

Kompoziène sa venoval piesòovej, zborovej, 
komornej a orchestrálnej tvorbe. Je autorom pies-
òových cyklov ( napr. Túžby, Mati moja!, Sny, Vlas-
tenecké piesne, Vojenské piesne, Žiale a radosti) 
a pôsobivých zborových skladieb na slová sloven-
ských básnikov, cyklu Šesś skladieb pre organ, Kla-
vírneho kvinteta Es dur a iných skladieb pre komor-
né obsadenie. Deśom venoval viaceré skladby pre 
husle a klavír a cykly Hudobné miniatúry, Pestré 
lístky a Lístky do pamätníka pre klavír. Z rozsiah-
lejších diel vyniká kantáta Slovenská pieseò, op. 36 
pre sóla, miešaný zbor a klavír na text P. O. Hviez-
doslava, ktorú predviedli na slávnostnom koncer-
te 28. 12. 1913 pri príležitosti 40-roèného jubilea 
speváckeho spolku Tatran v Liptovskom Sv. Miku-
láši. Na partitúru sa podpísal ako Ján Bystrý a tento 
pseudonym už potom stále používal. Z roku 1921 
pochádza autobiograficky zameraná orchestrálna 
suita Z mojej mladosti a po hudobno-scénických 
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Viliam Figuš - Bystrý 
hudobný skladate¾, pedagóg, dirigent, organista a klavirista

dielach pre banskobystrických divadelníkov (Staré 
hodiny, Piesne k štyrom èinohrám) skomponoval 
svoje vrcholné dielo – operu Detvan na libreto 
E.B.Lukáèa pod¾a básne A. Sládkovièa. Opera mala 
premiéru v Slovenskom národnom divadle v roku 
1928.

Viliam Figuš-Bystrý bol najvýraznejšou hudob-
nou osobnosśou v Banskej Bystrici v prvej tretine 
20. storoèia a významným predstavite¾om hudob-
nej kultúry Slovenska. Jeho diela sa uvádzali na 
Slovenských koncertoch v Prahe, ale aj v Bratisla-
ve, Martine a v mnohých ïalších miestach doma 
a v zahranièí. V rodnej Banskej Bystrici nesie jeho 
meno medzinárodný zborový festival. 

Marianna Bárdiová
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Nototlaè Detvan  Nototlaè Slovenské ¾udové piesne

Strieborný vavrínový veniec od Evanjelického 
spevokolu za operu Detvan

zdroj: ŠVK - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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Július Cesnak (Gyula Csesznák) sa narodil 
v Banskej Bystrici 26. marca 1863. Po maturite 
na gymnáziu v roku 1882 sa stal zamestnancom 
mestského úradu. Dòa 19. mája 1893 bol jedno-
myse¾ne zvolený za mešśanostu Banskej Bystri-
ce. Túto funkciu k spokojnosti obèanov zastával 
neuverite¾ných 30 rokov a stal sa historicky naj-
dlhšie úradujúcim mešśanostom Banskej Bys-
trice. Zároveò pôsobil vo funkcii doèasného 
predsedu a podpredsedu Banskobystrickej his-
torickej a archeologickej spoloènosti, založenej 
na podporu a rozvoj Mestského múzea.

Poèas výkonu svojej funkcie sa výraznou 
mierou prièil o rozkvet mesta. Zaslúžil sa o vy-
budovanie mestského vodovodu a kanalizácie, 
rozšíril uliènú sieś a ulice v meste dostali kamen-
nú dlažbu. Vysadené na nich boli nízke gu¾ovité 
javory. Cesnakovo estetické cítenie sa prejavilo 
v premene polovièného pasienku na kvitnúci 
park, v zriadení nieko¾kokilometrových serpentí-
nových chodníkov na Urpíne, vodostrekov upro-
stred kvetinových záhonov a výstavbe Hronské-
ho nábrežia. V roku 1911 v meste založil spolok 
milovníkov kvetín „Hortenzia“, predsedom kto-
rého bol až do jeho zániku v roku 1922. Ve¾ké 
zásluhy mal aj v oblasti vzdelávania, propagácie 
kultúry a histórie mesta. Stál pri zrode Meštian-
skej chlapèenskej školy, Vyššej obchodnej školy, 
Priemyselnej odbornej školy kovorobnej, Školy 
pre ženské povolania zameranej na vedenie 
domácnosti. Napomohol k výstavbe novej bu-
dovy Katolíckeho vyššieho gymnázia, k preme-
ne Evanjelického nižšieho gymnázia na Vyššie 
gymnázium a zabezpeèil prístavbu Mestského 
domu. 

Ve¾kú pozornosś venoval reorganizácii mest-
ského lesného hospodárstva pod¾a najmoder-
nejších odborných metód, pretože toto bolo 

Július Cesnak
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hlavným zdrojom príjmov mesta. Záslužným èi-
nom bolo postavenie mestskej hydroelektrárne, 
ktorá umožnila osvetlenie domácností i ulíc mes-
ta, ako aj modernizáciu a rozvoj podnikov. Usi-
loval sa aj o vybudovanie železnièného prepo-
jenia Banskej Bystrice s Ružomberkom a neskôr 
s Dolnou Štubòou. V śažkých vojnových rokoch 
podporoval rozvoj zdravotníctva a zabezpeèoval 
zásobovanie obèanov potravinami. V sociálnej 
oblasti riešil problematiku mestských žobrákov, 
prièinil sa o založenie chudobinca, vývarovne, 
verejných kúpe¾ov pre nižšiu vrstvu obyvate¾ov 
a organizoval zbierky na pomoc chudobným. 
Meno Júliusa Cesnaka niesla aj nadácia, ktorej 
mestská rada odsúhlasila základinu 20.000 Kè. 
Úroky z nej sa používali na podporu mladých 
nadaných Banskobystrièanov, vrátane vysokoš-
kolákov. Tí získali možnosś štúdia v zahranièí a 
takto získané vedomosti a znalosti využiś v pros-
pech rozvoja hospodárstva a priemyslu Banskej 
Bystrice.

Funkciu mešśanostu Cesnak vykonával až 
do 28. decembra 1922, kedy sa vzdal funkcie. 
Zomrel vo veku 71 rokov 13. apríla 1933 a je po-
chovaný v rodinnej hrobke na banskobystrickom 
evanjelickom cintoríne. 

Katarína Burkovská

starosta mesta, verejný èinite¾ 

* 26. marca 1863, Banská Bystrica
† 13. apríla 1933, Banská Bystrica

Portrét Júliusa Cesnaka
Autor: Hazlley (okolo r. 1930), olejoma¾ba 

zdroj: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
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Ján Cikker 

Spolu s Alexandrom Moyzesom a Euge-
nom Suchoòom patrí medzi najvýznamnejších 
predstavite¾ov generácie slovenskej hudobnej 
moderny, ktorá do hudobného diania vstúpila v 
tridsiatych rokoch a predstavuje zrod modernej 
slovenskej národnej hudby 20. storoèia. 

Pre formovanie osobnosti Jána Cikkera mala 
rodná Banská Bystrica, do ktorej sa po celý ži-
vot rád vracal, jej kultúrne prostredie a okolitá 
príroda, mimoriadny význam. Narodil sa v dome 
na Námestí Š. Moysesa è.9. Otec František Cik-
ker, gymnaziálny profesor latinského a gréckeho 
jazyka, padol v 1. svetovej vojne v roku 1915. 
Na jeho hudobný vývoj vplývala predovšetkým 
matka, Mária Cikkerová, rod. Psotková, uèite¾ka 
klavírnej hry, ale aj jeho ïalšia klavírna pedago-
gièka Marie Kmoníèková, hudobný skladate¾ 
Viliam Figuš-Bystrý a mnohí profesori na Gym-
náziu A.Sládkovièa, ktorí boli nielen vynikajúcimi 
pedagógmi, ale zároveò aj divadelnými hercami, 
režisérmi, spevákmi a organizátormi kultúrneho 
života mesta. Ïalšie hudobné vzdelanie získal 
na Konzervatóriu a Majstrovskej škole Vítìzsla-
va Nováka v Prahe a neskôr u významného di-
rigenta Felixa von Weingartnera vo Viedni. Usa-
dil sa v Bratislave, kde pôsobil ako profesor na 
konzervatóriu, dramaturg Opery SND, dirigent 
ochotníckeho orchestra Slovenskej filharmónie 
a napokon ako pedagóg kompozície na Vysokej 
škole múzických umení. Poèas SNP plnil úlohy 
pri evidencii vysokoškolských uèite¾ov na povs-
taleckom území v Banskej Bystrici a pre Slobod-
ný slovenský vysielaè skomponoval zvuèku.

Napriek významným symfonickým a ko-
morným dielam śažisko Cikkerovej tvorby tvorí 
deväś opier. Desiatu – s názvom Antigona – už 
nedokonèil. V prvých operách Juro Jánošík a 
Beg Bajazid vystupuje do popredia skladate¾ov 
vzśah k rodnému kraju a jeho histórii. Podnety 
k ïalším operám už skladate¾ nachádzal v eu-
rópskej literatúre (Mr. Scrooge pod¾a Dickenso-

hudobný skladate¾, pedagóg, dirigent

* 29. 7. 1911, Banská Bystrica
† 21. 12. 1989, Bratislava
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vej Vianoènej koledy, Hra o láske a smrti pod¾a 
R. Rolanda, Coriolanus pod¾a Shakespeara, Roz-
sudok pod¾a novely E.Kleista, Obliehanie Bystri-
ce pod¾a románu K. Mikszátha, Zo života hmyzu 
pod¾a divadelnej hry bratov Èapkovcov). Vrcho-
lom Cikkerovej hudobnodramatickej tvorby je 
opera Vzkriesenie pod¾a románu L.N.Tolstého, 
ktorá zaznamenala najväèší poèet zahranièných 
uvedení (22 pôvodných inscenácií a desiatky re-
príz). Medzi prácou na operách vytvoril Ján Cik-
ker množstvo ïalších hudobných diel – komor-
né, piesòové a zborové skladby, symfónie, kan-
táty i oratóriá: cyklus troch symfonických básní 
O živote, Dramatická fantázia, Symfónia 1945, 
symfonická báseò Epitaf (Nad starým zákopom) 
s programovým protivojnovým zameraním, sym-
fonické meditácie na tému Heinricha Schütza 
Blažení sú màtvi, ktoré venoval pamiatke svojej 
matky, Orchestrálne štúdie k èinohre inšpirova-
né F. Dürenmatom, Variácie na slovenskú ¾udo-
vú pieseò v klavírnej i orchestrálnej verzii, klavír-
ny cyklus Tatranské potoky, sláèikové kvartetá, 
oratórium Óda na radosś. V zahranièí sa najviac 
uvádzalo jeho Concertino pre klavír a orchester, 
Slovenská suita pre ve¾ký orchester a autobio-
grafická sugestívna kompozícia Spomienky pre 
5 fúkacích nástrojov a sláèikový orchester. Veno-

Fotoportrét Jána Cikkera s venovaním priate¾ovi 
z mladosti Mikovi Seleckému
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Ján Cikker - hudobný skladate¾, pedagóg, dirigent

val sa umeleckému spracovaniu ¾udových piesní 
pre spev so sprievodom a zborové telesá, viace-
ro taneèných kompozícií spracoval pre folklórne 
súbory S¼UK, Lúènica a iné.

Hudobnú tvorbu Jána Cikkera charakterizuje 
bohatá výrazová pestrosś a kontrasty – lyrická 
meditatívnosś, jemná citovosś, emocionálna vý-
bušnosś a expresivita. Jeho hudba je melodicky 
svieža, rytmicky strhujúca, dynamická, s typic-
kou farebnou inštrumentáciou. Námety jeho 
diel nútia ¾udí zamýš¾aś sa nad veènými ¾udskými 
problémami a hodnotami, akými sú láska, smrś, 
bolesś, radosś, utrpenie, èesś a spravodlivosś, 
nad podstatou moci a hranicami života v ¾udskej 
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spoloènosti i v prírode, nad koreòmi èloveka a 
národa. Svoju životnú filozofiu, múdrosś a skúse-
nosś pretavil Ján Cikker do svojráznej hudobnej 
reèi prameniacej z hudobného jazyka sloven-
ského národa a zároveò tvorivo využívajúcej 
prostriedky moderných kompozièných techník 
európskej hudby 20. storoèia. V tom je ve¾kosś 
estetického a morálneho posolstva jeho diela. 
Za humanizmus v hudbe dostal v roku 1966 
Herderovu cenu vo Viedni a v roku 1979 Cenu 
UNESCO za hudbu ako prvý vo vtedajšom Èes-
koslovensku.

Marianna Bárdiová

Ján Cikker v pracovni rodinného domu vo Fialkovom údolí 
v Bratislave okolo roku 1966

Posledná fotografia J.Cikkera pred jeho domom z októbra 1989 
ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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Ján Egry 

Johann, János, tiež Egri

skladate¾, organista, regenschori, 
dirigent a pedagóg

* 12. 12. 1824, Nádaš (dnes Trstín)
† 15. 4. 1908, Banská Bystrica

Hudobné základy získal od otca, uèite¾a, orga-
nistu a cirkevného skladate¾a Juraja Egryho. Ovládal 
slovenský, nemecký, maïarský a latinský jazyk. Brat 
František (1837) bol tiež hudobným pedagógom. 

Život a tvorba Jána Egryho sa od roku 1849 via-
že k Banskej Bystrici, kde pôsobil ako regenschori 
vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie, od 
roku 1859 aj v kapitulskom Chráme sv. Františka 
Xaverského. Bol aj mestským kapelníkom a s orche-
strom úèinkoval na koncertoch, mestských zábavách 
a v prípade potreby spoluúèinkoval pri hudobných 
predstaveniach koèovných divadelných spoloèností 
v meste. Ako uèite¾ hudby, dirigent a organizátor hu-
dobných podujatí sa angažoval v Banskobystrickom 
hudobnom spolku (1857–1862), ale aj naïalej po 
jeho zániku. Od roku 1849 bol uèite¾om na rímsko-
katolíckej ¾udovej škole, od roku 1856 bol profe-
sorom spevu a od roku 1859 vyuèoval aj hudobnú 
teóriu a hru na husliach a klavíri na krá¾ovskom ka-
tolíckom gymnáziu (do r. 1884). Do roku 1863 uèil 
hudbu a spev aj v biskupskom seminári. So žiackym 
speváckym zborom a orchestrom tiež úèinkoval 
na umeleckých besedách a verejných akadémiách 
v meste a v okolí. Jeho žiakom na gymnáziu v ro-
koch 1859-1861 a v seminári v rokoch 1861-1863 
bol Ján Levoslav Bella, ktorému premiérovo uviedol 
niektoré z prvých kompozícií. Po kritike Bellových 
mužských zborov „Slovenské štvorspevy“ v èasopise 
Pešśbudínske vedomosti (1866, è. 21-22) od Micha-
la Laciaka sa Egry svojho žiaka rázne zastal v Antikri-
tike spôsobom, ktorý svedèí o jeho rozh¾adenosti, 
vzdelanosti a pochopení nových štýlových premien 
v kompozícii.

Z hudobného odkazu J. Egryho sa zachovalo do 
200 vlastných skladieb v autografoch a odpisoch, 
nieko¾ko skladieb vyšlo tlaèou. Jeho skladby sa na-
chádzajú na chóre rím.-kat. farského kostola, v ŠVK-
Literárnom a hudobnom múzeu, ako aj v súkromnej 
zbierke Doc. Vladimíra Gajdoša v Banskej Bystrici a 
v Széchényiho knižnici v Budapešti. Ťažiskom jeho 
tvorby sú sakrálne a liturgické vokálno-inštrumen-
tálne skladby: omše, mariánske antifóny, hymny, in-
troity, offertóriá, graduále, vešpery a litánie pre dva 
hlasy, štyri hlasy alebo zmiešaný zbor a inštrumen-
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tálny sprievod v rozliènom obsadení (flauta, klarine-
ty, trúbka, husle, viola, violonèelo alebo kontrabas, 
organ, tympany). Zostavil a vydal: Katolícky spevník 
(Brno 1865) a Katolícky spevník so sprievodom or-
gana, Brno 1889 (druhé, opravené vydanie, ktoré 
doplnil o vlastné dohry a medzihry).

