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Verba volant, scripta manet.
Slová uletia, napísané pretrvá.

Príroda, umenie, architektúra – tým všetkým naše mesto oplýva a môže sa hrdiť výni moč nos-
ťami. Nad všetkým však dominujú ľudia. Osobnosti, ktoré v rôznych oblastiach života vynikali, 
vytvárali nezmazateľné stopy, zanechali po sebe poklady a dodnes ich odkaz inšpiruje, udivu-
je a nadchýna. Som rád, že dielo Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica nezostalo solitérom, 
ale svetlo sveta uzrelo pokračovanie tejto publikácie.  

Je vždy poučné, zaujímavé a podnetné listovať v podobných knihách, ktorých stránky suma-
ri zu jú bohatstvo dané prírodou i diela vytvorené človekom. Môžeme byť hrdí na to, že súpis 
hmot ných i nehmotných pamätihodností Banskej Bystrice sa postupne rozrastá. Pri pohľade 
na mená umelcov, pedagógov, hudobných skladateľov, spisovateľov, priekopníkov v oblasti 
ve dy a priemyslu je jasné, že mesto pod Urpínom má stabilné základy v podobe intelektuálnej 
elity a ľudí, ktorí preukázali odvahu a statočnosť v zlomových okamihoch dejín.  

Som presvedčený, že okrem prehľadnej sumarizácie faktografických údajov, systematicky zo-
ra dených do kategórií, je publikácia, ktorú práve držíte v rukách, najmä výnimočným zdrojom 
inšpirácie a obrazom bohatstva nášho krásneho mesta.

Ján Nosko
primátor mesta  
Banská Bystrica

Príhovor
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Stará Fončorda Sídlisko Fortnička Štadlerovo nábrežie

Bývalý parčík 
kráľovnej Alžbety

Sídlisko  
Pred stanicou
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PRÍRODNÉ PRIESTORY
NEHNUTEĽNÉ

URBANISTICKý CELOK

Tragické udalosti spájajú ľudí a národy nie len v dnešných ča-
soch. Rovnako tomu tak bo lo aj v minulosti. Jednou ta kou to 
uda los ťou, ktorá spojila ľu dí v mno ho ná rod nost nej rakúsko- 
-uhorskej monarchii a na ktorú zostala pa miat ka aj v Banskej 
Bys trici, bolo zavraždenie kráľov nej Alžbety Bavorskej, zná mej 
ako Sissi. Sta lo sa tak 10. 9. 1989 v Že neve, keď anar chista Luigi 
Luchani bo dol krá ľov nú dý kou do hrudníka v oblasti srdca.

Už 19. septembra 1898 vyšlo od ministra 
poľ no hospodárstva Ignáca Darányiho na-
ria denie pod číslom 71 544 na výsadbu pa-
mätných stromov kráľovnej Alžbety. Pod ľa 
na riade nia boli na výsadbu od po rú čané li py, 
smut né vŕby, buky a stále zelené ihlič na ny. 
Boli v ňom sta novené aj termíny na po  dá va-
nie správ o rea li zá cii nariadenia.

V priebehu necelého roka sa na vyjadre nie  
úcty k obľúbenej panovníčke vysadilo na úze - 
mí vte dajšej monarchie, a teda aj na úze mí 
dnešného Slovenska, viac ako dva a pol mi-
lió na rôznych stromov. Časť z nich sa do dnes 
za chovala aj v Banskej Bystrici, v par čí ku pri 
Medenom Hámri, kde bolo vy sa de ných vyše 
štyridsať líp, javorov a jelší.

Okrem tejto lokality boli v Banskej Bystrici 
pri tejto príležitosti vysadené stromy ešte 
aj v Hronskej ulici, pri erárnom nákladisku 
dreva, pred budovou lesmajstra a na ihris ku 
novej detskej škôlky. Bohužiaľ, tie to stro  my 
sú už nenávratne stratené. V ča se so cia liz-

mu sa im totiž nepripisoval veľ ký vý znam, 
tak že na niektoré aleje sa po za bud  lo a časť  
z nich bola zničená alebo vy  rúbaná. Podob ný 
osud postihol aj stro my pri Medenom Hám-
ri, ktoré po chá dza  jú z rovnakého obdobia. 
Po tom, čo pri roz  ši ro vaní cesty v roku 1983 
väčšinu pô vod  ných líp a javorov vyrúbali, 
z pô vodne veľ  kej aleje v Medenom Hámri, 
ktorú tvorili stromy vysadené ešte v rokoch 
1898 – 1899, zostalo iba torzo pozostávajú-
ce z deviatich líp veľkolistých a jedného ja-
vo ra horského. 

Na základe dendrologického výskumu z ro ku 
2013, ktorý potvrdil vek stromov, sa začalo  
s postupnou revitalizáciou torza pôvodné ho 
parku. V rámci tejto obnovy v ňom umiestnili 
pamätník Alžbete Bavorskej, ktorý bol 26. jú - 
na 2014 slávnostne požehnaný.

Prameň a tok  
Bystrice

Lipa pri evanjelickej 
fare v Radvani

Park pod  
Pamätníkom SNP

UrpínMedokýš na  
Štiavničkách

Rudlovský medokýš

Ľaliovník na evanje-
lickom cintoríne
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bývalý parčík kráľovnej Alžbety

Pamätník kráľovnej Alžbety

Parčík
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Povodie Bystrice spolu so Starohorským 
po tokom má z hľadiska zásobovania pit nou 
vodou mimoriadny význam. Potok Bys trica 
môžeme zaradiť do oblasti so sne ho vo-daž-
ďovým typom režimu od to ku, s ma xi mál  nou 
vodnatosťou v  me sia ci apríl, keď sa topí 
v ho rách sneh, a s naj niž šou v mesiacoch ja-
nuár – február a sep tember – november, 
keď je výskyt zrážok nižší. V extrémnych si-
tuá ciách sa môže prietok potoka Bystrica 
me niť, čo môže využiteľnosť tohto toku ob-
me dziť. Takéto situácie sa môžu vyskytnúť 
v  obdobiach mimoriadne veľkého prietoku 
ako 26. 8. 1973, keď bol prietok v Jakube na 
maximálnej hodnote 62,8 m3/s. Minimálny 
prietok počas obdobia s nízkym množ stvom 
zrážok bol 22. 8. 1973, keď mal namera nú 
hodnotu 0,65 m3/s na tej istej vodomer-
nej stanici (za normálneho stavu je prietok 
v  au guste na vodomernej stanici v  Jakube 
2,58 m3/s). Teplota vody potoku Bystrica má 
priemernú ročnú teplotu na vodomernej 
stanici Jakub 7,1 ˚C, čo je o 0,7 ˚C menej ako 
teplota vody v rieke Hron v Banskej Bystrici.