Svetskú tvorbu predstavuje „A Besztercebányiai 
kir. kath. fõ-Gymnasiumi tanulók Indulója“ (Pochod 
študentov vyššieho rím.-kat. gymnázia v Banskej 
Bystrici, Brno: Pápai Benczészek Nyomdája, 1890), 
salónne klavírne skladby „Abend Gruss“, op. 1 (Vie-
deò: F. Glöggl & Sohn) a ïalšie skladby, ktoré tlaèou 
vyšli v Budapešti (Alojzia-štvorylka; Emma-èardáš; 
Irma-èardáš; Spomienka na Sliaè a i.). Viaceré z nich 
dedikoval svojim deśom a priate¾om. Skladby Jána 
Egryho vynikajú pôsobivou melodikou, nadväzujú 
na klasicistiské harmonické postupy, do skladieb z 
neskoršieho obdobia prenikajú štýlové postupy ro-
mantizmu. V pastorálnych kompozíciách uplatnil aj 
slovenské ¾udové nápevy. O jeho hudobnom vku-
se i kompoziènej orientácii vypovedajú aj poèetné 
odpisy skladieb talianskych, nemeckých a èeských 
skladate¾ov obdobia klasicizmu a romantizmu, ktoré 
uvádzal vo svojich hudobných produkciách. Pouka-
zujú zároveò aj na jeho osobné kontakty s hudob-
níkmi pôsobiacimi vo Viedni. 

Na poèesś 50. výroèia úèinkovania Jána Egryho 
v Banskej Bystrici mesto a katolícka cirkev 3. sep-
tembra 1899 uskutoènili tri slávnostné programy, v 
ktorých odzneli jeho Missa festiva a ïalšie cirkevné 
a svetské kompozície ako uznanie za výrazný podiel 
na rozvoji hudobného života Banskej Bystrice.

Marianna Bárdiová

Július Jónás: Ján Egry, olejoma¾ba, 1855. 
Foto: Vladimír Èervený

zdroj: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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Július Flache

Július Flache bol v období medzi dvomi svetový-
mi vojnami významným reprezentantom výtvarnej 
kultúry. Jeho obraz bol jednostranným hodnotením 
ako aj meniacimi sa dobovými interpretáciami mi-
nulých desaśroèí znaène zjednodušený. Flache po-
chádzal z Budapešti, v Banskej Bystrici sa usadil z 
vlastnej vôle po 1. svetovej vojne (v roku 1914 sem 
bol povolaný ako vojak - výtvarný spravodajca).
Mnohostrannosś, vzdelanosś a rozh¾adenosś ho 
predestinovali na vedúcu rolu. Dôležitá bola jeho 
organizátorská èinnosś - v Banskej Bystrici v tomto 
smere prevzal iniciátorstvo Dominika Skuteckého - 
navrhoval zriadenie maliarskej školy, umeleckej ko-
lónie, výstav. V roku 1927 žiadal od mesta pozemok 
pre svoj dom s tým, že v òom bude uskutoèòovaś 
tieto, aj pre mesto výhodné plány (dom bol síce 
postavený pri mestskom parku, ale z finanèných dô-
vodov si ho nemohol nechaś). Najviac organizaènej 
práce venoval Jednote výtvarných umelcov Sloven-
ska (1920-1937), prvému umeleckému spolku na 
Slovensku, ktorý združoval iba výtvarných umelcov 
– jeho cie¾om bolo rozvíjanie všetkých oblastí do-
máceho výtvarného umenia, èlenstvo bolo viazané 
èeskoslovenským štátnym obèianstvom . 

Pred svojím príchodom do mesta študoval v rod-
nom meste v Budapešti, neskôr vo Viedni a v Paríži.
Ma¾oval portréty, zátišia, krajinu, figurálne kompo-
zície. Popri objednaných portrétoch mešśanov po 
celý život boli jeho ob¾úbenými modelmi ¾udia oko-
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výtvarník, publicista a organizátor 

* 7. novembra 1892, Budapešś
† 18. septembra 1967, Banská Bystrica

litých dedín. Bol aj neúnavným zberate¾om ¾udové-
ho umenia Horehronia. Banskú Bystricu ma¾oval po 
celý život – jej ulièné interiéry, dominanty, poh¾ady 
na mesto z Urpína v lete, v zime - v premenách vlast-
ného maliarskeho vývoja. Uprednostòoval techniku 
olejoma¾by pred ostatnými maliarskymi technikami, 
ale nebolo mu cudzie ani sochárstvo, hlavne por-
trétne. Mal výnimoèný talent pre monumentalitu. 
Jednu z mála príležitostí uplatniś ju mal pri výzdobe 
interiérov divadelnej sály Národného domu v Ban-
skej Bystrici. Koneèný výsledok s názvom Alegória 
mesta Banská Bystrica (1929-1930) je kompozíciou 
17 figúr o rozmere 220 x 980 cm. 

Jeho ma¾ba má osobitú výrazovú silu a prejavuje 
súvis so súdobými európskymi prúdmi – najmä s ex-
presionizmom a s neoklasicizmom dvadsiatych ro-
kov. S uznaním sa o nej vyslovili znalci slovenského 
moderného umenia, historik umenia Marian Váross 
ho v r. 1960 charakterizoval : „ ..... Flache neustrnul 
a nesprovincionálnel. Jeho obrazy nesú znaky vní-
mavého a orientovaného výtvarníka, ktorý sa ne-
vyhol kompromisom, ale pritom si vedel zachovaś 
svoju vnútornú nezávislosś“.

Patril medzi tých výtvarných umelcov, ktorí ne-
mali iný príjem mimo predaja svojich obrazov. Do-
dnes je známa iba ich èasś – ostatné sú roztrúsené 
v súkromných zbierkach, v osobnom majetku, tak 
na území Slovenska, ako aj v zahranièí. V posled-
ných rokoch ich objavujú zberatelia, ako aj aukcie. 
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici usporia-
dala v roku 2012 jeho súbornú výstavu, hlavne zo 
zbierok slovenských galérii a múzeí k 120. výroèiu 
jeho narodenia (19. 7. – 23. 9.). 

Umelec zomrel v Banskej Bystrici a je pochova-
ný na evanjelickom cintoríne.

Klára Kubièková

Autoportrét, 1941, foto J. Bedríková

Flache - Malá ulièka
zdroj: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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generálplukovník, 
najvyšší velite¾ povstaleckej armády

* 26. 1. 1906, Dombóvár - Maïarsko
† 1945, Nemecko

Vychodil ¾udovú školu v Bojnej a vyššiu 
priemyselnú školu strojnícku v Bratislave. V
roku 1927 ukonèil ako poruèík delostrelectva 
štúdium na Vojenskej akadémii v Hraniciach na 
Morave. Po ukonèení druhého roèníka Vysokej 
školy váleènej v máji 1938 bol pridelený do 10. 
divízie v Banskej Bystrici, kde od 2. 10. 1938 vy-
konával funkciu prednostu 2. oddelenia štábu 
divízie v Krupine. V rokoch 1941 až 1943 sa viac-
krát zúèastnil na po¾nom śažení slovenskej armá-
dy na východnom fronte s Rýchlou divíziou. 

Od 1. 1. 1944 pôsobí ako náèelník štábu ve-
lite¾stva pozemného vojska v Banskej Bystrici. 
Tu nadviazal styky so skupinou protifašisticky 
orientovaných dôstojníkov, pomocou ktorých 
sa dostal do kontaktu aj s inými antifašistickými 
skupinami. 23. 3. 1944 bol prezidentom ÈSR 
E. Benešom vymenovaný za vedúceho príprav 
ozbrojeného vystúpenia slovenskej armády. So 
svojimi spolupracovníkmi vypracoval rámcový 
vojenský plán povstania, ktorý 28.6.1944 odo-
slal do Londýna a na druhý deò predložil aj na 
porade ilegálnej Slovenskej národnej rady. Plán 
v optimálnom variante poèítal so súèinnosśou 
s Èervenou armádou, ktorej mali dve východo-
slovenské divízie otvoriś karpatské priesmyky. 
Menej výhodný variant povstania poèítal so za-
èatím ozbrojeného odporu v prípade nemeckej 
okupácie Slovenska bez oh¾adu na stav príprav 
ozbrojeného povstania. Vojenské prípravy povs-
tania musel podplukovník gšt. Ján Golian koor-
dinovaś tak s domácimi politickými silami, ako 
aj musel rešpektovaś inštrukcie prichádzajúce 
od èeskoslovenského exilu z Londýna. Súèasne 
zápasil s narastajúcou partizánskou aktivitou na 
východnom a strednom Slovensku. 
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29. augusta 1944 veèer po rozhlasovom pre-
jave ministra národnej obrany F. Èatloša vydal 
rozkaz na branný odpor armády proti prícho-
du nemeckých okupaèných vojsk s platnosśou 
od 22,00 h. Na základe rozhodnutia SNR z 
5. 9. 1944 bol povýšený do hodnosti brigádneho 
generála, èo potvrdila aj èeskoslovenská vláda v 
Londýne. Poèas bojov na povstaleckom fronte 
riadil vojenské operácie, ktorých sa na niekto-
rých miestach osobne zúèastnil. Do 7. 10. 1944 
velil povstaleckej armáde, potom bol zástupcom 
velite¾a generála Rudolfa Viesta. 27. 10. 1944 
spolu so štábom velite¾stva 1. èeskoslovenskej 
armády na Slovensku ustúpil z Banskej Bystrice 
na Donovaly. 3. 11. 1944 ho Einsatzkomando 14. 
spolu s generálom Viestom a ïalšími dôstojník-
mi zajalo v Pohronskom Bukovci. Za doteraz cel-
kom neobjasnených okolnosti zomrel pravdepo-
dobne na jar v roku 1945 v Nemecku. V roku 
1946 bol in memoriam povýšený do hodnosti 
divízneho generála a v roku 1969 do hodnosti 
generálplukovníka in memoriam. V roku 1991 
mu bol udelený Rad Milana Rastislava Štefánika 
III. triedy a v roku 1995 Rad ¼udovíta Štúra vo-
jenského druhu in memoriam.

Roman Hradecký

Ján Golian

zdroj: Múzeum SNP v Banskej Bystrici
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V rokoch 1955–1959 študoval na elektro-
technickej a spojárskej priemyslovke v Banskej 
Bystrici. Po absolvovaní Elektrotechnickej fakul-
ty SVŠT v Bratislave (1959–1964) pracoval vo 
viacerých robotníckych profesiách. V rokoch 
1968–1971 bol redaktorom Matièného èítania 
v Martine, pod vplyvom normalizaèných praktík 
bol nieko¾ko rokov bez zamestnania. Po roku 
1974 znovu pokraèoval prácou v robotníckych 
profesiách ako správca tenisových kurtov v Ban-
skej Bystrici, alebo robotník na píle v Harmanci. 
V rokoch 1976–1990 pracoval ako energetik 
v banskobystrickej Stavoindrustrii, z toho èasś na 
výstavbe metra v Prahe, kde mal príležitosś na 
kontakty s pražskými disidentmi. Po roku 1990 
sa stal redaktorom literárnej redakcie štúdia Slo-
venského rozhlasu v Banskej Bystrici.

Publikovaś zaèal ako stredoškolák v Smene 
a Mladej tvorbe. Debutoval poviedkovou kni-
hou zo študentského prostredia Dokumenty 
o výh¾adoch (1966), ktorá dostala Cenu Ivana 
Kraska za debut roka. Pokraèoval knihou Okul-
tizmus (1968), ktorá bola na dlhé roky posled-
nou oficiálne vydanou knihou. Dve desaśroèia 
Pavel Hrúz za svoje postoje nesmel verejne 
publikovaś, preto sa realizoval v samizdatových 

vydaniach. Po roku 1989 vydal staršie i nové lite-
rárne diela - Chliev a hry (1990), Pereat (1991), 
Chlieb a kry (1996), Oèi kurièove (1996), Hore 
pupkom, pupkom sveta (1998). V nasledujúcich 
dvoch knihách zužitkoval svoje znalosti a skú-
senosti z dôverného poznania atmosféry života 
Banskej Bystrice - Bystrica v ...tom (2000) a Me-
moáre medeného mesta (2006). Je spoluauto-
rom bedekru Banská Bystrica a okolie. V roku 
2001 vydal eseje pod názvom Lunetárium.

Pavel Hrúz patril medzi najpozoruhodnejšie 
zjavy slovenskej prózy posledných desaśroèí. 
V jeho tvorbe dominoval kriticko-ironizujúci 
postoj k viacerým nedostatkom vtedajšej spo-
loènosti, vo svojich prózach sa sústreïoval na 
detail, rozprávanie o zdanlivo bezvýznamných 
témach, ale i o ¾uïoch, ktorí sú mimo ve¾kého 
spoloèenského diania, na okraji spoloènosti.
Tomu podriaïoval aj výrazové prostriedky. Hrú-
zova próza je moderným vyjadrením sveta na 
konci dvadsiateho storoèia.

Roku 1998 dostal Cenu Dominika Tatarku 
aj Cenu Tatra banky. 

Jana Borgu¾ová

Pavel Hrúz

prozaik

* 14. 6. 1941, Banská Bystrica
†  15. 8. 2008, Banská Bystrica
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Pavel Hrúz, portrét
zdroj: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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Ladislav Hudec (1893 - 1958) bol architektom, kto-
rý svoje životné dielo vytvoril v rokoch 1920 - 1947 v 
Šanghaji. Narodil sa v Banskej Bystrici 8. 1. 1893, dip-
lom architekta obdržal na budapeštianskej Technickej 
univerzite v roku 1914. Po vypuknutí 1. svetovej vojny 
postupoval s rakúsko-uhorským vojskom smerom na 
východ, až kým nepadol do zajatia. Z ruského zajatia 
v tábore Krasnaja Reèka utiekol a vïaka svojmu dôvti-
pu a reèovým znalostiam sa dostal v roku 1918 do 
Šanghaja. Cie¾avedomosśou a dobrými vedomosśami 
architekta i stavite¾a sa tu rýchle uplatnil a v roku 1924 
založil vlastnú projektovú kanceláriu. Vytvoril v meste 
desiatky prvotriednych verejných stavieb. Zo 60-tich 
realizácii je približne ich tretina chránená dnes ako pa-
miatka, všetky sú dodnes funkèné. Sú to chrámy, ho-
tely, obchodné domy, kultúrne inštitúcie, polyfunkèné 
budovy, rezidencie – najznámejšie z nich Park Hotel 
a ved¾a neho v súèasnosti obnovený Grand Theatre z 
rokov 1931-1933, so sálou pre 1350 divákov. V roku 
1947 musel zo Šanghaja odísś. Po príchode do Euró-
py a neskôr do Kalifornie už neprojektoval – venoval 
sa svojim výskumom, prednášaniu, písaniu. Zomrel v 
Berkeley ako 65 roèný (26. 10. 1958). Pod¾a osobné-
ho priania jeho ostatky spoèívajú v rodinnej krypte na 
banskobystrickom ev. a. v. cintoríne. 

Ladislav Hudec
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architekt, stavite¾, 

* 8. 1. 1893, Banská Bystrica
† 26. 10. 1958, Berkeley – USA

Rodný dom, zdroj: z rodinného archívu Alessy de Wet, dcéry L. E. Hudeca.  Rodný dom dnes, foto: Jaroslav Èunderlík

Hudecova rezidencia v Šanghaji na Columbia Rd.

L. E. Hudeca možno považovaś za „otca ázijských 
mrakodrapov“, jeho Park Hotel bol desiatky 

rokov najvyššou budovou Šanghaja

 www.ladislavhudec.eu
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Ladislav Hudec – architekt, stavite¾

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a teoló-
giu na univerzite vo Viedni. Po kòazskej vysviacke 
r. 1876 pôsobil ako kaplán na Starých Horách, od r. 
1877 ako profesor teológie a prefekt seminára, od r. 
1898 ako farár v Banskej Bystrici. Poèas 1. svetovej 
vojny nedovolil zrekvírovaś najväèší zvon tzv. gene-
rála a tak boli z veže odobraté len dva menšie zvony 
a hlas generála dodnes znie z barbakanu. V r. 1919 
sa stal generálnym vikárom, po vypovedaní biskupa 
Wolfganga Radnaia v tom istom roku zaèas spra-
voval diecézu ako kapitulný vikár. V r. 1921 sa stal 

apoštolským protonotárom a kanonikom. Na poste 
banskobystrického farára pôsobil až do svojej smrti 
6. 3. 1930, t. j. 32 rokov. Tešil sa ve¾kej úcte. Písal 
kultúrnohistorické a osvetové èlánky do Katolíckych 
novín, Kazate¾a a Tovaryšstva. Spisovate¾ Pavel Hrúz, 
ale aj iní autori zaznamenali vo svojom diele viaceré 
príbehy, v ktorých Kohútha predstavili ako múdru, 
váženú a citlivú osobnosś so zmyslom pre humor. 
Pochovaný je v krypte katolíckeho cintorína v Ban-
skej Bystrici.