Na brehoch potoka Bystrica, ktoré sú me nej 
prevzdušnené, ale majú vysoký ob  sah živín, 
sa vyskytujú oglejené pôdy. Ve ge tá cia po-
pri toku sa v minulosti vyvi nu la do úzkych 
for má cií lužných lesov, no v sú čas nos ti sa 
za  cho vali iba lokálne po zos tat ky týchto le-
sov. Dnes na brehoch mô že me vi dieť naj mä 
jel šu sivú, jelšu lep ka  vú, ja seň štíhly a via ce-
ro krovitých porastov. 

Samotný po tok Bys trica v toku i jeho prí-
to  ky sú bohaté na vý skyt pstruha, no tento 
vod ný život bol re du kovaný pô so bením od-
pa dových lá tok z Har ma nec kých papierní. 
V  ne dáv nej minulosti sa pre to vybudovala 
jedna z  naj modernejších biologických čis-
ti  čiek odpadových vôd na Slo vensku, kto rá 
celú situáciu posunula k po  zi tívnemu roz vo -
ju života. Vodný tok je ži vot ným pries torom 
pre ži vo  čí chy, ktoré sú re pre zen tované ži vo-
číš nym spoločenstvom bys trín (napr. pstruh 
po točný), živočíšnym spo lo čen stvom bre-
hov (skokan zelený) a ži vo číš nym spo lo čen-
stvom mokradí a stud ni čiek (mloky). 

Vodný tok Bystrica pramení severne od 
Ban skej Bystrice pri neďalekej Kráľovej 
stud ni v Starohorských vrchoch, v nad mor-
skej výš ke približne 1260 m n. m. Spolu so 
Sta ro hor ským potokom patrí k  menším 
vod ným to kom, ktoré majú rozvetvenejšiu 
rieč nu sieť. Postupne od svojho prameňa 
pre te ká sme rom na juh a z obidvoch strán 

pri be rá niektoré menšie potoky. Po pre ko-
na ní dlhej a turisticky vyhľadávanej Bys tric-
kej doliny priteká do Dolného Har man ca, 
ale ešte pred ním priberá z pra vej strany  
v nad morskej výške okolo 495 m n. m. potok 
Har ma nec (jeho celková dĺžka 6,4 km). Pred 
obcou Harmanec následne prijíma z údolia 
Veľké Cenovo pravostranný prítok Cenovo. 
Po prekonaní obce Harmanec priberá zas 
pravostranný prítok Košiarsky potok a ľa vo-
stranný prítok Starohorský potok. V týchto 
miestach sa vlieva potok Bystrica do Sta-
ro horských vrchov, kde preteká cez obce 
Uľanka, pričom zľava prijíma Banský potok, 
a cez Jakub. Pravostranný prítok Laskomer 
priberá potok Bystrica už na území Banskej 
Bystrice a tiež Zvolenskej kotliny, pričom sa 
následne v nadmorskej výške asi 349 m n. m. 
vlieva do rieky Hron.

Tok preteká pozdĺžnym zlomom, no pozdĺž-
ny profil potoka Bystrica má nepravidelný 
cha rakter so strmšími a miernejšími úsek-
mi. To zapríčiňuje výskyt priečnych zlo mov 
poz dĺž profilu, ako aj striedaním odol nej ších 
a menej odolných hornín voči vodnej erózii.  

Názvy Harmanecký potok, Lira, Teja, Bys trič ka a  Bystrický potok predstavujú len niektoré 
me ná z histórie pre označenie po toku Bystrica. Ten preteká cez Banskú Bys tricu a vlieva sa 
do Hrona pri Štadlerovom nábreží. Dnes ju Banskobystričania pozna jú predovšetkým pod 
ná zvom Bystrica, Bys trič ka, alebo Bystrický potok. Samotné po me novanie „Bystrica“, ktoré 
pred stavuje čis tú, rýchlo tečúcu vodu – bystrinu, sa do sta lo aj do názvu mesta, kde v latinskom 
texte privilégií z roku 1255 sa mesto označuje iba ako Bystrica.

Prameň a tok BystricePrameň a tok Bystrice
PRíRODNý PRIESTOR Vladimír Klemanič  n

Potok Bystrica preteká centrálnou časťou Banskej Bystrice

Horný tok Bystrice

Veľká Fatra – Kráľova studňa
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Torzo komínaRegulátor vody na 
potoku Bystrica