 Pavol Katreniak

Ján Kohúth
rímskokatolícky kòaz, ThDr., 
monsignor, kanonik, národný 
a kultúrny pracovník

* 19. 5. 1852, Ústie nad Oravou
† 6. 3. 1930, Banská Bystrica
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Jeho meno bolo dlho neznáme, až vyše 40 rokov 
po jeho smrti mala verejnosś možnosś zoznámiś sa s 
osudom a dielom zabudnutého velikána našej archi-
tektúry. V Banskej Bystrici jeho meno už neznie cu-
dzo - obèania ho v ankete Radnièných novín zvolili 
za jednu z dvadsiatich najvýznamnejších osobností 
a zároveò pamätihodnou osobnosśou duchovného 
dedièstva mesta. 8. januára 2011 bola odhalená pa-
mätná tabu¾a na jeho rodnom dome na Bakossovej 
ulici è. 4. V rodièovskom dome na Skuteckého ulici è. 
15 žil do roku 1914.

Ladislav Hudec prežil v Banskej Bystrici svoju mla-
dosś. Tu nadobudol svoje základné vzdelanie, otcova 
výchova ho viedla k svedomitosti a pracovitosti. Žia¾, 
na Slovensku postavil iba jedinú budovu skromných 
rozmerov, kúpe¾nú kaplnku Panny Márie Krá¾ovnej 
vo Vyhniach pri Banskej Štiavnici. Jej projekt vytvoril 
ako vysokoškolák a stavbu realizovala firma jeho otca. 
Jeho talent sa rozvinul naplno až pri ve¾kých úlohách, 
ktorými bol zahrnutý medzi dvomi svetovými vojna-
mi v Šanghaji. V Šanghaji sa jeho meno dodnes teší 
ve¾kej úcte. Tu mal svoju svetovú premiéru film slo-
venského režiséra Ladislava Kaboša. Zmenil tvár Šan-
ghaja, na Svetovej výstave v roku 2010. Na Columbia 
Road sa rekonštruuje jeho rodinný dom a vytvára kul-
túrne centrum s názvom Hudec Village.

V Banskej Bystrici taktiež existujú plány na vy-
tvorenie Centra architekta L. E. Hudeca ako inštitú-
cie, ktorá by jednak prezentovala jeho životé dielo, 
jednak vytvorila stredisko mladých architektov pre 
dopåòanie ich vzdelávania, odborných prezentácií a 
konfrontácii v duchu odvahy, otvorenosti a profesijnej 
zodpovednosti L. E. Hudeca.

Spolupráca Hudec Village a Centra architekta L. 
E. Hudeca sa môže staś dôležitým centrom budúcich 
európsko-èínskych kultúrnych vzśahov v oblasti archi-
tektúry. 

Klára Kubièková

ou

Country Hospital
zdroj: z rodinného archívu Alessy de Wet, dcéry L. E. Hudeca 

Z publikácie Pavla Hrúza „Bystrica v tom...“
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Jeho rodina sa roku 1942 presśahovala do 
Banskej Bystrice. Študoval na gymnáziu v Levi-
ciach a na strojníckych priemyslovkách v Banskej 
Bystrici a vo Zvolene. V roku 1954 zaèal štúdium 
na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, ale 
z vážnych zdravotných dôvodov ho neukonèil. 
Do roku 1956 sa lieèil na Prednej Hore, potom 
sa natrvalo usadil v Banskej Bystrici. Tu prešiel 
nieko¾kými pracovnými pozíciami ako metodik 
Domu osvety, dramaturg Krajského bábkové-
ho divadla, režisér štúdia èsl. rozhlasu, redaktor 
denníka Smer (1964 – 69) a štúdia èsl. rozhlasu 
(1969 – 74). Od roku 1974 bol metodikom Ok-
resného osvetového strediska, roku 1980 odišiel 
do invalidného dôchodku.

Knižne debutoval roku 1960 básnickou zbier-
kou Zem pod nohami, ktorou získal významnú 
cenu v celoslovenskej literárnej súśaži. Súèasśou 
zbierky bola i poéma Moje mesto, ktorou citli-
vo vzdal hold ¾uïom a životu v Banskej Bystrici. 
Nasledovali ïalšie zbierky - Obrana stavebnice 
(1963), Rozmery (1964), Návraty, O modrej 
labuti (1966). Jednoznaène patril k výrazným 
predstavite¾om slovenskej poézie, bol èlenom 
Zväzu slovenských spisovate¾ov a popredným 
predstavite¾om jej stredoslovenskej odboèky. 

V období po roku 1970 dostal zákaz verejnej 
publikaènej èinnosti. Až neskôr sa prihlásil no-
vými zbierkami Písanie do snehu, Zemnica 
(obe 1978), Rodinná pošta (1980) a Pod slnkom 
(1986). Jeho obèiansky zameraná reflexívna po-
ézia vyšla vo výberoch Básne, Písanie do èasu 
a Postoj (všetky 1984). 

Okrem poézie sa venoval aj tvorbe pre deti 
– O drobinkovi, najmenšom krá¾ovi na svete 
(1966), Paneláci – dobrí vtáci (1985), napísal 
bábkovú hru Gašparko a strašní lúpežníci (1971). 
Svoju pozornosś upriamil aj na rozhlasové hry 
pre dospelých, autorsky participoval na tvorbe 
scenára filmu Juraja Jakubiska Postav dom, za-
saï strom (1979). Venoval sa prekladate¾skej 
èinnosti a publicistike.

Patril k výrazným predstavite¾om modernej 
slovenskej poézie v druhej polovici 20. storoèia. 

Pochovaný je na katolíckom cintoríne v Ban-
skej Bystrici. Meno básnika nesie Verejná kniž-
nica Mikuláša Kováèa, Gymnázium Mikuláša 
Kováèa, festival Literárna Banská Bystrica (s pod-
názvom venovaná pamiatke Mikuláša Kováèa), 
literárna súśaž Kováèova Bystrica.

Jana Borgu¾ová

Mikuláš Kováè

básnik, publicista, redaktor

* 18. 5. 1934, Lekér (dnešné Hronovce)
†  26. 5. 1992, Banská Bystrica
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foto: zdroj ŠVK Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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V mladom veku sa u neho prejavila vrode-
ná oèná porucha. Gymnázium a kòazský se-
minár absolvoval v Banskej Bystrici. Príslušné 
texty na skúšky mu predèítavali matka, sestra 
a priatelia. Za kòaza bol vysvätený až po ude-
lení špeciálneho súhlasu, ktorý dal slepnúce-
mu bohoslovcovi pápež Pius XI. Stal sa štvr-
tým banskobystrickým kaplánom u farára Jána 
Kohútha, ktorý si mladíka ob¾úbil pre jeho 
dobrú povahu. Krébesove pastoraèné èinnosti 
spoèívali predovšetkým v spovedaní a zaopat-
rovaní. Pravidelne kázal v slovenskom alebo 
maïarskom jazyku, katechizoval, pripravoval 
katechumenov, viedol prednášky mládeži, vy-
uèoval náboženstvo. Poèas druhej svetovej 
vojny pripravil viacero židov na krst. Bol blíz-
kym spolupracovníkom biskupa Andreja Škrá-
bika. Po biskupovej smrti v r. 1950 disponoval 
špeciálnymi právomocami potrebnými pre 
chod osirelej diecézy. Udržiaval dobré vzśahy 
nielen s katolíkmi, ale aj s ¾uïmi iných vyznaní. 
Z osobností mesta patrili medzi jeho dôver-
ných priate¾ov spisovate¾ Peter Karvaš, maliar 

Július Krébes
rímskokatolícky kòaz, 
assesor, kaplán, publicista, prekladate¾

* 3. 4. 1903 v Hiadli
† 9. 11. 1958, Banská Bystrica
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Július Flaché, lekári Jozef Martinec, Jaroslav 
Kolaèný, Ján Rybárik èi Daniel Petelen alebo 
hudobník Albín Sakáè. V dôsledku tlaku reži-
mu a zhoršeného zdravotného stavu požiadal 
o predèasné penzionovanie. Dianie okolo 
seba si zaznamenával do denníka, ktorý pred-
stavuje autentické a cenné svedectvá o živote 
v našom meste od dvadsiatych do päśdesia-
tych rokov minulého storoèia. Zomrel 9. 11. 
1958. Pochovaný je na katolíckom cintoríne 
v hrobe svojich rodièov.

 Pavol Katreniak

Krébesov denník, pozostávajúci zo 7194 strán, obsahuje aj 
autentické informácie o dianí v Banskej Bystrici.

foto: Jaroslav Èunderlík
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V rokoch 1817 – 22 študoval na gymnáziách 
v Dobšinej a Gemeri, kde si osvojil znalosś la-
tinèiny, gréètiny a maïarèiny, následný pobyt 
na evanjelickom lýceu v Bratislave ho posilnil 
v národnom povedomí. Roku 1826 sa stal vy-
chovávate¾om v obci Romhány pri Vacove, aby 
si našetril na ïalšie štúdium. V nemeckej Jene 
(1828 – 29) študoval teológiu, filozofiu a dejiny, 
tu sa dostal pod vplyv Friesovho romantizmu. 
Cestou z Nemecka sa na dlhší èas zastavil v Pra-
he a Krakove. Najskôr prijal prácu vychovávate¾a 
v Kežmarku, ale vzápätí sa stal profesorom na 
tamojšom lýceu.

Roku 1830 bol v Banskej Bystrici vysvätený 
za kòaza a stal sa kaplánom. Po troch mesiacoch 
ho zvolili za farára vo Zvolene, ale po smrti Ada-
ma Lovicha bol v marci 1832 zvolený za bansko-
bystrického farára. Tu sa oženil a narodilo sa mu 
šesś detí. Popri pastoraènej èinnosti sa intenzív-
ne venoval literárnej tvorbe. Roku 1836 sa roz-
hodol vydávaś vlastný literárny èasopis Hronka, 
Podtatranská zábavnice. Èasopis krasomilného 
a užiteèného ètení, ktorý tlaèil v tunajšej ma-
choldovskej tlaèiarni. Podarilo sa mu ju udržaś 
do roku 1838 a vydaś z nej šesś zväzkov. Sám 
do nej prispel významnými literárnymi prácami, 
spomedzi ktorých vyniká jeho filozofický román 
Ladislav. Po uzákonení spisovnej slovenèiny 
sa zapojil do dominujúceho literárneho prúdu 
a okrem kázní vytvoril hymnickú pieseò Kto za 
pravdu horí (1846). 

Revoluèné roky 1848 – 49 prežíval ve¾mi in-
tenzívne, ako èlen slovenskej delegácie sa dostal 
k cisárovi. Bol vymenovaný za „prezidenta“ Zvo-
lenskej stolice so sídlom v Banskej Bystrici. V ne-
žièlivom maïarónskom prostredí v tejto funkcii 
vydržal iba tri mesiace. Odišiel do Viedne, kde 
pôsobil pri vláde v terminologickej komisii po 
boku Jána Kollára, v decembri 1849 sa stal pro-
fesorom praktickej teológie na viedenskej ev. 
teologickej fakulte. 

Karol Kuzmány

kòaz, spisovate¾, básnik, redaktor 

* 16. 11. 1806, Brezno
†  14. 8. 1866, Štubnianske Teplice 

(teraz Turèianske Teplice)
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V roku 1860 bol zvolený za patentálneho 
superintendenta, najskôr so sídlom v Banskej 
Bystrici, od roku 1863 v Martine. Súviselo to 
s jeho zvolením za prvého podpredsedu Matice 
slovenskej. V tejto funkcii bola na òom hlavná 
śarcha administrátorských, organizaèných a od-
borných èinností.

Jeho publikaèná èinnosś bola neúnavná, usi-
lovne prekladal zo svetovej literatúry, písal ná-
boženské a popularizaèné èlánky, v roku 1851 
vypracoval návrh na usporiadanie ev. a.v. cirkvi, 
ktorý sa realizoval ako cisársko-krá¾ovský patent, 
pod¾a ktorého sa organizovala väèšina sloven-
ských cirkevných zborov. 

Za svoju èinnosś bol ocenený Zlatou medai-
lou pruského krá¾a za vedu a umenie, titulom 
rytier cisárskych ruských radov sv. Anny II. triedy 
s imperátorskou korunou a sv. Stanislava III. trie-
dy, bol èestným mešśanom Martina. 

Na jeho poèesś bola umiestnená pamätná 
tabu¾a s reliéfom na budove ev. fary v Lazovnej 
ulici, pomenované Gymnázium Karola Kuzmá-
nyho. V roku 2005 bolo na Námestí Štefana 
Moysesa odhalené súsošie Moyses - Kuzmány. 
V meste pôsobí združenie evanjelickej inteligen-
cie Jednota Karola Kuzmányho. 

Jana Borgu¾ová

Portrét literáta a národovca Karola Kuzmányho 
(1927). Autor Andrej Stollmann. Olejoma¾ba zdroj: 

Stredoslovenské múzum v Banskej Bystrici
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majite¾ baní, richtár mesta
mnohostranný mecén

* dátum jeho narodenia nie je známy
† 1505, ?

Michal Königsberger

Michal Königsberger patril medzi najpopred-
nejších obyvate¾ov mesta Banskej Bystrice v obdo-
bí stredoveku. O jeho pôvode a osobnom živote 
vieme len ve¾mi málo, známe sú však jeho aktivity 
pri správe mesta a pôsobení v thurzovsko – fug-
gerovskom mediarskom podniku. Nepochádzal z 
Banskej Bystrice, ale pravdepodobne z nemecké-
ho Augsburgu. V každom prípade však v meste 
pôsobil už v roku 1481, a to vo významnej verejnej 
funkcii èlena mestskej rady a v roku 1489 zastával 
na obdobie jedného roka volený richtársky úrad. 
Ako vdovec si za manželku zobral Benignu, dcé-
ru Mikuláša Kolmana zo Zvolena, ktorý sa stal 
zakladate¾om významného banskobystrického 
patricijského rodu. Spolu s òou vyženil aj nevlast-
ného syna Juraja, ktorý sa neskôr stal augsburským 
mešśanom. Jeho vlastný syn Ján pôsobil vo funkcii 
farára v špitáli svätej Alžbety. Michal Königsberger 
patril medzi úspešných banskobystrických podni-
kate¾ov, pretože sa stal majite¾om viacerých baní, 
hút, iných banských zariadení a lesov, ktoré pô-
vodne patrili Jánovi Kolmanovi. Tie však už v roku 
1493 predal Jánovi Thurzovi, ktorý ho zamestnal 
ako svojho správcu alebo faktora. Königsberger sa 
však neskôr dostal až do pozície Thurzovho spo-
luśažiara, èiže obchodného partnera. V roku 1499 
spolu s richtárom Petrom Eisenfuererom kúpil po-
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lovicu bane od Barbory Kuncovièovej a o dva roky 
neskôr od dedièov Víta Mühlsteina okrem bane na 
zelenú farbu aj pozemky v Banskej Bystrici a dom 
v Budíne. V rovnakom roku zároveò odkúpil celé 
Kolmanovské dedièstvo. Vynaložené investície sa 
mu vyplatili, a tak mohol za svoje vlastné finanèné 
prostriedky realizovaś aj verejné stavby v meste. Už 
v roku 1492 dal na cintoríne pri farskom kostole po-
staviś Kaplnku svätého Michala, z ktorej sa neskôr 
stal Kostol svätého Kríža. V roku 1505 za svoje pe-
niaze postavil nové mestské verejné kúpele, preto-
že tie pôvodné znièil ve¾ký požiar Banskej Bystrice 
z roku 1500. Svedectvo Königsbergerovho obrov-
ského bohatstva predstavuje jeho testament z roku 
1503. Chudobným odkázal 1255 zlatých, rôznym 
osobám 1300 zlatých a cirkvi 4165 zlatých, èiže 
spolu 6720 zlatých v hotovosti, èo predstavovalo 
vyše štvornásobok priemerného roèného príjmu 
mestskej pokladne v tomto období. Okrem toho 
sa predmetom dedièstva stal aj dom na banskobys-
trickom námestí s vnútorným zariadením a rôzny 
iný hnute¾ný majetok vrátane bohoslužobných 
rúch a iných liturgických predmetov. Dnes Bansko-
bystrièanom existenciu tohto významného obyva-
te¾a mesta okrem samotného slovenského kostola 
pripomínajú iba tri jeho rodové erby – na ozdobnej 
pätke klenby v Kaplnke svätého Jána Almužníka vo 
farskom Kostole Panny Márie, na klenbe niky so sú-
soším Krista na Olivovej hore v rovnakom kostole 
a na prieèelí domu na Lazovnej ulici, kde Michal 
Königsberger kedysi postavil mestské kúpele.