TECHNICKÉ PAMÄTIHODNOSTI
NEHNUTEĽNÉ

Lipa pri evanjelickej a. v. fare 
v Radvani

PRíRODNý PRIESTOR

Lipy sú majestátne voňavé stromy, v kul túr-
nej krajine často vysádzané ako pamätné 
a rodové stromy. Ich vek a úcty hodné roz  -
mery sú zrkadlom ubehnutého času a pro-
striedkom, aby sme si prostred níc tvom nich 
pripomínali významné udalosti a osob nosti 
uplynulých období. 
K  európskym druhom patrí lipa malolistá 
(Tilia cordata) a lipa veľkolistá (Tilia platy
phyl los). Na našom území sa prirodzene vy   -
sky tujú v zmiešaných listnatých lesoch ale  bo 
vysadené v parkoch, alejách, na pa mät   ných 
miestach a v záhradách. Sú to prí buz   né dre-
viny, ktoré sa medzi sebou krížia. Vzá   jom    ne 
ich môžeme od seba odlíšiť na zá   kla de roz-
dielnej doby kvitnutia a podľa špe  ciál nych 
znakov na listoch a plodoch. 
Aj so životom básnika Andreja Sládkoviča 
sú späté tri lipy, ktoré mapujú jeho pôso-
be nie v našom regióne a sprevádzajú ho aj 
na mies  te jeho posledného odpočinku. Dve 
z nich – hrochotská lipa malolistá pri evan -
je   lic kom kostole v  Hrochoti a  Slád ko vi čo-
va lipa veľkolistá na evanje lickom cin torí-
ne v Rad vani – boli zaradené do ka te górie 
„Chrá ne  ný strom“. Tretia lipa veľ ko listá ras    - 
tie v dvornom trakte Evan je lického a. v. far-
ského úra du v  Radvani. Bola za sa de ná na 
far  skom dvore, keď tu v rokoch 1847 až 1872 
An drej Sládkovič pôsobil.  
Do dnešných čias sa práve táto zachovala 
ako statný strom, tak trochu ukrytý pred 
zrakom verejnosti. Lipa rastie na pomerne 
obmedzenom priestore – medzi stenou 
evanjelickej fary, jej priľahlými budovami 
a susediacim nákupným centrom. Vo výš-
ke 130 cm dosahuje obvod kmeňa 412 cm. 
V minulosti bol strom poškodený a násled-
ne ošetrený odstránením hlavného nosné-
ho konára aj konárov v dolnej časti kmeňa.  
Žiaľ, dokumentácia o zásahu sa nezacho va-
la. V súčasnosti je rezná, pravdepodobne aj 
ošetrená rana zakrytá drevenou platňou. 
Po jej šikmej ploche steká dažďová voda na 
kmeň a spôsobuje premokanie kôry stromu. 
Strom by v súčasnosti potreboval odborné 
posúdenie stavu, a následne aj ošetrenie. 

V  roku 2012 bola lipa pri evanjelickej fare 
zapísaná do Zoznamu pamä ti hodností mesta 
Banská Bystrica. Iste jej to miesto prináleží, 
pretože je sved kom his tórie Radvane aj ži-
vota Andreja Slád ko viča. Veríme, že to bu de 
prínosom a zachová sa pre budúce ge ne rá-
cie Bystričanov. 
Lipa veľkolistá je stromom s mohutnou hus-
tou, nie veľmi širokou korunou. Kôra je tma-
vosivá až sivohnedá, nie hrubo ani hl  bo  ko 
ryhovaná. Listy sú srdcovitého tva ru, sko-
ro také dlhé ako široké. Na okraji sú vrúb -
kovane pílkovité. Na spodnej strane lis   tu sa 
v  pazuchách žiliek nachádzajú chu má  či ky 
belavo sfarbených chlpov. Kvety sú zo sku-
pené do vrcholíkového súkvetia v poč  te dva 
až šesť. Plodom je plstnatý orie šok s  vy-
stupujúcimi rebrami. Lipa veľ ko lis tá kvitne 
o dva až tri týždne skôr ako li pa ma lo listá. 
Lipy sú významnými dre vi na mi vy uží va ný mi 
vo farmácii, vče lár  stve a rez bár stve. Po chá-
dzajú z ob do bia vzdia lené ho viac ako dvad-
sať milió nov ro kov. Mož no prá ve preto sa 
stali národnými sym bol mi a ľudia si ich veľmi 
ctili. Veríme, že si ich aj naďalej ctiť budú.

HMOTNÉ PAMÄTIHODNOSTI
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Lipa veľkolistá pri evanjelickej a. v. fare v Radvani
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Dnes už zaniknuté Horné hrable predstavovali vo svojej dobe vzniku významné vodo tech-
nické dielo, ktoré slúžilo na zachytenie splavovaného dreva po rieke Hron zo vzdialenejších 
lesov. S rozvojom baníctva a hutníctva v oblasti Banskej Bystrice sa od 16. stor. začali po stup-
ne vytrácať okolité lesy, a preto bolo potrebné chýbajúce drevo dopravovať zo vzdia le nejších 
oblastí. Už v roku 1535 príslušná komisia navrhla, aby sa potreba dreva riešila splavovaním 
dreva a odporučila sa stavba vodných hrabieľ na jeho zachytávanie. Ak by sa zvolila iná forma 
dopravy drevnej suroviny, ako splavovanie po rieke Hron, mohla sa ťažba v baniach výrazne 
predražiť a prípadne zapríčiniť jej nerentabilnosť. 

Samotná stavba Horných hrablí začala v ro-
ku 1548 podľa návrhu lesmajstra Wolf ganga 
Hohenwartera z roku 1547 a predstavo va la 
rozhodujúci prvok pre celkový rozvoj ba níc-
tva v regióne. Pôvod né hrable sa vy bu do va li 
na po zem ku siahajúcom od dolného Ma je-
ra po ko mor ský most, ktorý komora zí skala 
vý me nou pozemku od mes ta. V  sú čas nosti 
by sme ho lokalizovali do dneš nej mest skej 
čas ti Uhlisko neďaleko rybní ka. Po ze mok 
od mes ta, určený na výstavbu, pred sta vo val 
roz lo hou 1135 a pol bans kých siah (4 084 m 2 ). 
Vybudované hrable sa tiahli v dĺž ke 90 siah 
(170,69 m) a boli podopreté šty ridsia ti mi 
kamennými schránkami s dĺž kou 15 stôp 
(457 cm). 

Výstavba hrablí umožnila predovšetkým zá -
so bovanie banskobystrických hút lac ným pa -
livovým drevom. Drevo zachytené na hrab- 
  liach sa triedilo a postupne usmer ňo  va lo do 
jednotlivých menších kanálov, z kto rých sa 
ručne vyberalo na blízke sklád ky. 

Drevná surovina, ktorá sa sem dopravovala 
po rieke, sa  z  väčšej časti použila na pále-
nie dreveného uhlia, ktoré sa vyrábalo na 
hrabľových uhliskách. To ovplyvnilo aj bu-
dú ce pomenovanie mestskej časti Uhlisko, 
kde je aj dnes viditeľné čierne zafarbenie 
pô dy – dôsledok tejto dlho tr vajúcej čin nos-
ti. Postupom času bolo drevené uhlie v  19. 
stor. nahradzované kvalitnejším ka men ným 
uhlím. Krátko po vybudovaní Hor ných hrab-
lí sa v roku 1549 na opačnej strane mesta 
zriadili aj Dolné hrable, zásobujúce drevom 
priľahlú Novú hutu, situovanú pod dnešným 
okresným úradom. Ich prevádzka trvala až 
do roku 1890.

Harmanecká papiereň na začiatku 20. sto-
ročia patrila medzi najväčšie papierenské 
závody vo vtedajšom Uhorsku. Pre jej ďalší 
rozvoj bolo potrebné vybudovať železnič-
né spojenie s mestom Banská Bystrica a tak 
priamo napojiť papiereň na celouhorskú 
že lez ničnú sieť. Súčasťou tejto trate bol aj 
že lez ničný podchod pod Jesenským vŕškom.

Koncesia na jej výstavbu bola udelená uhor-
ským ministerstvom obchodu 1. jú la 1913 
pod č. 48440 budapeštianskym pod ni ka te-
ľom – Stavebnej firme Fried a Adorján a Ing. 
Viliamovi Fórisovi. Železnica bola do pre-
vádz ky odovzdaná 31. októbra 1913. 

Začínala na hlavnej stanici v Banskej Bystrici 
(ktorá sa v tom období nachádzala v mies-
tach sú čas ného mestského úradu), ďalej 
viedla smerom na obec Majer, pred kto rým 
veľ kým oblúkom odbočila na kopec Bánoš 

a  smerovala ponad nemocnicu (sú časná 
Sta rá nemocnica), prechádzala po úpä tí 
kopca Stráže, až sa dostala do údo lia po to-
ka Bystrica, kde v km 4,815 bola po sta vená 
že lez ničná zastávka a  podchod. Od toh to 
pod cho du a  zastávky trať klesala k  že lez-
nič nej stanici Kostiviarska, odkiaľ po kra čo-
vala cez Jakub, Uľanku až do cie ľo vej sta ni ce 
Harmanec–papiereň. 

Významnou pamiatkou po tejto železničnej 
trati v Banskej Bystrici je práve železnič ný 
podchod. Napriek tomu, že železnič ná trať 
bola zrušená, železničný podchod sa nám 
za choval do súčasnosti. Dnes sa už ne na chá-
dza na okraji mesta, ale vo vlast nom mest-
skom intraviláne a dá sa ním prejsť z Ba ko-
ssovej ulice napr. k štátnemu ar chí vu alebo 
Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Ka men  ný, ob-
lúkovito klenutý podchod s le to poč tom 1929 
spolu s priľahlou bu do vou zas táv ky tvoria 
dodnes naj za cho va lej šiu časť tra te, ktorá si 
zasluhuje našu po zor nosť a ochranu.

Banskobystrické Horné hrable
TECHNICKÁ PAMÄTIHODNOSŤn  Vladimír Klemanič  

Železničný podchod 
pod Jesenským vŕškom

TECHNICKÁ PAMÄTIHODNOSŤ Vladimír Sklenka  n

Nákres Horných hrablí zo začiatku 20. stor. 

Drevo zachytené na hrabliach

Zachovalý železničný podchod na trati Banská 
Bystrica – Harmanec
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Pivovarnícky komplex budov pozostával zo 
skladov, sladovníckych humien, sla dov níc  ke-
ho hvozdu, varne, skladov a dielní. Časť vý-
robnej technológie bola umiestnená v dnes  
už neexistujúcich pivniciach a sta vis kách 
„Na Troskách“, v miestach kde sa na chá dza 
obchodné centrum Európa. Ob jek ty pivo-
va ru sú jednou z posledných prie my sel ných 
ar chi tektúr v našom meste. 

Svetovým unikátom je strešná konštrukcia 
na dome č. 7. Ide o zavesenú reťazovú stre-
chu, zhotovenú podľa projektu čes ké ho ar - 
chi tekta Bedřicha Schnircha pri re kon štruk-
cii objektu v roku 1826. Ako materiál boli po-
uži té oceľ a liatina. 

Prevádzka hrablí bola v priebehu svojej dl-
hej existencie prerušená viacerý mi po vod-
ňami, ktoré sa na rieke Hron pra vi del ne vy-
sky tovali. Väčšie povodne, ktoré sa motné 
hrable poškodili, boli v  rokoch 1687, 1784, 
1813, 1853 a 1899.

Vybudovanie vodných hrablí neumožnilo 
pl tiam z  Ho  rehronia plavbu južnejšie od 
Ban skej Bys  tri  ce. Z tohto dôvodu sa vďaka 
ved ľaj šiemu ramenu Hrona vybu do val nový 
Ko há ry ho kanál. Okrem údržby samotnej 
stav by hra blí si po zor nosť vyžadovalo aj ko-
ry to Hrona. 

Úpravy sa týkali najmä spevnenia brehov, 
alebo odstránenia vegetácie, čím sa mala 
eli minovať možnosť zachytenia dreva mi mo 
hrablí. Ak by sa splavované drevá za chy  tá-
va li na brehoch, mohli sa skrížiť a začať vy -
tvá rať vysokú kopu dreva na jed nom mies te, 
čím sa splavovanie zne mož nilo. Brehy sa tiež 
spevňovali re gu lo va nou vý sad bou stromov, 
ktoré dobre znášajú mokré pro stre die ako 
na príklad vŕby, jelše a osiky.

Postupnou modernizáciou dopravy sa pre-
stalo využívať splavovanie dreva aj na rieke 
Hron; so splavovaním dreva sa definitívne 
skon čilo až v roku 1908. 

Rozvoj železničnej dopravy a  úpadok hut-
níctva predurčili toto výnimočné vodné 
die lo k jeho postupnému zrušeniu, ktoré sa 
zavŕšilo v roku 1913, keď sa činnosť Horných 
hrablí úplne za stavila. Horné hrable pl ni  li 
svoju funkciu pri splavovaní dreva po Hro ne 
dlhých 365 rokov a po tejto vodo tech  nic kej 
stavbe dnes prakticky nezostalo nič, okrem 
menších pozostatkov z jej múrov a pilie rov.

V Banskej Bystrici sa už v stre doveku va rilo pivo skoro v každom dome. V roku 1524 sa to to 
prá vo zakotvilo aj v jednom článku nových mestských výsad vydaných panovníkom. Ro  di na 
Herritzovcov pôvod ne varila pivo na majetku v Ulmanke (dnes Uľanke) pri Ban skej Bystrici. 
V  polovici šesťdesiatych rokov 19. storočia sa začali bu do vať objekty pivovaru v  dvor ných 
traktoch domov č. 6 a 7 na Hornom ná mestí (dnes Námestie Štefana Moysesa). 