Igor Graus

Lazovná ulica è. 7., Banská Bystrica foto: Jaroslav Èunderlík
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¼udovú školu navštevoval v Ponickej Hute, v ro-
koch 1832 – 40 študoval na katolíckom gymnáziu 
v Banskej Bystrici. Potom zaèal štúdium filozofie vo 
Vacove a Budapešti, roku 1842 prestúpil na štúdium 
medicíny, najskôr v Budapešti (1842–46), potom vo 
Viedni, kde roku 1850 získal titul Med.D.R. Ako c.k. 
stolièný lekár pracoval v rodnom meste, v rokoch 
1853–68 bol bansko-lesným lekárom v Brezne a od 
roku 1868 pôsobil v Kremnici.

Ako študent medicíny vo Viedni sa aktívne zú-
èastnil revoluèných bojov v rokoch 1848/9. Po ná-
vrate do Banskej Bystrice viedol èulý spoloèenský 
život, o ktorom neskôr písal vo svojich memoároch. 
V profesii lekára ho zaujala oèná špecializácia, ale 
ïalšie pracovné zaradenie ho zaèlenilo do oblasti 
pracovného lekárstva.

Stal sa popredným èinite¾om národného eman-
cipaèného pohybu najmä v memorandovom a ma-
tiènom období. Bol spoluzakladate¾om a èlenom 
výboru Matice slovenskej. Pozornosś venoval aj èes-
koslovenskej vzájomnosti, známe je jeho priate¾stvo 
s Boženou Nìmcovou, ktorú sprevádzal na jej ces-
tách po Slovensku.

V literárnej tvorbe bol autorom krátkych foriem 
humoristickej prózy, ktoré publikoval v novinách, 
èasopisoch a kalendároch. Iný žánrový okruh tvorili 
jeho cestopisné èrty a beletrizované cestopisy. Ve¾-
mi cenným dokumentom z jeho tvorby sa stal pú-
tavo spracovaný vlastný životopis, ktorý vyšiel pod 
názvom Päśdesiat rokov slovenského života. Najskôr 
vychádzal na pokraèovanie v Slovenských poh¾a-
doch (1911–1915), knižne vyšiel roku 1956. Na po-
zadí osobných zážitkov zachytil v òom udalosti zo 
slovenského emancipaèného hnutia v 19. storoèí.

Okrem toho sa zaujímal o geológiu, mineraló-
giu, kryštalografiu, speleológiu a botaniku. Výsledky 
svojich výskumov publikoval v domácej i zahraniè-
nej tlaèi. Mal zá¾ubu aj v ma¾ovaní, ktorú využíval pri 
ilustrovaní vlastných literárnych diel.

Bol èlenom lekárskej sekcie Bratislavského príro-
dovedného spolku a èlenom korešpondentom Ríš-
skeho geologického ústavu.

Gustáv Kazimír 
Zechenter Laskomerský
lesný a banský lekár, 
prozaik, publicista, prírodovedec

* 4. 3. 1824, Banská Bystrica
† 20. 8. 1908, Kremnica
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Jeho literárna tvorba sa zaraïuje do obdobia 
prechodu medzi romantizmom a realizmom, blízka 
mu je satira a humor, rád využíval situaènú komiku. 
Do príbehov èasto vkladal vlastné skúsenosti a zážit-
ky. Známe sú prózy Radvanský jarmok, Študentský 
majáles, Po¾ovaèka na medveïov, Lipovianska maša 
a iné, z cestopisov zaujali Zo Slovenska do Carihra-
du, Výlet do Tatier, Zo Slovenska do Itálie, napísal 
aj dve jednoaktovky Komédia bez za¾úbenia a Starý 
za¾úbenec. 

Pamätná tabu¾a na poèesś Gustáva Kazimíra Ze-
chentera Laskomerského je umiestnená v podcho-
de do Národnej ulice.

Jana Borgu¾ová

Pamätná tabu¾a, Námestie SNP è. 8
foto: Vladimír Veverka

Kalamár a lekárske pomôcky, 
ŠVK - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. 

Foto: Vladimír Èervený
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zlatník

* 11. marca 1782, Modra
† 20. novembra 1869, Banská Bystrica

Pochádzal z kalvínskej schudobnenej š¾ach-
tickej rodiny Lipayovcov z Almáša (Jabloòová 
nad Turòou), ktorej prvý známy predok Ján Li-
pay v roku 1689 získal š¾achtický titul. Jeho syn 
Andrej (1699-1774), u ktorého došlo k zmene 
priezviska z Lipay na Libay, sa vyuèil za zlatníka a 
stal sa zakladate¾om rodovej dynastie zlatníkov, 
ktorí pôsobili vo významných mestách vtedajšie-
ho Uhorska.

Samuel Libay sa narodil 11. marca 1782 
v Modre matke Alžbete Rozgovej a otcovi Sa-
muelovi Libayovi, mal brata Pavla. 

Za zlatníka sa Samuel Libay vyuèil v Bratislave 
u zlatníckeho majstra Jána Tirtscha, u ktorého sa 
v roku 1801 ako devätnásśroèný stal tovarišom. 
Po vyuèení sa pracoval ako zlatnícky majster vo 
Viedni. Odtia¾ sa presśahoval do slobodného 
krá¾ovského banského mesta Banskej Bystrice, 
kde v roku 1807 vstúpil do banskobystrického 
cechu zlatníkov. Vïaka svojmu nadaniu a vyni-
kajúcej práci sa stal v rokoch 1833, 1835, 1845 
a 1858 cechmajstrom zlatníckeho cechu. Patril 
medzi najlepších zlatníkov v celej habsburskej 
Rakúsko-Uhorskej ríši o èom svedèí jeho meno-
vanie za èestného èlena viedenského a peštian-

Samuel Libay
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skeho zlatníckeho cechu. Vo svojom odbore sa 
stal majstrom filigránu, z ktorého vyrobil množ-
stvo ozdobných predmetov (spony, krstné me-
dailóny, dózy a ïalšie zlatnícke výrobky). K jeho 
najznámejším výrobkom patria pozlátený „Gla-
bitsov“ pokál z roku 1835, ktorý bol venovaný 
na pamiatku dlhoroènému banskobystrickému 
richtárovi Jozefovi Glabitsovi, busta cisára Fran-
tiška I. z roku 1841, strieborná socha Napoleona 
Bonaparteho z roku 1847, èi model slávobrány 
pripravovanej v Banskej Bystrici na privítanie ar-
cikniežaśa Štefana. 

Busta Františka I. a socha Napoleona Bona-
parteho, ktoré sú vyrobené jemnou filigránskou 
technikou zo strieborného drôtu, sa nachádzajú 
v zbierkach Národného múzea vo Viedni, ïalšie 
jeho práce sú v zbierkach Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici a v ïalších slovenských 
múzeách.

Za manželku si Samuel Libay zobral Annu 
Schropovú, s ktorou mal dvoch synov Augustína 
Teofila a Karola ¼udovíta. Karol ¼udovít Libay bol 
významný slovenský maliar (nar. 13. mája 1814 v 
Banskej Bystrici).

Samuel Libay zomrel v Banskej Bystrici 20. 
novembra 1869. Pochovaný je na evanjelickom 
cintoríne v Banskej Bystrici.

Vladimír Sklenka

Portrét umeleckého zlatníka Samuela Libaya  
Originálna fotografia z 2. pol. 19. stor. 

zdroj: Stredoslovenské múzum v Banskej Bystrici
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Narodil sa v rodine lesného robotníka. Absol-
voval piaristické gymnázium v Brezne a v roku 
1787 nastúpil služby ako praktikant komorské-
ho lesného úradu v Banskej Bystrici. Postupne 
vystriedal rozlièné pracovné pozície v Dobroèi, 
Boci, Tisovci, Polhore a v Brezne. V tom èase 
uskutoèòoval vymeriavanie pozemkov a vypra-
coval štatút lesných osád v okolí Èierneho Hro-
na, ktorý platil ïalších 150 rokov. Roku 1814 sa 
stal komorským lesmajstrom v Banskej Bystrici.

Jeho mnohostranná èinnosś sa zameriavala 
na ochranu a zve¾adenie lesov, rentabilitu lesnej 
prevádzky a zlepšenie sociálnych podmienok 
lesného robotníka. Dosiahol všeobecné zmenše-
nie holorubov v stredoslovenskej oblasti. Prièinil 
sa o umiestnenie śažby dreva tak, aby nebola na-
rušovaná prirodzená obnova lesov. Priekopníc-
ke bolo jeho široko organizované zalesòovanie 
holín výsevom semena a výsadbou. Dôležitým 
opatrením bolo zavedenie ruènej píly pri śažbe 
dreva roku 1825. Riešil dopravu dreva po vode 
z śažšie prístupných porastov. Rozvojom lesnej 
výroby prispel k zvýšeniu zárobkovej možnosti 
pohronského obyvate¾stva. Lesného robotníka 
pokladal za základného výrobného èinite¾a. Za-
viedol poriadok do pozemkovej držby riešením 
osadníckych pomerov lesného robotníctva, vy-
pracoval stanovy upravujúce služobné pomery 
osadníkov. Organizoval odborné školenia, udr-
žiaval kontakt s profesormi na banskoštiavnickej 
akadémii.

Pochovaný je na katolíckom cintoríne v Ban-
skej Bystrici.

V Národnej ulici je umiestnená na jeho po-
èesś busta a pomenovaný park. Pamätný ka-
meò Jozefa Dekreta Matejovie je umiestnený aj 
v Hornej ulici v priestore, kde stál dom, v ktorom 
býval a zomrel.

Jana Borgu¾ová

Jozef Dekret 
Matejovie
priekopník lesného hospodárstva 

*  12. 7. 1774, osada Dobroè 
 v Èiernom Balogu

†  18. 1. 1841, Banská Bystrica
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Busta J. D. Matejovie
Národná ul.

Autor: umelecký sochár F. Šidlo
Odhalenie: 1954, 2002, 2006
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Po maturite na Gymnáziu Andreja Sládkovi-
èa v Banskej Bystrici (1921–1928) pokraèoval 
v štúdiu na pražskej Karlovej univerzite v odbore 
klasická filológia, filozofia, francúzština a èesko-
slovenský jazyk (1928–1935). Po absolvovaní 
štúdia pôsobil ako stredoškolský profesor v Le-
viciach, v Bratislave a Michalovciach. Od roku 
1941 uèil na uèite¾skom ústave v Banskej Bys-
trici. Po roku 1945 bol postupne pracovníkom 
Povereníctva informácií, redaktorom Národnej 
obrody, lektorom v Nakladate¾stve Pravda, 
pracovníkom Povereníctva školstva a šéfredak-
torom Slovenských poh¾adov. V roku 1959 sa 
stal vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej 
literatúry SAV, kde pôsobil až do konca života. 
Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Ban-
skej Bystrici.

Literárnokritické èlánky a úvahy publikoval 
od vysokoškolských štúdií, literatúru chápal ako 
dôležitú súèasś národného života, prièom však 
kritizoval prílišné zdôrazòovanie národných 
ideí. Svojím prenikavým poh¾adom hodnotil 
staršie i dobové literárne diela a stal sa jedným 
z vrcholných predstavite¾ov modernej kritiky 
a esejistiky na Slovensku. Svoje odborné state 
publikoval nielen v poèetných štúdiách a èlán-
koch, ale aj v knižnej podobe. Postupne vyšli 
Vajanský prozaik (1946), Profily (1946), Štúrovci 
(1948), Nové profily (1950), Vavríny nevädnúce 
(1953), Pre a proti (1955), Od vèerajška k dneš-
ku (1959), Èlovek proti skaze – pokus o Karla 
Èapka (1963), Rudolf Jašík (1964), Èlovek v slo-
ve (1967), Jozef Cíger Hronský (1970). Súbor-
né dielo Alexandra Matušku I. II. vyšlo v rokoch 
2010 a 2011.

Roku 1983 vyšla kniha jeho biografických 
zápiskov Osobne a neosobne, kde podal mozai-
kovité svedectvo o svojom živote, z väèšej èasti 
viažuce sa k pôsobeniu v Banskej Bystrici. Za-
chytáva v nej zážitky zo stredoškolských štúdií, 
vyuèovanie na tunajšom uèite¾skom ústave èi 

Alexander Matuška
literárny vedec a kritik, 
esejista

* 26. 2. 1910, Vlkanová
† 1. 4. 1975, Bratislava

O
SO

BN
O

SŤ

prácu vo výbore Mestského divadelného zdru-
ženia. Zásadnou udalosśou v tomto období sa 
stalo jeho zapojenie sa do SNP, poèas ktorého 
prispieval do vysielania Slobodného slovenské-
ho vysielaèa a do Nového slova. Za úèasś v òom 
bol väznený, tesne unikol pred popravou v ma-
sovom hrobe v Kremnièke. 

Za jedineènú literárnokritickú a esejistickú 
tvorbu mu bol roku 1969 udelený titul národný 
umelec.

Pamätná tabu¾a na jeho poèesś je umiestne-
ná na Komenského ulici è. 15.

Jana Borgu¾ová

foto Ing. Vladimír Veverka

zdroj: ŠVK - Literárne a hudobné 
múzeum v Banskej Bystrici
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Stredoškolské štúdium ukonèil r. 1686 
v Bratislave, medicínu vyštudoval v nemeckom 
Altdorfe roku 1696. V Banskej Bystrici sa na-
trvalo usadil ako lekár roku 1702, stal sa hlav-
ným mestským lekárom a hlavným lekárom 
Zvolenskej a Turèianskej župy. Bol majite¾om 
dvoch lekární, zavádzal nové lieèivá, viaceré 
pripravoval vo svojom laboratóriu. V Banskej 
Bystrici založil súkromnú lekársku školu, na 
ktorej aj sám vyuèoval. Skúmal lieèivé prame-
ne a termálne kúpele, najmä v stredosloven-
skej oblasti. Spolupracoval s Matejom Belom.

Bol autorom odborných èlánkov o prie-
behu epidemických ochorení, ochrane pred 
morovou nákazou a vplyve podnebia na zdra-
vie obyvate¾ov. Za svoju bohatú èinnosś získal 
prívlastok Uhorský Hippokrates.

Verejne sa angažoval, štyrikrát bol zvolený 
za richtára Banskej Bystrice, zastával aj úrad 
senátora.

Požiar v Banskej Bystrici ho pripravil o èasś 
majetku a cennú knižnicu.

Cisár Karol VI. ho povýšil do š¾achtického 
stavu.

Jana Borgu¾ová

Oto Karol Moller

lekár, organizátor 
zdravotníctva, richtár

* 10. 1. 1670, Bratislava
†  16. 4. 1747, Banská Bystrica
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foto zdroj: Bystrický Permon, RNDr. PhDr. Richard R. Senèek, PhD.
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Po ukonèení gymnázia študoval filozofiu na 
bohosloveckom seminári v Trnave, 1815 – 19 
teológiu na ústrednom seminári v Pešti, 1820 
– 21 v Ostrihome. Za kòaza bol vysvätený roku 
1821. V nasledujúcom období bol kaplánom 
v Szentedre, Bzovíku, Tesárskych Mlyòanoch 
a Tölgyesi. V rokoch 1828 – 29 bol slovenským 
kazate¾om v Pešti. Od roku 1829 pôsobil ako 
profesor filozofie a gréètiny na krá¾ovskej aka-
démii v chorvátskom Záhrebe. V roku 1847 ho 
vymenovali za kanonika záhrebskej kapituly 
a zvolili za poslanca na uhorský snem.

Podporoval návrhy ¼udovíta Štúra, ktoré 
predložil na uhorskom sneme r. 1848, na opä-
tovné zavedenie materinského jazyka na základ-
ných školách a pri bohoslužbách.