Starý Pivovar
TECHNICKÁ PAMÄTIHODNOSŤn  Jakub Šišovský

Banskobystrické Horné hrable

Domy na Hornom námestí č. 6 a č. 7 (zľava)  
boli súčasťou pivovaru; na prízemí domu č. 6 

bola prevádzka Pivovarskej reštaurácie (miesto 
domu č. 8 stojí budova Slovenskej sporiteľne) 

Unikátna zavesená reťazová strecha v dome č. 7

Detail múrika

Rybník
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HMOTNÉ PAMÄTIHODNOSTI

Zvonice 2011

Ekonomická fakulta 
UMB

Poštový úrad (MPR)

Stredoslovenská 
energetika

Zvonice 2012

SÚSCCH

Slovenská sporiteľňa
(MPR)

Fontána na Námestí  
SNP

Železničná stanicaZŠ s MŠ Štefana 
Moysesa (MPR)

ZŠ Slobodného slov.  
vysielača (MPR)

VšZP

ARCHITEKTÚRA
NEHNUTEĽNÉ
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Starý Pivovar
Dnes je strecha pokrytá azbesto-ce men to-
vými šablónami, uchytenými na drevenom 
latovaní, a zaatikový žľab je pokrytý po zin-
ko vaným plechom. 

V  dome č. 6 sa na poschodiach nachádzali 
byty a na prízemí Pivovarská reštaurácia. 
V dome č. 7 boli rovnako byty, vrátane by tu 
prokuristu, hostinec, kancelárie pivovaru, 
vrátnica a  vo dvore ko čia reň pre potreby 
rodiny. Zaujímavosťou je, že obidva domy 
boli v  úrovni prvého poscho dia stavebne 
prepojené a byt orientovaný do námestia, 
ktorý sa tu nachádzal, tvoril jeden celok. 
K samotným objektom pivovaru na Hor nom 
námestí patrila ešte sýpka pod kal vá riou 
(objekt stojí dodnes) a pivnice pod Urpínom. 

Po smrti Rudolfa Herritza v roku 1901 už ro-
dina pivovar neprevádzkuje, ale dá va ho do 
prenájmu. Nájomcom pivovaru sa stá va Jo-
zef Grün so synom (zrejme za úče lom za kry-
tia židovského pôvodu si syn Armin neskôr 
pomaďarčil priezvisko na Zol nay). V  ro ku 
1942 Zolnay priberá do pod niku za spo loč-
níka Ján Beňuša – úrad ní ka z Ná rod nej ban-
ky, ktorej sídlo bolo na Ná mestí SNP č. 23. 

Podľa zdrojov Ústavu pamäti národa, ban-
sko bystrický pivovar a sladovňa prešiel pro - 
ce som arizácie. V roku 1945 bola na celý ma-
je tok uvalená národná správa. Obytné bu-
do vy spravoval Viliam Slobodník, pivovar 
a sladovňu Ján Beňuš. Kazimír Herritz ešte 
ako maloletý odpredal celý pivovar v  ro ku 
1948 rodine Beňušovcov. Na základe vý me-
ru Povereníctva po tra vi nár skeho prie mys lu 
zo dňa 15. feb ruá ra 1951 sa vlast ní kom pi-
vo va ru stáva Čes ko slo venský štát v  správe 
Stre do slo ven ských pi vo varov, ná rod ného 
pod niku v Tur čian skom Sv. Mar ti ne, ne skôr 
Po hron ských pi vo varov, ná rod ného pod ni ku 
vo Vyhniach, a Pivovarov a sladovní, ná rod-
ného podniku v Bratislave. 

Po dokončení nového pivovaru Urpín v Krá-
ľovej v roku 1971 bola vý ro ba piva v cen tre 
mesta ukončená a pô vod né pivovarnícke 
ob jekty schátrali. (Stre doslovenské pivo -
va  ry a sódovkárne, ná rod ný podnik Martin, 
ná sled ne Pivovary a sladovne, š. p. Martin). 

Objekty pôvodného pivovaru boli dlhé ro-
ky predmetom reštitučného sporu, ktorý 
stá le nie je definitívne uzavretý. A práve aj 
dlho tr va júce súdne konanie sa podpísalo na 
súčas nom stave celého areálu.

n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n         MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Dnešná podoba objektov starého pivovaru
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Tento typ sakrálnych stavieb – popri kos-
to loch, kláštoroch, kaplnkách, cintorínoch 
a iných stavbách – výrazne dopĺňa obraz du-
chovnej kultúry a jej celkový vývoj v mes te 
Ban ská Bystrica. Na území mesta sa na chá-
dza jú zvonice v mestských čas tiach Sásová, 
Rud lo vá, Podlavice, Sku bín,  Kremnička, Ra-
ky tov ce, Majer, Senica a  Kos ti viarska. Boli 
bu do va né predovšetkým po pri hlav ných ces - 
tách na centrálnych pries to roch spo mí na-
ných mestských čas tí, kto ré v mi nulosti fun-
go va li ešte ako samo stat né obce. 

Jednotlivé zvonice sa od seba mohli od li šo-
vať nielen dobou vzniku, ale aj ma te riá lom, 
z  kto  rého boli vybudované. V  mi nu los  ti sa 
sta va li drevené, kamenné, polo mu  ro  va né, 
a tiež mu ro va né, čo je aj prí pad ban sko bys -
tric   kých zvo  níc. V  sú čas nos ti sa bu du jú aj 
no vo  do bé zvonice z mo der nejších ma te riá-
lov, akým je na príklad oceľ. Vo vše obecnosti 
sú zvo  ni  ce níz ke stav by, aj keď v niektorých 
prí  pa  doch môže výška zvonice prevyšovať  
i de sať met rov. 

Počas celého roka sa zvonice využívali na 
zvonenie v širšej škále cirkevných udalostí. 
S niektorými druhmi zvonenia sa môžeme 
stretnúť vo väčšom geografickom priestore, 
ale niektoré môžu vychádzať z  miestnych 
tra dícií a  rôznych príležitostí. Používanie 
zvo nov v rámci celého roka sa vždy muselo 
riadiť vopred stanovenými a  všeobecný-
mi pra vid lami. Jedným z najčastejších bolo 

zvo nenie na modlitbu, ktoré sa oznamovalo 
trikrát denne. Spravidla trvalo približne tri 
minúty, čo predstavovalo dostatok času na 
odrieknutie textu modlitby.