V roku 1850 bol vymenovaný za banskoby-
strického biskupa. S ïalšími slovenskými vlasten-
cami budoval slovenské gymnáziá, osobitne to 
banskobystrické, ktoré rozšíril zo štvorroèného 
na osemroèné, organizaène a materiálne prispel 
k jeho rozvoju a poslovenèeniu. Na èele sloven-
skej delegácie predstúpil roku 1861 pred cisára, 
aby mu predložil prosbopis Slovákov a Memo-
randum slovenského národa. V auguste 1863 sa 
stal prvým predsedom Matice slovenskej. Jeho 
zásluhou Svätá stolica súhlasila, aby sa sviatok 
Cyrila a Metoda svätil 5. júla.

Bol rešpektovaným predstavite¾om cirkev-
ného a národno-kultúrneho života Slovákov 
a Chorvátov, zakladate¾om Spolku sv. Vojtecha, 
autorom pastierskych reèí, listov a prejavov, ako 
aj príruèky pre po¾nohospodárov. 

Na jeho poèesś bola na budove biskupského 
úradu na Námestí SNP umiestnená pamätná ta-
bu¾a s reliéfom, roku 2005 bolo odhalené súso-
šie Moyses – Kuzmány na Námestí Štefana Mo-
ysesa. Jeho meno nesie aj Katolícke gymnázium 
Štefana Moysesa.

Jana Borgu¾ová

Štefan Moyses

cirkevný hodnostár, 
národnokultúrny dejate¾ 

* 29. 10. 1797, Veselé
†  5. 7. 1869, Žiar nad Hronom
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Portrét biskupa a národovca Štefana Moysesa
(2. pol. 19. stor.)

Olejoma¾ba zo zbierok Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici

Námestie SNP è. 19
autor: L. Majerský
odhalenie: 1927 foto: Ing. Vladimír Veverka
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Jeho rodina vlastnila ve¾koobchod s kolo-
niálnym tovarom na hlavnom námestí (dnes 
Námestie SNP) è. 9 v Banskej Bystrici. V rokoch 
1900–1910 študoval na katolíckom gymnáziu v 
Banskej Bystrici, šk. rok 1905/1906 absolvoval 
na mariánskom chlapèenskom ústave v Budapeš-
ti. Potom vyštudoval na Obchodnej akadémii v 
Budapešti (1912) a absolvoval obchodnú prax v 
Hamburgu, Berlíne a v ïalších miestach Európy 
a v zámorí. Od detstva prejavoval hudobné na-
danie. Jeho prvým uèite¾om hudby bol Ján Egry, 
hru na klavíri ho uèil prof. Jakub Scheinberger v 
Banskej Bystrici, hudobnú teóriu a kompozíciu 
študoval u Sándora Dobó v Budapešti a u Her-
manna Büchela v Berlíne. V roku 1921 po otco-
vom bratovi, významnom architektovi Karolovi 
Mórym (1845–1921) zdedil Nové Štrbské Pleso 
s hotelom vo Vysokých Tatrách, kam sa presśaho-
val. Rodinný obchod predal súrodencom Klimov-
com. Ján Móry hotelový komplex v Tatrách do-
tvoril a zve¾adil a stal sa vyh¾adávaným a známym 
hotelierom. Tu ho navštevovali popredné osob-
nosti kultúrneho a hudobného života – maliar 
Edmund Gwerk, skladatelia Alexander Albrecht, 
Béla Bartók, Viliam Figuš-Bystrý, Alexander Moy-
zes, Eugen Suchoò, speváci Marta Krásová, Josef 
Munclinger, Oldøich Nový, Štefan Hoza, klavírne 
duo manželia Macudzinski a mnohí ïalší. Spolu 
s manželkou, speváèkou a klaviristkou Magdou 
Szakmáry - Móryovou tu usporadúval hudobné 
salóny, na ktorých obaja koncertne úèinkovali. 
Radiojournal Košice z nich vysielal priame preno-
sy. Po zhabaní celého majetku v roku 1945 pô-
sobil Ján Móry ako uèite¾ a v rokoch 1946–1960 
ako riadite¾ Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi. 

Jeho žiakmi tu boli napr. skladatelia Igor Dibák, 
Ján Melkoviè a akordeonista Vladimír Èuchran. 
V rokoch 1960–1978 žil a tvoril v Bratislave. Ako 
výrazne melodicky založeného skladate¾a inšpi-
rovali Jána Móryho najmä lyrické básne. Vytvo-
ril vyše 200 piesní na slová O. Wildeho, R. M. 
Rilkeho, R. Thákura, R. Dehmela, Rity Reiners, ¼. 
Válku, ¼. Trégera, G. Scholzovej - Kallivodovej, E. 
Bindera, F. Láma a ïalších autorov. Skomponoval 
12 hudobnojaviskových a 14 orchestrálnych diel, 
množstvo skladieb a piesní pre taneèný orchester, 
sakrálne skladby, zborové, komorné, prednesové 
a inštruktívne kompozície. Z jeho orchestrálnych 
diel sa na koncertoch a v rozhlase èasto uvádzali 
suity Pod Kriváòom a V tôni hôr, Slovenské pas-
tierske tance, zvukomalebné Symfonické obrazy, 
Spišské tance, Zbojnícka rapsódia a Španielska 
serenáda, symfonická báseò Pod Tatrami. Z hu-
dobno-dramatickej tvorby zaznamenali úspech 
historická spevohra La Vallière, operety Sleèna 
vdova, Námorný kadet, Nevesta z lepších kruhov, 
Pre teba všetko a detská hra so spevmi Hrba-
tý Petríèek. Z piesòovej tvorby vyniká cyklus 14 
piesní na básne Rabíndranátha Thákura Tagore 
Album, op. 12 a Spišské balady a piesne, op. 23 
a viaceré piesne na nemecké texty, ktoré vyšli tla-
èou v berlínskom vydavate¾stve Ries & Erler. Ve-
noval sa aj spracovaniu ¾udových piesní pre spev, 
zbory i pre orchester. Mnohé skladby pre husle a 
klavír (Capriccio, Deux poemes, Song a i.) nahrali 
v rozhlase poprední slovenskí interpreti. 

Jeho diela sa uvádzali na popredných scénach 
v strednej Európe, orchestrálna a piesòová tvorba, 
skladby pre taneèný orchester a piesne z operiet 
sa uvádzali v rozhlasovom vysielaní v Košiciach, 

hudobný skladate¾, pedagóg, obchodník, 
hotelier, nestor operety na Slovensku

* 10. 7. 1892 – Banská Bystrica
†  5. 5. 1978 – Bratislava

pochovaný je v rodinnej hrobke 
v Banskej Bystrici

Ján Móry 
pseudonym Hans Tschirmer
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Ján Móry: portrét, 
ateliér Vlasák, Èeské Budìjovice
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Móry Ján
hudobný skladate¾, 
pedagóg, obchodník, hotelier, nestor operety na Slovensku

Bratislave, Brne, Prahe, Berlíne, Budapešti a v 
iných mestách, viaceré vyšli tlaèou najmä v Kež-
marku, Prahe, Berlíne, Budapešti, v Berlíne vyšli 
na gramoplatniach piesne z operety La Valliére v 
podaní významných tenoristov Josepha Schmid-
ta a Louisa Graveura. Slovenský hudobný fond v 
Bratislave dvakrát vydal cyklus skladieb Malý har-
monikár. Napriek skladate¾ovmu príklonu k zá-
bavnej a populárnej hudbe a inklinácii k obdobiu 
romantizmu a postromantizmu, v jeho tvorbe sú 
diela s nekonvenènou melodikou charakterizova-

nou neobvyklými zvratmi, ve¾kými intervalovými 
skokmi a èastou chromatizáciou, ktorá vypovedá 
o svojskom a osobitom kompoziènom myslení a 
štýle európskeho rozmeru. Jeho hudobná pozos-
talosś je uložená v ŠVK – Literárnom a hudobnom 
múzeu v Banskej Bystrici, ktoré sa zaslúžilo o vy-
danie dvoch CD s jeho tvorbou (Len ty jediná, 
1997, Vám láska s¾ub skladám, 2007).

Marianna Bárdiová
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noty piesne Wer mit dir ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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Rodáka z Tajova pri Banskej Bystrici vo svete 
preslávili vynálezy v oblasti rádiotelegrafie, pripisuje 
sa mu prvenstvo v bezdrôtovej telekomunikácii. 

S rodièmi Jánom a Zuzanou, rodenou Slamo-
vou a bratom Jánom vyrastal na okraji Tajova v èasti 
Farbenô. Poèas štúdií v tajovskej škole a na ban-
skobystrickom gymnáziu rozvíjali jeho nadanie na 
maliarstvo, prírodné vedy a techniku uèitelia Karol 
Berger, Jozef Božetech Klemens a maliar Domi-
nik Skutecký. Na povolanie kòaza sa pripravoval v 
bratislavskom, ostrihomskom a banskobystrickom 
seminári, svoje záujmy rozdelil medzi teológiu, 
vedu a umenie. Po vysvätení za rímsko-katolíckeho 
kòaza roku 1888 si vedomosti z výtvarného umenia 
zdokona¾oval na maliarskej škole v Budapešti a na 
Akadémii umení v Mníchove (1889 – 1894). Ako 
kòaz pôsobil na viacerých farách, pre svoje národ-
né cítenie bol èasto prekladaný. To bol nakoniec aj 
dôvod jeho odchodu do USA v roku 1896. Usadil 
sa v Pensylvánii, baníckej osade Wilkes-Barre, kde 
žila pomerne ve¾ká komunita Slovákov z okolia 
Prešova. Murgaš bol scrantonským biskupom vy-
menovaný za pastora Zboru slovenskej katolíckej 
cirkvi svätého srdca. Jeho pôsobenie v Amerike 
bolo mimoriadne plodné a bohaté, vidite¾né stopy 
zanechal v cirkevnej, vedeckej, umeleckej, prírodo-
vednej i spoloèensko-politickej oblasti.

Vo Wilkes-Barre dal pre slovenských prisśaho-
valcov postaviś slovenský kostol, faru, školu, orga-
nizoval finanèné zbierky, do slovenského kostola 
sám nama¾oval obrazy. Založil Slovenskú ligu v 
Amerike a bol aktívnym funkcionárom Prvej ka-
tolíckej slovenskej jednoty v Spojených štátoch 
amerických. Podstatnú èasś svojej energie však 
vložil do vedeckých pokusov v oblasti fyziky – elek-
trotechniky. V roku 1904 mu federálny patentový 
úrad vo Washingtone priznal dva patenty: Zaria-
denie na bezdrôtovú telegrafiu, tzv. Tón-systém a 
Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. 
Na využívanie Murgašových vynálezov bola vo Phi-
ladelphii založená úèastinná spoloènosś Universal 
Aether Telegraph Company. V rozpätí rokov 1904 – 
1911 mu v USA zaregistrovali 13 patentov z oblasti 

Jozef Murgaš
kòaz, maliar, vynálezca

* 17. 2. 1864, Tajov 
† 11. 5. 1929, Wilkes-Barre
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Portrét vynálezcu, maliara a dejate¾a 
Jozefa Murgaša (zaè. 20. stor.)

Originálna fotografia zo zbierok 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

telegrafie a bezdrôtového prenášania správ a jeden 
patent na navijak na rybársky prút. Najvýznamnej-
ším momentom však zostáva uskutoènenie prvého 
prenosu ¾udského hlasu na dia¾ku 23. novembra 
1905 pri rádiovom spojení rozhovoru medzi staros-
tami Scrantonu a Wilkes-Barre. Osobná návšteva 
prezidenta USA Theodora Roosevelta v laboratóriu 
potvrdila svetový význam vynálezcovho úsilia.

Aktívne sa Murgaš zapájal do udalostí okolo 
vzniku prvej Èeskoslovenskej republiky. Bol jedným 
zo signatárov Pittsburskej dohody za Slovenskú ligu, 
spolu s Tomášom Garriquom Masarykom a zástup-
cami Èeského národného združenia a Zväzu èes-
kých katolíkov. V Dohode sa zástupcovia Èechov 
a Slovákov zaviazali vytvoriś štát dvoch rovnopráv-
nych národov. Murgaš zorganizoval medzi americ-
kými Slovákmi peòažnú zbierku s výśažkom jeden 
milión dolárov na základný valutový fond ÈSR.

Obdivuhodná je zberate¾ská èinnosś Murgaša. 
Vytvoril úctyhodnú zbierku húb, rastlín, nerastov a 
hmyzu – okolo 9 000 exemplárov. Mozaiku jeho 
mnohostranných záujmov a schopností dopåòajú 
príspevky na poli poézie a publicistiky.

Pamiatka Jozefa Murgaša dnes žije doma i vo 
svete. V Tajove sa nachádza jeho rodný dom, Pa-
mätná izba v múzejnej expozícii Pamätného domu 
T. G. Tajovského so zbierkami Štátnej vedeckej 
knižnice-Literárneho a hudobného múzea i Stredo-
slovenského múzea v Banskej Bystrici, symbolický 
hrob na miestnom cintoríne, hrob v Pensylvánii, 
obrazy v Kostole sv. Alžbety na Dolnej ulici v Ban-
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Jozef Murgaš – kòaz, maliar, vynálezca
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Štúdia portrétu mladej ženy, kresba uh¾om 
zdroj: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

model „Vlnomer“

model „Elektrický transformátor“

model „Magnetický detektor“

model „Rotaèné iskrište“

skej Bystrici, v kostole vo Wilkes-Barre, vo viacerých 
kostoloch banskobystrickej diecézy, na Biskupskom 
úrade v Banskej Bystrici a Nitre. Jeho meno nosí 
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Ban-
skej Bystrici, Základná škola v Šali. V Bratislave i 
vo Wilkes-Barre svoju èinnosś rozvíja Klub Jozefa 
Murgaša. Modely patentových vynálezov vlastní 
Slovenské technické múzeum v Košiciach, kópie 
patentov Národné technické múzeum v Prahe. Vý-
poèet dopåòajú pamätné tabule a èlánkové i mono-
grafické publikácie. 

Soòa Šváèová
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Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 
medicínu absolvoval na Karlovej univerzite 
v Prahe. Bol lekárom v Banskej Bystrici a Pod-
brezovej. Chirurgickú prax získal na študijnom 
pobyte vo Viedni, bol sekundárnym lekárom 
u prof. Kostlivého v Bratislave. Špecializoval sa 
na brušnú chirurgiu.

Stal sa zakladate¾om modernej chirurgie 
v Banskej Bystrici, viac ako 30 rokov pôsobil 
ako lekár, primár chirurgického oddelenia 
a riadite¾ nemocnice (do r. 1969).

Poèas SNP roku 1944 viedol Povereníctvo 
zdravotníctva SNR, bol aj èlenom Revoluèné-
ho národného výboru v Banskej Bystrici. Stál 
na èele nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá 
patrila k významným zdravotníckym zariade-
niam na území SNP. Neskôr lieèil pod faloš-
nou identitou, ukrýval vojakov, partizánov, po-
litických èinných civilov a prenasledovaných 
židov.

Organizoval poskytovanie záchrannej 
služby prvej pomoci a výcvik dobrovo¾níkov 
ÈSÈK v Banskej Bystrici.

Daniel Petelen

lekár, 
organizátor zdravotníctva

29. 3. 1904, Slovenská ¼upèa
26. 10.1969, Banská Bystrica
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Bol cirkevným dozorcom a presbyterom 
v Slovenskej ¼upèi.

Bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy 
(1947) a medailou J. E. Purkynì (1964).

Na jeho poèesś bola umiestnená pamätná 
tabu¾a na budove pôvodnej nemocnice, Ces-
ta k nemocnici è. 51.

Jana Borgu¾ová

foto: Ing. Vladimír Veverka

zdroj: Múzeum SNP, Banská Bystrica
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Narodila sa v rodine notára. Zaèínala 
v ochotníckom divadle, v roku 1933 ukonèila 
štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii 
v Bratislave. Bola jednou z prvých hereèiek 
s odborným vzdelaním, patrila k zakladajúcej 
hereckej generácii SND. V rokoch 1933–1936 
bola externou èlenkou SND, v rokoch 1936 
– 39 sa stala èlenkou èeskej èinohry SND, 
potom až do roku 1980 bola èlenkou SND. 
V rokoch 1951–1957 vyuèovala javiskovú reè 
na VŠMU.

Bola prvou manželkou básnika Jána Roba 
Ponièana.