Zvonenie v banskobystrických zvoniciach sa 
vykonávalo tradičnou technikou, pri ktorej 
sa zvon dal do pohybu za pomoci ľudskej 
sily. Toto zvonenie je aj v dnešnej dobe naj-
efektívnejšie a  zároveň najšetrnejšie k  sa-
mot nej dĺžke života zvonu vo zvoniciach  
a kos to loch. Okrem toho sa takto dosahovalo 
op ti mál neho zvuku pri zvonení a súčasne 
nevyhnutne a aktívne zapájalo ľudský prvok 
(zvonárov) do bohoslužobných a liturgických 
obradov. V  minulosti si samotné obce na 
zabezpečenie týchto aktivít aj ustanovovali 
jednotlivých zvonárov, ktorí sa o zvonicu aj 
starali a boli za tieto služby zaplatení podľa 
možnosti danej obce.

Najlepšie zachovaná a zároveň najvyššia zvo -
nica v Banskej Bystrici je v časti Sásová. Zvi-
di teľ  nila sa aj vďa ka buste Milana Rastislava 
Šte fá  ni ka, ktorá je pred ňou umiestnená, 
a  je uni kát na tým, že je na nej znázornený 
bez svo jej generálskej čiapky. Ďalšia zvoni-
ca, kto rá aj dnes slúži obyvateľom a dosta-
la sa do povedomia verejnosti, sa nachádza 
v mest skej časti Rakytovce, v cen tre býva lej 
ob ce. Bola postavená na za čiatku 20. sto ro-
čia a v súčasnosti je vy uží vaná aj počas vo-
lieb ako volebná miestnosť. Jej ďalšie bý va-
lé využitie pre obec ako ha sič skej zbroj nice 
dokumentuje nápis na jej priečelí „Ohňo ha-
sičská výstrojovňa“.

Zvonice sa okrem cirkevných udalostí vy-
uží vali i pri iných udalostiach a mohli slúžiť 
aj ako strážnice. Hlásilo sa nimi ohrozenie 
blí žia cim sa nebezpečenstvom (požiar) ale-
bo čas a ďalšie udalosti, ktoré mohli pred-
sta vovať sviatky, pohreby, blížiace sa búr  ky, 
prí padne iné udalosti. V  malých obciach, 
prí padne mestských častiach, predstavovala 
zvo ni ca špecifický symbol a  spôsob ko mu-
ni kácie medzi ľuďmi, bola tiež miestom ich 
stretávania. Zvonice v Banskej Bystrici slú žili 
súčasne pre obyvateľov katolíckeho i evan-
je lického vyznania.

Ortofotomapa © Geodis Slovakia, s.r.o., rok 2012, www.geodis.sk

legenda
2012
– Kostiviarska 1
– Majer 2
– Rakytovce 3
– Senica 4

2011
– Kremnička 5
– Podlavice 6
– Rudlová 7
– Sásová 8
– Skubín 9

(NKP Radvaň)

Zvonice v banskej bystrici
ARCHITEKTÚRA Vladimír Klemanič  n

zvonice vyhlásené  
za pamätihodnosti
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KREMNIČKA

Keremchay (1291), Keremnicze (1295), Kremnicze 
(1296), Kremnichka (1420), Cremnichka (1422), 
Kermechke (1430), Cremniczka (1506), 
Kremniczka (1535), Kormecschke, Kremnička,  
Kremnicschka (1786)

Písomne je doložená z roku 1291. Najskôr 
pat rila zvolenskému panstvu, neskôr drob-
ným zemanom (Nemes, Barla, Polkoráb, 
Maj tén, Liptay, Súčovský a i.). Pôvodní oby-
va te lia sa zaoberali poľ no hos po dár stvom, 
po voz níctvom a hrnčiarstvom. 

Krem nička voš la do povedomia verejnosti 
ma sovými po pravami počas druhej svetovej 
voj ny. Pod vŕškom na mieste masakry sa vy-
pí na Pamätník obetiam fašizmu.

K mestu Banská Bystrica bola pripojená v ro -
ku 1970.

PODLAVICE

Olerdorf, Olorsdorf (1390), Podlavicha (1402), 
Podlawnycha (1404), Olerdorf, Podlawicz 
(1454 – 1456), Podlawycza (1470), Podlawitz 
(1473), Indorf alias Podlawycz (1543)

Prvá zmienka o Podlaviciach pochádza zo 14. 
storočia, keď patrila ťažiarovi Pet rovi Kar-
lovi. Začiatkom 15. storočia ze ma nom Rad-
van skovcom, potom banským pod ni ka te ľom 
Jungovi, Vilhelmovičovi, Ernstovi, Thur zov-
sko-fuggerovskej spoločnosti, do ro ku 1848 
banskému eráru a mestu Ban ská Bys tri ca. 
V 18. až 19. sto  ro  čí boli Podlavičania známi 
ako po voz níci. Zvonica je z 18. storočia.

Kedysi samostatná obec bola v roku 1960 
spo jená s obcou Skubín a niekoľko rokov 
nies   la pomenovanie Laskomerské. Dnes je 
sú  čas ťou Banskej Bystrice.

RUDLOVÁ

Villa Rudelini (1390), Rydelfolwa (1435), 
Rwdelsdorf (1485), Rudeldorf (1593);  
Rudlová

Bola založená v 14. storočí na území Banskej 
Bystrice. Názov dostala podľa richtára Ru-
de lina. Obyvatelia boli roľníci, neskôr aj ako 
remeselníci chodili do mesta predávať svoje 
vý robky. Cestu do obce prepojila železničná 
trať na Harmanec. 

Kedysi samostatná obec bola k Banskej Bys-
tri ci pripojená v roku 1966.

Objekt zvonice je súčasťou Kostola naro de
nia Panny Márie, ktorý je zapísaný v Ústred
nom zozname pamiatkového fondu ako ná
rod ná kultúrna pamiatka (NKP).

Roduan (1280), Radona (1287), Raduana (1291), 
Radwan (1402); predtým Radvaň nad Hronom

Prvé písomné zmienky o  obci pod názvom 
Raduan pochádzajú z druhej polovice 13. 
sto ročia. Obec vznikla darovaním časti krá-
ľov ské ho územia rybárovi Radunovi a je ho 
sy nom. V období feudalizmu patrila šľach-
tic ké mu rodu Radvanských. Obec preslávili 
re me sel níci, najmä hrebenári, nožiari, sani-
tá ri a hlavne široko-ďaleko známe rad van-
ské jarmoky. 

V roku 1964 bola obec zlúčená s obcou Krá-
ľová do obce Radvaň-Kráľová. Tá bola o dva 
roky neskôr pripojená k Banskej Bystrici.

Zvonica Radvaň (NKP) 

Zvonica 2011 — Kremnička
ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTÚRA

Zvonica 2011 — Podlavice

Zvonica 2011 — Rudlová

ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTÚRA
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SÁSOVÁ

Villa militis (1350), Zasfalwa (1400),  
Zassfalu (1420), Sand Anthony (1485), 
Zazfalw – Zenthanthal (1487), Anthoni (1503), 
Sachsendorflein (1549), Sassowa,  
Sachsendorf (1786)

Prvá písomná správa je z roku 1350 ako 
Villa Militis (dedina rytiera), ktorej za kla da-
teľom bol Mikuláš Sas, syn Ondreja, ban sko-
bystrického richtára. Bola poddanskou ob-
cou Banskej Bystrice. Patrila rôznym ze ma-
nom a banskobystrickým mešťanom (Bar la, 
Nemes, Gal, Polkoráb), v roku 1516 až 1848 
mestu. Pôvodné obyvateľstvo sa živilo ba-
níc tvom a poľnohospodárstvom. 

Mestskou časťou Banskej Bystrice sa stala 
v roku 1966. 

KOSTIVIARSKA

Villa Haynczmansdorf (1387), Sclavonicalis villa 
(1389), Hanczmannowa Wes (1477), Windischdorf 
(1505), Hanczmanowa villa (1520), Kozthfiliarska 
(1575), Kostwilarska (1631), Kostwiliarska (1698)

Obec bola založená v 13. storočí. Patrila de - 
dičom prvého banskobystrického rich tá ra  
Ondreja. Do roku 1546 patrila rôznym ban-
ským podnikateľom, sčasti mestu Ban ská 
Bystrica, potom do roku 1848 polovica mes-
tu a polovica banskej komore. Za na po leon-
ských vojen sa tu brúsili bodáky a šable vy-
ro be né v zbrojárskej dielni v Kráľovej. Na 
pre lo me 18. – 19. storočia tu bola aj pa pie-
reň. V blízkosti obce postavili v roku 1936 
je den z prvých rozhlasových vysielačov na 
Slo vensku. 

K Banskej Bystrici bola pripojená v roku 1971.

SKUBÍN

Scubin (1538), Skubín (1560)

História obce siaha do 15. storočia, má ba-
níc ku aj poľnohospodársku tradíciu. Za feu-
da lizmu patril rodine Radvanských, s vý-
nim kou rokov 1687 až 1696, keď ho vlast ni la 
ban ská komora. Obyvatelia sa za obe rali fur-
man če ním a sezónnymi poľ no hos po dár sky-
mi prá cami v iných krajoch Zvolenskej žu py. 
Bez pro stred ne susedí s Podlavicami, s kto-
rý mi pred pripojením k Banskej Bystrici istý 
čas tvo rili spoločnú obec pod názvom Las-
ko mer ské.

K Banskej Bystrici bola pripojená v roku 1966. 

Miestna zvonica je zo 17. storočia.

MAJER

Meyerhof (1454), Mayer (1473), Mairhof 
(1489), Mayrdorf (1490), Maiorfalwa (1523), 
Mayerdorfel (1570), Majorfalva; Mayersdorf 
(1786)

Leží vo východnej časti aglomerácie. Ako 
Meyer hof sa spomína v roku 1454. Patril ban-
sko bystrickým mešťanom Karlovi, Jungovi, 
Ernstovi a i., začiatkom 16. stor. sčasti mes tu 
Banská Bystrica, potom Thurzovcom a na-
pokon do roku 1848 banskej komore. V 17. 
až 19. storočí pracovali jeho obyvatelia ako 
povozníci a  robotníci. Po roku 1945 ich za-
mestnávala výrobňa prefabrikátov.

Zvonica 2012 — Kostiviarska

Zvonica 2012 — Majer

ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTÚRA

Zvonica 2011 — Sásová

Zvonica 2011 — Skubín

ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTÚRA
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PAMÄTNÉ TABULE (PT) |  
OZNAČENIA | HROBY | SOCHY | BUSTY

Keramické reliéfy 

Pamätná tabuľa Súsošie Moysesa  
a Kuzmányho

PT Imrichovi  
Ďuricovi

Pamätný kameň 
J. D. Matejovie

Pomník legionárov  
I. svetovej vojny

Socha pápeža Jána 
Pavla II.

Označenie výšky vody 
povodne v roku 1813

Označenie výšky vody 
povodne v roku 1974

Tabuľky s označením
Provereno – min net

PT nespravodlivo 
odsúdeným

Hrobka rodiny 
Bárczyovcov

Hrobka rodiny 
Holeschovcov

HNUTEĽNÉRAKYTOVCE

Rakitocz (1437), Rakotowicz (1521), 
Rakythowcz (1549), Rakitovec (1786), 
Rakytovec, tiež Rakovec

Obec vznikla v 13. storočí. Za feudalizmu 
pat rila zemianskym rodom Guba (15. stor.) 
a Zol nay (od 16. stor.). Obyvatelia sa popri 
poľ  no hos po dárstve venovali výrobe nožov  
a hrebeňov. Historickú stavbu zvonice, kto-
rá má dva zvony, postavili začiatkom 20. sto -
ročia. V budove sa nachádza aj hasičská vý -
stro jovňa. 

Kedysi samostatná 
obec bola k mestu 
Banská Bys trica pri-
po jená v  roku 1971.