Spoèiatku hrávala iba malé úlohy, rozho-
dujúcou bola pre òu spolupráca s èeským 
režisérom Viktorom Šulcom, ktorý jej umož-
nil rozvíjaś herecké kvality. Na doskách SND 
hrávala v klasických komédiách ako aj v psy-
chologických drámach a tragédiách. Domé-
nou Bety Ponièanovej sa stali najmä ženy 
hrdé, panovaèné, èasto nev¾údne, zatrpknuté 
a ovládajúce svoje okolie, vo vnútri však ne-
šśastné. Dôležitou súèasśou jej herectva boli 
však aj úlohy v klasických a súèasných hrách 
slovenských dramatikov Kamenný chodníèek, 
Najdúch, Èaj u pána senátora, Statky – zmät-
ky, Ženský zákon, Jožko Púèik a jeho kariéra, 
Herodes a Herodias, Sonatína pre páva a i.

Jej herecká filmografia je bohatá, roku 
1937 debutovala vo filme Matkina spoveï, 
ïalej hrala vo filmoch Vlèie diery, Kozie mlie-
ko, Rodná zem, Drevená dedina, Šśastie príde 
v nede¾u, Dáždnik svätého Petra, Muž, ktorý 
sa nevrátil, Chvíle rozhodnutí, Ivanov, Balada 
o Vojtovej Maríne, Konec srpna v hoteli Ozon, 
Rok na dedine, Kolonie Lanfieri, Do zbrane, 
kuruci, Volání rodu, Na Veliké øece. Beta Po-

Beta Ponièanová

hereèka a pedagogièka

* 26. 9. 1908, Predajná, okr. Banská Bystrica
† 20. 12. 1987, Bratislava
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zdroj: Slovenské národné divadlo, Bratislava

nièanová vytvorila desiatky postáv v rozhlaso-
vých hrách, spolupracovala aj so Slovenskou 
televíziou. 

Pochovaná je na katolíckom cintoríne 
v Banskej Bystrici. 

Roku 1949 bola ocenená Národnou cenou 
za herecký výkon, roku 1967 dostala titul za-
slúžilá umelkyòa.

Jana Borgu¾ová



94

Narodil sa 1. 3. 1926 v Starej Hute s śažkým 
poškodením zraku a s absolútnym sluchom. 
Navštevoval školu pre zrakovo postihnutých 
v Levoèi, Konzervatórium v Bratislave a Dejlov 
ústav v Prahe. Dvadsaś šesś rokov pôsobil ako 
uèite¾ hry na akordeóne v Základnej umeleckej 
škole v Banskej Bystrici. Viedol školský komorný 
orchester, pre ktorý komponoval príležitostné 
skladby. Popri tom spieval v uèite¾skom spevoko-
le Hron. Do predèasného dôchodku odišiel nie-
len zo zdravotných dôvodov, ale aj pod tlakom 
totalitného režimu, ktorému nebolo po chuti, 
že ako uèite¾ hrával v kostoloch. Organovaniu 
v Kostole sv. Alžbety, radvanskom chráme Na-
rodenia Panny Márie a v Katedrále sv. Františka 
Xaverského venoval 40 rokov života. Dvanásś 
rokov viedol katedrálny spevácky zbor ako diri-
gent. Popri tejto èinnosti komponoval sakrálne 
diela, ktoré inklinovali k Schneiderovmu aj Dvo-
øákovmu štýlu. Niektoré skladby boli zaradené 

Albín Sakáè

hudobník, skladate¾, 
organista, pedagóg, dirigent, ladiè

* 1. 3. 1926, Stará Huta
† 12. 11. 2004, Banská Bystrica
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do Liturgického spevníka, ktorý sa používa pri 
bohoslužbách. Èasś Sakáèovej tvorby vyšla tla-
èou v hudobnom vydavate¾stve Allegro. Vïaka 
perfektnému sluchu, spo¾ahlivosti, trpezlivosti 
i vynikajúcim ¾udským vlastnostiam bol aj vyh¾a-
dávaným ladièom. Pri tejto práci mu bola jeho 
oèami manželka, ktorá však zomrela o nieko¾ko 
rokov skôr ako on. Pochovaný je na katolíckom 
cintoríne v Banskej Bystrici.

 Pavol Katreniak

Katedrálny spevokol Xaverius
s Albínom Sakáèom 

foto: súkromná zbierka 
Pavla Katreniaka

Fotoportrét Albína Sakáèa
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¼udovú školu absolvoval v Brezne (1918–
1922), v školskom roku 1928/29 zaèal študovaś 
na Uèite¾skom ústave v Banskej Štiavnici, posled-
ný šk. rok 1923/33 dokonèil v Luèenci. Skúšky 
uèite¾skej spôsobilosti pre ¾udové školy získal r. 
1935 v Luèenci. Roku 1937 získal aj kvalifikáciu 
pre meštianske školy. V rokoch 1933 - 1939 uèil 
na školách v dnešnom Zemplínskom Hradišti, 
Trebišove a Brezne. 

V rokoch 1939–1944 pôsobil na Vyššej prie-
myselnej škole v Banskej Bystrici, kde vyuèoval 
slovenský jazyk, dejepis a zemepis. Popritom sa 
aktívne venoval kultúrnej èinnosti nielen so svo-
jimi študentmi, ale aj ako spolupracovník Mest-
ského divadelného združenia, v ktorom aj viedol 
kroniku. Bol spoluorganizátorom rozhlasových 
krajových vysielaní v meste. Zapojil sa do príp-
rav SNP a stal sa prvým hlásate¾om Slobodného 
slovenského vysielaèa, ktorý zaèal vysielaś od 
augusta 1944. V rámci úvodného vysielania, kto-
ré oznamovalo zaèiatok Povstania, interpretoval 
známe burcujúce štvorveršie z Chalupkovej bás-
ne Mor ho. Pracoval na Povereníctve SNR pre 
školstvo a osvetu.

Po potlaèení Povstania bol 31. 10. 1944 v Sta-
rých Horách zaistený, väznený v Banskej Bystrici 
a Bratislave. Poèas transportu do koncentraè-
ného tábora zahynul pri americkom nálete pri 
meste Melk v Rakúsku. Jeho symbolický hrob sa 
nachádza na evanjelickom cintoríne v Banskej 
Bystrici. 

Vyznamenaný bol In memoriam Èeskosloven-
ským vojnovým krížom (1945), Štátnou cenou 
v odbore rozhlas (1947) a Radom SNP I. triedy 
(1952).

 Na budove v Hornej ulici è. 21 bola umiest-
nená na jeho poèesś pamätná tabu¾a. Po òom je 
pomenovaná súśaž mladých moderátorov Sárova 
Bystrica.

Jana Borgu¾ová

Ladislav Sára

pedagóg, úèastník 
protifašistického odboja, 
rozhlasový hlásate¾

* 9. 2. 1913, Lopej pri Podbrezovej
† 19. 2. 1945, Melk, Rakúsko
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zdroj: Múzeum SNP v Banskej Bystrici
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Nepoznáme miesto jeho narodenia. Hlavným 
rabínom Banskej Bystrice bol od r. 1906 až do svo-
jej smrti. Jeho predchodcami boli Chajim Heinrich 
Goldziher (do roku 1896) a po òom trnavský ro-
dák Dr. Emanuel Lenke, známy vzdelanec a autor 
viacerých publikácií z oblasti judaistiky. V oboch 
prípadoch išlo o vzdelaných reformných absolven-
tov budapeštianskeho seminára. Rovnako vysoké 
a kvalitné vzdelanie akiste nadobudol aj Dr. Áron 
Schönfeld. Pozornosś banskobystrickej židovskej 
náboženskej obce zrejme upútal ako mladý autor 
pozoruhodného náboženského spisu „A zsidó val-
lásbölcsészek szentirasmagyarázata Maimuni utan. 
Elsö rész Jakob Anatoli és Lévi b. Geršon“ (Výklad 
sväteho písma židovskými mudrcami po Maimu-
nim), ktorý vyšiel v Budapešti v roku 1904 a ktorý 
nedávno zažil dve moderné reedície v hebrejèine. 
Pôsobil aj ako uèite¾ v židovskej škole na Lazovnej 
ul. Patril tiež k uznávaným propagátorom myšlienky 
sionizmu a dejate¾om sionistického hnutia. Neza-
búdajme, že k banskobystrickému rabinátu patrilo 
na zaèiatku 20. storoèia 58 okolitých obcí. Samot-
ná Banská Bystrica zaznamenala v tomto období 
znaèný nárast židovského obyvate¾stva, ktoré roku 
1910 dosiahlo svoje historické maximum poètom 
1260 osôb. Funkciu hlavného rabína vykonával Dr. 
Áron Schönfeld aj v období 1. ÈSR. V marci 1921 
v rámci pohrebných obradov pri zosnulom malia-
rovi Dominikovi Skuteckom predniesol smútoènú 
reè. So svojimi inými textami ju potom uverejnil r. 
1926 v knihe s názvom Modrý vták.  Pre miestnu 
židovskú náboženskú obec tieto roky priniesli roz-
mach a prosperitu. Mohla si dovoliś aj 5 - 6 stálych, 
resp. ešte i nieko¾kých doèasných zamestnancov. 
Aktivizovala sa tiež miestna poboèka sionistického 
hnutia so zhruba dvestoèlennou základòou, ktorá 
mala èulé kontakty po celej republike. Vïaka nim 
získala Banská Bystrica zastúpenie vo výkonnom 
výbore Ústredného zväzu sionistov v ÈSR, a to 
práve v osobe Dr. Árona Schönfelda.

Zvrat prinieslo obdobie vojnového sloven-
ského štátu - v podobe perzekúcií. V roku 1942 
bolo z mesta deportovaných 56 % židovského 

Áron Schönfeld 
náboženský predstavite¾, 
hlavný mestský rabín

* 11. 1. 1880, neznáme
†  7. 2. 1950, Banská Bystrica
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Zaniknutá synagóga v Banskej Bystrici - pôsobisko mestského 
rabína Dr. Árona Schönfelda v r. 1916 - 1950

Originálna fotografia zo zbierok 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

obyvate¾stva. Okolo 400 osôb však bolo chráne-
ných výnimkami. Napriek sśaženým podmienkam 
banskobystrická židovská náboženská obec pod 
vedením rabína Dr. Árona Schönfelda pokraèo-
vala v èinnosti. Namiesto zatvorenej synagógy sa 
miestom bohoslužieb stala doèasná modlitebòa 
v židovskej škole. 

V októbri 1944 sa banskobystrickí židia roz-
hodli opustiś mesto a uchýliś sa do okolitých obcí 
a hôr. Aj tam však èasś z nich zaistili príslušníci ne-
meckej bezpeènostnej služby a slovenskí gardisti, 
ktorí ich muèili, vraždili a pochovávali v masových 
hroboch. S pomocou miestneho obyvate¾stva èasś 
miestneho židovského obyvate¾stva prežila v od-
¾ahlých obciach, lesoch èi bunkroch. Medzi nimi 
bol Dr. Áron Schönfeld, ktorý sa zaslúžil o urých-
lenú obnovu tunajšej náboženskej obce. Vo fun-
kcii rabína preto potom pôsobil až do svojej smrti 
r. 1950. Pochovaný na židovskom cintoríne v Ban-
skej Bystrici. 

Marián Bovan
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Rodina Skuteckých sa na Slovensko prisśahova-
la z èeského mesta Skuteè. Po smrti otca sa usadili 
vo Viedni, kde Dominik Skutecký získal základné aj 
odborné vzdelanie. Uèil sa u sochára J. Meixnera, 
študoval v maliarskej škole historické maliarstvo. 
Vo výtvarnom vzdelávaní pokraèoval v Taliansku 
a Nemecku. Napokon sa usadil na pätnásś rokov 
v Benátkach. Tu sa dostal do kontaktu s ve¾kými 
umeleckými spoloènosśami, ktoré nakupovali jeho 
obrazy. V rokoch 1870–71 pôsobil v Mníchove, tu 
sa definitívne rozišiel s historickou ma¾bou, zaujala 
ho nová umelecká vlna priebojného realizmu. 

Striedavo žil vo Viedni a Benátkach, získal si tu 
meno, jeho obrazy kupoval panovník, uhorský štát 
i mesto Budapešś. 

Rozhodujúcou zmenou pre Skuteckého sa sta-
lo jeho manželstvo s Banskobystrièankou Cecíliou 
Löwyovou. V Banskej Bystrici sa neusadil hneï, ale 
stále èastejšie sa na Slovensko a do mesta vracal. 
Definitívne sa v Banskej Bystrici usadil roku 1889. 
Pod¾a vlastného návrhu si dal postaviś vilu s atelié-
rom v Hornej ulici v štýle talianskeho renesanèného 
slohu.

Najznámejším obrazom umelca je Trh v Banskej 
Bystrici (1889), na ktorom je dominantnou postavou 
dáma s prežiareným èerveným dáždnikom (maliaro-
va manželka). Symbolizuje vèlenenie umelcovej ro-
diny do nového prostredia. Obraz prešiel mnohými 
tortúrami, v roku 1890 ho kúpilo mesto Budapešś, 
ale po výstave ho vrátilo maliarovi na výmenu za iný 
obraz. Skutecký neskôr Trh v Banskej Bystrici veno-
val na dobroèinnú lotériu a napokon ho umiestnili 
v mestskom múzeu. V súèasnosti je majetkom ban-
skobystrickej galérie a umiestnený je v maliarovej 
expozícii v Skuteckého vile.

Banská Bystrica inšpirovala umelca svojím ko-
loritom, oèarili ho aj Staré Hory a Špania Dolina. 
Skutecký bol však najmä vynikajúcim portretistom, 
okrem autoportrétov a podobizní vlastnej rodiny 
pracoval aj na objednávku, zobrazil množstvo osob-
ností verejného života a štátnej moci. Za najdôleži-
tejšiu a najhodnotnejšiu èasś Skuteckého tvorby sa 
považujú námety z medených hámrov a kováèskych 
dielní v okolí Banskej Bystrice. Fascinovala ho ich ta-

Dominik Skutecký
maliar

* 14. 2. 1849, Gajary
† 13. 3. 1921, Banská Bystrica 
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Dominik Skutecký - Autoportrét. 1904, olej na dreve. 
Zbierka Slovenskej národnej galérie

Dominik Skutecký, Trh v Banskej Bystrici, 1889, olej, plátno, 
84x114, majetok Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici

juplnosś prostredia, farebná hra svetla a tieòa. Nie 
sú len umeleckými výtvormi, ale aj dobovým do-
kumentom o spôsobe výroby v danom èase. Tieto 
diela patria k vrcholným hodnotám realistického 
maliarstva v európskom kontexte.

Život v Banskej Bystrici priniesol Skuteckému 
existenènú istotu, úèasś na tunajšom spoloèenskom 
dianí, možnosś prezentácie diel na výstavách po ce-
lej Európe. Bol inšpirátorom pre mladých adeptov 
maliarstva, ktorým rád pomáhal (Jozef Murgaš). 

Pochovaný je na židovskom cintoríne v Banskej 
Bystrici.

Na jeho vile v Hornej ulici è. 55 je umiestnená na 
jeho poèesś pamätná tabu¾a.

Jana Borgu¾ová
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Základné štúdium absolvoval v rodisku, 
v rokoch 1839–40 študoval na lýceu v Ban-
skej Štiavnici, pokraèoval na lýceu v Bratislave 
(1840–1842), kde sa aktívne zapájal do práce 
v študentskom Ústave reèi a literatúry ako zapi-
sovate¾ a zakladate¾ spevokolu.

Pokraèoval v štúdiu teológie na univerzite 
v Halle (1843–1844), kde sa dostal pod vplyv 
Heglovej filozofie. Pred vysvätením za kòaza v 
roku 1847 pôsobil ako vychovávate¾ v Hodruši 
a Rybároch pri Sliaèi. Za farára v Hrochoti bol 
zvolený roku 1847, prežil tam aj revoluèné roky 
1848/9. Ako pansláv bol zaistený a pred popra-
vou ho zachránili jeho vplyvní priatelia. V roku 
1856 bol zvolený za farára v Radvani, kde pô-
sobil do konca života. Bol predsedom Zpìvní-
kového výboru. 

Ako rodený básnik sa usiloval vysloviś ge-
neraèné pocity, prièom nadväzoval na domá-
ce tradície. Národnú myšlienku dokázal spojiś 
apoteózou slovenskej ženy. Vrcholnými dielami 
Andreja Sládkovièa sú skladby Marína (1846) 
a Detvan (1853). V Maríne vyspieval svoje ¾ú-
bostné pocity z banskoštiavnického študentské-
ho obdobia k Márii Pišlovej, v Detvanovi zasa 
zobrazil náš „špatokrásny“ ¾ud. Z príležitostných 
básní sú najznámejšie Zaspievam pieseò o slo-
bodnej vlasti, Nehaòte ¾ud môj, Hojže, Bože, jak 
to bolí, keï sa junaè roztratí a i. Ako zapisovate¾ 
zhromaždení Matice slovenskej v Martine zver-
šoval udalosti ako Svätomartiniáda, Pamiatka na 
deò 4. augusta, Lipa cyrilo-metodejská.

Venoval sa aj prekladaniu, písaniu publicistic-
kých èlánkov, recenzií a posudkov.

Bol uctievanou osobnosśou svojej generácie, 
miláèikom národne uvedomelej mládeže. Rad-
vanská fara sa stala púśovým miestom pre všet-
kých milovníkov jeho poézie, medzi ktorých pat-
ril štúrovský básnik Ján Botto, August Horislav 
Krèméry, študent Svetozár Hurban Vajanský a i. 

Andrej Sládkoviè

kòaz, 
štúrovský básnik

* 30. 3. 1820, Krupina
† 20. 4. 1872, Radvaò
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Pochovaný je na cintoríne v Radvani – Krá-
¾ovej. Na jeho pamiatku bola inštalovaná socha 
v nadživotnej ve¾kosti pri ev. a. v. kostole v Rad-
vani. Jedno z banskobystrických gymnázií nesie 
jeho meno – Gymnázium Andreja Sládkovièa. 
Krajská prehliadka v umeleckom prednese poé-
zie a prózy nesie meno Sládkovièova Radvaò.

Jana Borgu¾ová

Andrej Sládkoviè: 
portrét; fotené v Ateliéri: Jozef Gutkaiss, Banská Bystrica,

(fotografia z Albumu slovenských dejate¾ov)
zdroj: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Zbierka na sochu v Radvani, 
poštová poukážka
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Vyuèil sa v obchode Daniela Szumráka, 
r. 1857 si založil vlastný obchod. V roku 1866 
prevzal spolu so švagrom Harmanecké papierne 
a vynikajúce ekonomické myslenie mu prinieslo 
znaèné zisky. Ako 50 roèný sa utiahol na odpoèi-
nok, aby sa mohol spoloèensky angažovaś. Jeho 
múdrosś a skromnosś dávali priestor na prejave-
nie dobroèinnosti, stal sa nezištným mecená-
šom najmä voèi chudobným a potrebám mesta. 
Daroval desiatky tisíc korún na rozlièné úèely. 
Okrem drobných darov to boli znaèné sumy 
napr. na rekonštrukciu ev. gymnázia, nadsta-
venie chudobinca, prestavbu elementárnych 
škôl, na obnovu farských bytov a i. Najznámejší 
je jeho dar mestu na vybudovanie hronského 
nábrežia od kolkárne po súèasnú Národnú uli-
cu a postavenie mosta k železniènej stanici. Na 
jeho poèesś nesie nábrežie meno svojho mece-
náša Teofila Stadlera.

Od roku 1885 bol krá¾ovský, neskôr dvorný 
radca, získal titul Rytier železnej koruny III. trie-
dy, bol èlenom župného zastupite¾stva, èestný 
obèan mesta, èestný predseda Národnej robot-

Teofil Stadler
podnikate¾, 
cirkevný dozorca, 
krá¾ovský radca, mecenáš

* 1. 3. 1823, Bratislava
† 21. 3. 1911, Banská Bystrica
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Portét Teofila Stadlera (Prelom 19. a 20. stor.)
Autor: Dominik Skutecký

Olejoma¾ba zo zbierok Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici

foto: Jaroslav Èunderlík

níckej strany. 29 rokov pôsobil vo funkcii trinás-
teho dozorcu banskobystrického evanjelického 
cirkevného zboru.

Pochovaný je na ev. cintoríne v Banskej 
Bystrici. 

Na budove ev. fary v Lazovnej ulici je umies-
tnená pamätná tabu¾a na jeho poèesś.

Jana Borgu¾ová
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Významne obohatil umeleckú zbierku bansko-
bystrických vedut. Zruènosś a umelecké cítenie 
zdedil po otcovi, poprednom krá¾ovskom banskom 
kováèskom majstrovi, ktorý bol pokraèovate¾om 
remesla nieko¾kých špaòodolinských generácií. 
Otec Michal Stollmann (1815–1889) a matka 
Anna Jedlovská (1825–1905) vychovali spolu 11 
detí. Väèšina z nich sa vyuèila remeslu. Andrej od 
roku 1864 študoval na Evanjelickom gymnáziu 
v Banskej Bystrici, no pre existenèné problémy 
štúdium neukonèil. V roku 1869 získal výuèný list 
maliara – natieraèa u K. Lorenza v Banskej Bystrici. 
V tejto profesii však pôsobil iba krátko. Túžbu staś 
sa profesorom kreslenia zaèal napåòaś v Pešti, kde 
sa v roku 1874 zapísal na školu pre prípravu stre-
doškolského profesora kreslenia. V tom istom roku 
nastúpil do základnej vojenskej služby, kvôli èomu 
štúdium prerušil. Tri roky študoval na dôstojníckej 
škole Akademia Ludovika (1874–1878). Po jej ab-
solvovaní pokraèoval v štúdiu na kresliarskej škole 
Mintarajztanoda, kde v roku 1881 získal diplom 
profesora kreslenia pre stredné školy. Svoju peda-
gogickú dráhu zaèal v Se¾vuši (dnes Vinogradov, 
Ukrajina). Až v roku 1886 získal miesto profesora 
kreslenia v Banskej Bystrici. K výtvarnému umeniu 
priviedol v rokoch 1889–1919 nieko¾kých svojich 
študentov na evanjelickom gymnáziu, priemyselnej 
škole, meštianskej škole a na elementárnych ško-
lách. Jeho žiakmi boli J. Jesenský, J. G. Tajovský, V. 
Figuš Bystrý, Š. Krèméry a i. Popri uèite¾skej èinnosti 
sa venoval ma¾ovaniu. Ma¾oval veduty, predovšet-
kým Banskej Bystrice, portréty, krajinky, figurálne 
kompozície. Venoval sa národopisnej i nábožen-
skej tematike. Svoju prax z predošlých pobytov v 
Pešti v dielni maliara K. Scholtza a vo viedenskej 
firme, konkrétne v dolnorakúskom kaštieli Falken-
heimovcov v obci Walpersdorf využil pri tvorbe 
svojich obrazov. Z tvorby Andreja Stollmanna tre-
ba spomenúś obrazy: Banská Bystrica (olej, okolo 
1870), Dolná brána (olej 1870), Brána na Lazovnej 
ulici (olej, 1879), Námestie v Banskej Bystrici (kres-
ba ceruzkou a akvarel, 1891), Špania Dolina (kres-
ba ceruzkou a akvarel, 1898). Portréty: Ján Kollár 

Andrej Stollmann
maliar, 
výtvarný pedagóg

* 3. 11. 1852, Špania Dolina
† 1. 9. 1933, Banská Bystrica
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Štollmann Andrej, odb. uèbár, fotoportrét, 1931

Štollmann Andrej – uèite¾ kreslenia, 1881-1886

(olej), Michal Miloslav Hodža (olej), K. Kuzmány 
(olej, 1921), oltárne obrazy: Sv. Anton Paduán-
sky, Sv. Florián, Sv. Jozef, Vzkriesenie (r. k. kostol 
Donovaly), Narodenie Panny Márie (r. k. kostol v 
Radvani), Ukrižovaný (ev.a.v. kostol, Zvolenská Sla-
tina). Andrej Stollmann zomrel 1. 9. 1933 v Banskej 
Bystrici vo veku 81 rokov. Milovaného manžela, 
otca, príbuzného, priate¾a, obèana a pedagóga do 
evanjelického cintorína v Lazovnej ulici odprevadili 
rodina, vïaèní spoluobèania a študenti. V živote 
ho postihlo nieko¾ko tragédií. Prekonal ich vïaka 
svojej pevnej vôli a húževnatosti. Manželka Mária, 
rod. Doleschalová zomrela predèasne a zanecha-
la malého syna. S druhou manželkou Emíliou, rod. 
Miklerovou mali 9 detí. Pravnuk Andrej Stollmann, 
žijúci v Banskej Bystrici je pokraèovate¾om jeho vý-
tvarnej dráhy.

Zlata Troligová
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Vyrastal v Banskej Bystrici, jeho otec, Jozef 
Straèina, tu mal písmomaliarsku firmu, matka 
bola krajèírka. Hudobný talent prejavoval už od 
detstva, v Hudobnej škole sa uèil hre na klavíri 
a akordeóne. V rokoch 1955 – 1960 vyštudoval 
hru na akordeóne a kompozíciu na Konzervató-
riu v Bratislave, kde do roku 1965 pokraèoval v 
štúdiu hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského. Žil v Bratislave ako umelec 
v slobodnom povolaní. Od roku 1990 bol pred-
sedom Spolku hudobného folklóru Slovenskej 
hudobnej únie a èlenom rady SHÚ, pôsobil ako 
èlen v porotách folklórnych súśaží. 

Po celý život zbieral, nahrával, študoval a 
spracovával ¾udovú hudbu z rozlièných regiónov 
Slovenska. Vytvoril desiatky kompozícií a réžií 
pre profesionálne i amatérske folklórne súbory 
(S¼UK, Lúènica, PU¼S v Prešove, Marína vo Zvo-
lene, Liptov v Ružomberku a i.). Nahrávky jeho 
spracovania folklóru získali mnohé významné 
ocenenia na medzinárodnej súśaži rozhlasových 
nahrávok „Prix de musique folklorique de Radio 
Bratislava“, na ktorú od roku 1999 nadviazala sú-
śaž „Grand Prix Svetozára Straèinu“. Je autorom 
zvuèiek pre viaceré folklórne festivaly. 

V 60. rokoch 20. storoèia zaèal komponovaś 
scénickú hudbu pre avantgardne orientované 
divadelné súbory a pantomímu Milana Sládka, 
neskôr sa stal vyh¾adávaným tvorcom hudby k 
televíznym inscenáciám (Rysavá jalovica, Vrchár-
ska balada, Horali, Nepokojná láska I.-III., Sváko 
Ragan I.-III., Jerguš Lapin, Alžbetin dvor I.-VI.) a 
ku krátnym i celoveèerným filmom (Nevesta hô¾, 
Zajtra bude neskoro, Deò, ktorý neumrie, Tro-
fej neznámeho strelca, Pacho, hybský zbojník, 
Noèní jazdci, Plavèík a Vratko, Popolvár najväèší 
na svete, Neïaleko do neba a i.). Spolupracoval 
s významnými filmovými režisérmi (A. Lettrich, 

Svetozár Straèina 
hudobný skladate¾, 
organizátor, 
editor hudobných nahrávok 
¾udovej hudby

* 3. 12. 1940, Turèiansky sv. Martin
†  26. 2. 1996, Bratislava
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Portrét Svetozára Straèinu (prelom 80. a 90. rokov)
Originálna fotografia zo zbierok 

Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Š. Uher, I. Teren, M. Hollý, M. Slivka, M. Ťapák, J. 
Zachar a i.) a choreografmi (Š. Nosá¾, J. Kubán-
ka, M. Mázorová, J. Jamriška, D. Struhár a i.). 

Vyh¾adával autentických nosite¾ov ¾udovej 
hudby a bol iniciátorom a editorom mnohých 
zvukových záznamov. Nahrávky piesní a hudby 
z Oravy, Liptova, Pohronia, Podpo¾ania, Kysúc 
a Terchovej na gramoalbumy, ktoré nesú peèaś 
Straèinovej snahy o prirodzenosś a originalitu 
autentického prejavu interpretov, vznikali v roz-
hlasovom štúdiu v Banskej Bystrici. Spracoval a 
do zvukovej podoby oživil aj historické hudob-
né pramene v dielach Betlehemský veèný salaš 
(pod¾a zbierky A.Kmeśa) a Bardejovské pastore-
ly (pod¾a Anonymu z 18. storoèia). Svoje úvahy a 
znalosti zo štúdia a hlbokého poznania ¾udovej 
hudby prezentoval v cykle banskobystrického 
rozhlasového štúdia „Hudobné dedièstvo“, kto-
ré boli rozhovormi s redaktorom Jurajom Du-
bovcom (knižne vyšli v roku 1997). 

V kompoziènej práci èasto využíval melodic-
ko-harmonické a rytmické štruktúry zo sloven-
ského folklóru a v orchestrálnej inštrumentácii 
uplatòoval aj ¾udové hudobné nástroje (pastier-
ske trúby, píštaly, fujara, korbáèe a iné perkusie). 
Pod¾a charakteru a úèelu skladby využíval techni-
ku zvukovej montáže a elektronické dotvorenie 
zvuku. Vo svojich dielach tak dosiahol osobitú 
dynamickosś, priestor, farebnosś a emocionalitu, 
ktoré sú pre jeho kompozièný štýl nezamenite¾né.
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Svetozár Straèina 
hudobný skladate¾, organizátor, editor hudobných nahrávok ¾udovej hudby

Svetozár Straèina sa svojou skladate¾skou a 
organizaènou prácou významne zaslúžil o za-
chovávanie autentického folklóru s dôrazom 
na regionálne odlišnosti a špecifiká a o rozvoj 
moderného folklorizmu. Zanechal množstvo 
hodnotných diel s originálnou hudobno-este-
tickou poetikou s uplatnením prvkov slovenskej 
¾udovej hudby. Zomrel poèas práce na partitúre 
nového programu pre S¼UK Haravara. Na svoju 
žiadosś je pochovaný pri svojom otcovi na mest-
skom cintoríne v Banskej Bystrici, do ktorej sa 
vždy rád vracal pracovne i k rodine. Ve¾ká èasś 
jeho pozostalosti je uložená v Múzeu ¾udového 
tanca Stredoslovenského múzea a v ŠVK-Literár-
nom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. 

Marianna Bárdiová
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ej hudby

Portrét za klavírom v mladosti 

zdroj: ŠVK – Literárne 
a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Portrét s podpisom a venovaním, 
rok 1978

hudobné nástroje
zvonce, píšśalka, lesný roh
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Andrej Škrábik

Rímskokatolícky biskup, ThDr., monsignor, 
náboženský spisovate¾. Narodil sa 13. 5. 1882 
v Rajci. Gymnázium študoval v Nitre, teológiu 
v Budapešti. V r. 1906 sa stal ceremoniárom 
u nitrianskeho biskupa Karola Kmeśku a neskôr 
pôsobí ako profesor teológie v Nitre. Od roku 
1941 bol ustanovený za biskupa koadjútora pre 
Banskobystrickú diecézu. Po smrti dlhodobo 
chorého biskupa Mariána Blahu v r. 1943 sa stal 
13. sídelným biskupom. Jedným z jeho prvých 
krokov bolo, že preniesol svoju rezidenciu zo 
Sv. Kríža nad Hronom do sídla diecézy v na-
šom meste. Škrábik si ve¾mi skoro získal svojou 
¾udskosśou ob¾ubu u veriacich. Poèas vojny 
ukryl v seminári a v biskupskej rezidencii viace-
ro politických exponentov a zachránil ich pred 
prenasledovaním. Spolu s verejným èinite¾om 

rímskokatolícky biskup

* 13. 5. 1882, Rajec
† 8. 1. 1950, Banská Bystrica

Jánom Balkom sa zaslúžil o záchranu desiatich 
èinite¾ov SNP, ktorých Nemci plánovali popraviś. 
Pred skonèením vojny bol prítomný v Kremniè-
ke na exhumácii zavraždených obyvate¾ov. Bol 
autorom polemických prác na obranu katolíckej 
cirkvi a náboženstva i príruèky slovenského jazy-
ka pre Maïarov. Prispieval do viacerých novín a 
èasopisov. Po nástupe komunizmu okúsil znaè-
né prenasledovanie, èo prispelo k zrúteniu jeho 
zdravotného stavu.. V predtuche, že biskupstvo 
nebude dlhšie obsadené, ustanovil pred smr-
śou nieko¾kých provikárov na zaistenie chodu 
cirkevného života v diecéze. Zomrel 8. 1. 1950 
v Banskej Bystrici. Ako jediný z pätnástich ban-
skobystrických biskupov je pochovaný na miest-
nom cintoríne. Po jeho smrti zostalo biskupstvo 
osirelé až do r. 1973, keï èeskoslovenský štát 
povolil biskupskú vysviacku Jozefa Feranca. Na 
budove biskupského úradu sídliaceho na Nám. 
SNP è. 19 je umiestnená tabu¾a pripomínajúca 
roky Škrábikovho úèinkovania. Jeho osobu pri-
pomína aj doska na nádvorí kaplnky na miestnej 
Kalvárii. 

 Pavol Katreniak
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Portrét umiestnený v biskupskej rezidencii
v Banskej Bystrici

Andrej Škrábik s biskupskými insígniami
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¼udovú školu vychodil v rodnej obci, meštian-
sku v Banskej Bystrici. V rokoch 1886–1889 študo-
val na uèite¾skom ústave v Kláštore pod Znievom. 
Ako uèite¾ pôsobil v Banskej Bystrici, Hornej Leho-
te, Kolároviciach, Dohòanoch, Lopeji, Pohorelej 
a Podlaviciach (1893–98). Množstvo uèite¾ských 
miest vystriedal preto, lebo sa väèšinou nezho-
dol s vrchnosśou kvôli národnému presvedèeniu. 
Napokon sa rozhodol pre štúdium na obchodnej 
akadémii v Prahe, kde ho podporovala Èeskoslo-
vanská jednota. Štúdium v Prahe mu prospelo, stal 
sa èlenom spolku Detvan, zblížil sa s hlasistami, 
spoznal kvalitné divadlá a kultúrne prostredie.

V rokoch 1900–1901 pracoval vo Vidieckej 
¾udovej banke v Trnave, 1901–1904 v Tatra ban-
ke v Martine, kde zároveò spoluredigoval ¼udové 
noviny. Šesś rokov bol úètovníkom ¼udovej banky 
v Nadlaku, dva roky vedúcim filiálky Tatra banky 
v Prešove. V rokoch 1912–1914 sa stal tajomníkom 
Slovenskej národnej strany v Martine, po zastave-
ní jej èinnosti pracoval ako redaktor Národného 
hlásnika. Roku 1915 narukoval na východný front, 
kde sa zapojil do ès. zahranièného odboja v Rus-
ku. Vstúpil do ès. légií a v hodnosti kapitána sa cez 
USA vrátil r. 1919 do ÈSR. Chví¾u pôsobil v Martine, 
od roku 1920 bol v hodnosti majora prednostom 
umiestòovacej legionárskej kancelárie v Bratislave. 
Roku 1925 ako podplukovník odišiel do výslužby a 
venoval sa iba literárnej èinnosti.

Jozef Gregor Tajovský bol jedným z vrcholných 
predstavite¾ov slovenského literárneho realizmu. 
Knižne debutoval mravouènými poviedkami Omr-
vinky a Z dediny (1897), podobné sú aj Rozprávky 
(1900). V prvom decéniu 20. storoèia vytvoril naj-
lepšie krátke prózy s tematikou života postáv z naj-
chudobnejších vrstiev – Maco Mlieè, Mamka Pôs-
tková, Horký chlieb, Na chlieb, Mišo a i. Osobitne 

Jozef Gregor 
Tajovský

prozaik, dramatik, 
uèite¾, bankový úradník

* 18. 10. 1874, Tajov
† 20. 5. 1940, Bratislava
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J. G. Tajovský – portrétne foto – 1930

zaujali èrty zo života jeho starých rodièov – Prvé 
hodinky, Žliebky, Do konca. Paralelne sa venoval aj 
dramatickej spisbe, úspech mu priniesla najmä ve-
selohra Ženský zákon (1901), inak boli ladené ïal-
šie hry – drámy Matka, Nový život, Hriech, V služ-
be a Tma, prièom jeho najvýznamnejšou hrou boli 
Statky-zmätky (1909) s kritikou chamtivosti a ma-
monárstva. Neskôr sa pokúsil vytvoriś cyklus ná-
rodných drám zo slovenských dejín – Smrś Ïurka 
Langsfelda, Blúznivci a Hrdina.

Tajovský si zachoval úprimný vzśah k rodisku 
a jeho prostému ¾udu, svedèí o tom aj jeho želanie 
spoèinúś pri svojich blízkych v rodnom Tajove. 

Meno Jozefa Gregora Tajovského nesie Divad-
lo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, ktorého 
súèasśou bola v rokoch 1959–1993 aj opera v Ban-
skej Bystrici. Po òom bolo pomenované Gymná-
zium Jozefa Gregora Tajovského na Tajovského 
ulici a Základná škola Jozefa Gregora Tajovského 
v Banskej Bystrici – Podlaviciach. Názov Tajovské-
ho divadelné dni nesie regionálna súśaž a prehliad-
ka amatérskeho divadla a divadla mladých.

Jana Borgu¾ová
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J. G. Tajovský – Gregorová - vojnová korešpondencia

Lilgová-Gregorová Hana s J. G. Tajovským

Tajovský, Jozef Gregor: Rad T. G. Masaryka 1. triedy, 1992

J. G. Tajovský v záhrade, 1930

J. G. Tajovský s Tajovèanmi pri h¾adaní rudy, rok 1930

zdroj: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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V rokoch 1869–1870 navštevovala dievèen-
skú školu v Banskej Bystrici, ïalší rok si osvo-
jovala maïarèinu v súkromnom ústave v Ri-
mavskej Sobote. Ostatné vzdelanie nadobudla 
samoštúdiom. V rokoch 1871–1875 žila u rodi-
èov vo Zvolenskej Slatine a u sestier vo Zvolene, 
Nižnom Skalníku a Drienèanoch. Po vydaji za 
ev. kòaza Jána Vansu žila v rokoch 1875–1882 
v Lomnièke, 1882–1911 v Píle a od roku 1912 
v Banskej Bystrici.

Stala sa predstavite¾kou prvej vlny slovenské-
ho literárneho romantizmu, prièinila sa o rozvoj 
novelistickej a románovej tvorby. Prvé básne 
uverejnila v èasopise Orol, krátkymi útvarmi 
prispela do Národných novín a Slovenských po-
h¾adov.

Je autorkou prvého slovenského dievèenské-
ho románu Sirota Podhradských (1889). V dru-
hom románe Kliatba (1926) spracovala historic-
ké udalosti zo zvolenského regiónu s prvkami 
naturalistického hororu, román Sestry (1930) 
približuje životné osudy dcéry prof. Hilaridesa. 
V spoloèenských rozprávkach Julinkin prvý bál, 
Ohlášky, Prsteò a Nové šatoèky pútavo priblíži-
la psychiku a myšlienkový svet dospievajúcich 
dievèat. V ïalších poviedkach spracovla život na 
dedinských farách a školách Z fary a zo školy, 
Pa¾ko Šuška a Danko a Janko. Humorne ladený 
cestopis Pani Georgiadesová na cestách patrí 
k dokumentárnym spisom. V životopisnej prá-
ci Ján Vansa približuje osudy svojho manžela. 
Pozornosś venovala aj tvorbe divadelných hier, 
z ktorých bola najúspešnejšia dáma Svedomie 
(1897).

Založila a redigovala prvý ženský èasopis na 
Slovensku Dennica (1898–1914), ktorý sa stal 
orgánom nastupujúcej slovenskej moderny.

Terézia Vansová, 
rod. Medvecká

spisovate¾ka, 
priekopníèka emancipaèného hnutia

* 18. 4. 1857, Zvolenská Slatina
† 10. 10. 1942, Banská Bystrica
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V Banskej Bystrici bola váženou osobnosśou, 
ktorú èasto navštevovali významní verejní a kul-
túrni predstavitelia, na jej poèesś organizovali 
slávnostné programy, pozornosś jej venoval pre-
dovšetkým ženský spolok Živena. 

Dom, v ktorom na Fortnièke žila, susedil 
s domom hudobného skladate¾a Viliama Figuša 
Bystrého. Obaja priate¾sky komunikovali, pred-
stavovali piliere umeleckého života v meste. 

Pochovaná je na evanjelickom cintoríne 
v Banskej Bystrici. 

V ulici Terézie Vansovej è. 10 je umiestnená 
pamätná tabu¾a na jej poèesś.

Celoslovenská umelecká prehliadka v inter-
pretácii poézie a prózy žien Vansovej Lomnièka 
sa od roku 2005 koná v Banskej Bystrici.

Jana Borgu¾ová

Portrét spisovate¾ky a dejate¾ky ženského hnutia 
Terézie Vansovej, 30. - 40. roky 20. storoèia

Originálna fotografia zo zbierok 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Vansovej nožík na otváranie listov
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Terézia Vansová – spisovate¾ka, priekopníèka emancipaèného hnutia
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foto: Vladimír Veverka

Vansová – foto Vansa

zdroj: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
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Rudolf Viest

Po vyštudovaní vyššej priemyselnej školy v 
Budapešti bol ako dobrovo¾ník povolaný v roku 
1911 do jednoroènej vojenskej služby, ktorú 
odslúžil v 7. pešom pluku v rakúskom Gráci. Po 
vyhlásení všeobecnej mobilizácie 1.8.1914 od-
išiel na front ako velite¾ èaty, kde bol 24.11.1914 
zajatý pri Krakove. Poèas organizovania èesko-
slovenských légií sa zdržiaval v Rusku a v roku 
1919 bol menovaný za velite¾a èeskoslovenské-
ho tábora pre Slovákov v Irkutsku. 

Po návrate do ÈSR ako velite¾ pluku v hod-
nosti majora bol prijatý do èeskoslovenskej 
armády, kde zastával viaceré velite¾ské a diplo-
matické funkcie. V roku 1933 bol vymenovaný 
do hodnosti brigádneho generála a v roku 1938 
získal hodnosś divízneho generála. Po vzniku sa-
mostatného slovenského štátu a utvorení sloven-
skej armády sa stal jej generálnym inšpektorom. 
Ako èlen slovensko-maïarskej delimitaènej ko-
misie sa v auguste 1939 nevrátil z jej rokovania 
v Budapešti, odišiel do Francúzska, kde sa stal 
èlenom Èeskoslovenského národného výboru v 
Paríži a velite¾om 1. èeskoslovenskej divízie vo 
Francúzsku. Po porážke Francúzska odišiel do 
Londýna, kde pôsobil v èeskoslovenskej exilovej 
vláde vo viacerých funkciách, od 8.5.1942 ako 
zástupca ministra národnej obrany. Medzitým 
mu na Slovensku bola odòatá hodnosś generála 
a 28.3.1942 bol v neprítomnosti odsúdený na 
trest smrti a pozbavený slovenského štátneho 
obèianstva. 

 Po vypuknutí Slovenského národného po-
vstania bol na návrh ministra národnej obrany 
èeskoslovenskej exilovej vlády prezidentom E. 
Benešom vymenovaný za velite¾a 1. èeskoslo-
venskej armády na Slovensku, ktorej velenie 

armádny generál, 
najvyšší velite¾ 
povstaleckej armády

* 24.9.1890, Revúca
† 1945, Nemecko

prevzal 7. 10.1944. Za èlena Slovenskej národnej 
rady bol kooptovaný 13.10.1944. Po nemeckom 
generálnom útoku na povstalecké územie sa 
spolu s velite¾stvom 1. ès. armády presunul na 
Donovaly a 28.10.1944 vydal operaèný rozkaz o 
prechode armády na partizánsky spôsob boja a 
vymedzil priestor èinnosti pre jednotlivé taktické 
skupiny. 3.11.1944 ho Einsatzkomando 14. spolu 
s generálom Golianom a ïalšími dôstojníkmi za-
jalo v Pohronskom Bukovci. Za doteraz celkom 
neobjasnených okolnosti zomrel pravdepodob-
ne na jar v roku 1945 v Nemecku. 

 Dekrétom prezidenta ÈSR zo dòa 25.10.1946 
bol s úèinnosśou od 1.5.1945 povýšený do hod-
nosti armádneho generála in memoriam. V roku 
1991 mu bol udelený Rad Milana Rastislava Šte-
fánika III. triedy a v roku 1995 Rad ¼udovíta Štú-
ra I. triedy vojenského druhu in memoriam.

Roman Hradecký

zdroj: Múzeum SNP, Banská Bystrica
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Základnú školu navštevoval v Pezinku a Banskej 
Bystrici, ev. lýceá v Banskej Bystrici a Banskej Štiav-
nici, teológiu v Bratislave. Pôsobil ako výpomocný 
uèite¾, neskôr obchodný vedúci v Brne. Od roku 
1809 vyuèoval na Vyššej dievèenskej škole v Ban-
skej Bystrici, kde sa stal neskôr aj riadite¾om (do 
roku 1859). Aktívne sa zapájal do verejného živo-
ta Banskej Bystrice. Pochovaný je na ev. cintoríne 
v Banskej Bystrici.

Bol spoluzakladate¾om Uhorskej mineralogic-
ko-geologickej a metalurgickej spoloènosti. Veno-
val sa mineralogickému a geologickému výskumu 
Nízkych Tatier, podnikol nieko¾ko ciest po Západ-
ných Karpatoch. Publikoval v domácich i zahraniè-
ných odborných èasopisoch o prírodnom bohat-
stve Uhorska, zvlášś Slovenska. Zaujímal sa o pale-
ontológiu, archeológiu, históriu a numizmatiku. Bol 
autorom prvej topografickej mineralógie Uhorska, 
etnografickej monografie Zvolenskej a Tekovskej 
stolice. Jeho zbierka minerálov mala okolo 12 tisíc 
exemplárov a zaujímali sa o òu odborníci z celej 
Európy. Na zhromaždení Spoloènosti uhorských 
lekárov a prírodovedcov v Banskej Bystrici 4. – 8. 
8. 1842 referoval o geologických pomeroch Zvo-
lenskej župy. Stal sa èlenom nieko¾kých desiatok 
vedeckých spoloèností a múzeí, nadviazal osobné 
alebo písomné styky s významnými osobnosśami 
ako Alexandrom von Humboldtom èi Johannom 
Wolfgangom Goethem.

Bol nosite¾om viacerých zahranièných radov 
a vyznamenaní, èestným doktorom nieko¾kých 
univerzít. Roku 1862 bol vyznamenaný za zásluhy 
cisárskym zlatým krížom s korunou.

Jana Borgu¾ová

Kristián 
Andrej Zipser

mineralóg, 
geológ, pedagóg

* 25. 11. 1783, Ráb, Maïarsko
† 20. 2. 1864, Banská Bystrica

Portét Kristiána Andreja Zipsera (1854) 
Autor: Július Jonás

Olejoma¾ba zo zbierok 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

foto: Jaroslav Èunderlík
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Výrez ortomapa – Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica Ortofotomapa z r. 2007, © copyright by Topografický ústav Banská Bystrica

Legenda:

PRÍRODNÝ PRIESTOR

05. Rudlovský medokýš
06. Medokýš na Štiavnièkách
07. ¼aliovník na evanjelickom cintoríne

DIELO PRÍRODY A ÈLOVEKA

08. Urpín
09. Mestská zeleò pod Pamätníkom SNP

INDUSTRIÁLNY OBJEKT

10. Regulátor vody na potoku Bystrica
11. Torzo komína

ARCHITEKTÚRA

12. Hrobka rodiny Holeschovcov
13. Fontána na námestí v Banskej Bystrici

ARCHITEKTÚRA

14. Stredoslovenská energetika, a.s.
15. Železnièná stanica Banská Bystrica
16.  Stredoslovenský ústav srdcových 

a cievnych chorôb
17. Ekonomická fakulta UMB
18. Slovenská sporite¾òa
19. Poštový úrad
20.  Základná škola cirkevná Š. Moysesa

21. Základná škola Slobodného vysielaèa
22.  Stredná priemyslová škola stavebná 

Banská Bystrica
23.  Pamätný kameò J. Dekreta Matejovie
24. Tabu¾ky Provereno – min net
25.  Keramické reliéfy nad vchodmi 

do obytných domov
26. Pomník legionárov I. svetovej vojny

27. Pamätná tabu¾a
28. Socha pápeža Jána Pavla II.
29.  Súsošie Štefana Moysesa 

a Karola Kuzmányho
30. Pamiatka na povodeò

UDALOSŤ
31. Medený hámor

URBANISTICKÝ CELOK

01. Stará Fonèorda
02. Sídlisko Fortnièka
03. Sídlisko Pred stanicou
04. Stadlerovo nábrežie
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