SENICA

Senicha (1420), Zenica (1422), Sennicze (1467), 
Zenycze (1497), Senicze (1786)

Ako Senicha je v písomnostiach zaznamena-
ná v ro ku 1422. Jej územie patrilo viacerým 
feu dálom a mešťanom (Nemes, Barla, Lip tay, 
Radvan ský a i.). Obyvatelia pracovali naj mä 
ako po vozníci.
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Zvonica 2012 — Senica
ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTÚRA
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Kritická povodňová situácia sa v bý va-
lom Stre doslovenskom kraji pre javi  la 
aj v  na ru šení hospodárskej situácie 
kraja, spo ma le ním a sklzmi vo výrobe. 
V dôsledku povodne doš lo pri 23 ohro-
zených podnikoch v prie behu me sia  ca 
október k ne spl ne niu výrobného plá-
nu v celkovej výške 91,7 milióna Kčs. 
Štyri závody mu seli na dlhšie obdo bie 
prerušiť prá cu. Na území Ban skej Bys-
trice sa dôsledky povodne pre  ja  vili 
naj mä v prevádzkach Tesly, Smre  činy, 
Slo ven ky, Pozemných sta vieb a  Pre fy 
Su ča ny, závod Vlkanová. Sil né dažde 
a vy lie vanie riek z tokov sa negatívne 
pre ja vili aj na rea li zácii je sen ných poľ-
no hos po dár skych prác. Vo da na úze-
mí kraja naj  viac po škodi la a  zne hod-
notila ze mia  kové po rasty (1 245 ha), 
kukuričné plo chy (4 289 ha), je sen ný 
osev zimnej pšenice (4 370 ha) a ozim-
nej repky (63 ha).

Od 24. októbra začali hladiny riek kle-
sať a mohlo sa pristúpiť k od stra ňo va-
niu škôd. Vodoznak tejto povodne bol 
svojho času umiest nený na sokli dis-
pe  čerskej búdky bývalej autobusovej 
stanice. Po zru še ní autobusovej sta-
ni ce sa však nezachoval. Pamiatkou na  
his to ric kú povodeň je aj objekt novej 
Lim ni gra fickej stanice na ľavom bre-
hu Hrona (oproti Základnej ume lec kej 
ško le) na Štefánikovom nábreží s vo  -
do   znakom na úrovni parapetnej dosky. 

Na základe veľkého rozsahu po vod ňo  -
vých škôd boli v nasledujúcich ro  koch 
vykonané preventívne proti po  vod-
ňo vé opa tre nia a úprava kory ta rie ky 
Hron, s  cieľom za  medziť opa ko va niu 
tej to ži vel nej po  hro my. Od toho ča su 
za zna me ná va  me väčšinou len lo kál -
ne povodne na prí  to  koch Hrona, vzni-
ka  jú ce z výdatných  lo kálnych zrá  žok, 
prípadne pri intenzívnom jar nom to-
pe ní sne hu v povodí.

Pre väčšinu územia Slovenska boli počas 
ce lého leta a  časti jesene roka 1974 cha-
rak teristické dlhotrvajúce výdatné zrážky, 
ktoré vyvrcholili v  mesiaci október. Pre-
chod fron tál neho systému spojeného s tla -
ko   vou nížou v noci z 20. na 21. októbra 1974 
spô so bil intenzívne zrážky, ktoré vý razne 
zdra  ma tizovali situáciu na riekach Bod rog, 
Bod va, Hornád, Váh, Nitra, Slaná, Ipeľ, Ri-
ma va a  Hron. Postupným nasýtením po-
vodí riek tieto už nedokázali prijímať ďal šie 
prísuny vody a začalo dochádzať k jej vy lie-
va niu z  vodných tokov. Najväčšie prob lé my 
spôsobila rieka Hron, ktorá sa na via cerých 
miestach – v Brezne, Pod bre zovej, Slo ven-
skej Ľupči, Sliači, vo Zvolene, ako aj v sa mot-
nej Banskej Bystrici – vyliala z ko ry ta do ulíc. 

V období od 19. do 24. októbra 1974 pre tiek-
lo tokom Hrona v  Banskej Bystrici viac ako 
150 miliónov m3 vody. Povodeň vy vr cho li la  
22. ok tób ra o desiatej hodine, keď výš ka hla-
di ny dosiahla 494 cm pri prie to ku 560 m3 za 
se kun du. (Pre po rov na nie: priemerný roč ný 
prie tok je 27,9 m3 za sekundu). Podľa vte daj- 
 ších prepočtov to bolo na úrovni tisíc roč nej 

vody. Objem povodňovej vlny bol 185,782 
mi lióna m3, čo je akoby mesto zaliala voda 
z  po lovice Oravskej priehrady. Pod vo dou 
sa ocit li suterény a pivnice domov na dneš-
nom Štefánikovom nábreží (20 rodín bolo 
evakuovaných); zatopené boli cesty, bý valá 
autobusová stanica, areál závodu Smre či na 
a  Uhlisko, ktoré zásobovali len na čl noch. 
V  parku pod Pamätníkom SNP až po Ho tel 
Lux, na mieste niekdajšieho meandra Hro-
na, vzniklo veľké jazero. Pre lia te boli tak mer 
všetky mosty, cez ktoré sa prelievala voda, 
no tlaku vody odolali. Prie chodný bol len že-
lez ničný most. 

Záplavy postihli aj  Malachov, Kostiviarsku, 
Podlavice, Šalkovú, ako aj Radvaň, kde sa nie-
koľko podmočených starých domov zrútilo. 
Vznikli veľké materiálne škody. Vo vtedaj šom 
banskobystrickom okrese bolo povodňou 
po škodených 267 domov, evakuovali vyše 
300 rodín, nezjazdných bolo 42 km štátnych 
a  miestnych komunikácií, zaplavených bolo 
3800 ha poľnohospodárskej pôdy a  30 km 
že lezničných tratí. Pri záchranných prácach 
za hynul vojak základnej vojenskej služby.

BENÁTKY PRI HRONE — POVODEň 1974
„Nekonečný cupot dažďa, rozvodnené potoky, zátopou hroziace rieky, nepretržitý sled mrakov, 
šedivosť, nostalgia – to je neutešený obraz tej tohoročnej jeseni, na akú si ani najstarší pamätníci 
nepamätajú.“
 (Smer, 29. 10. 1974)

Výška vody povodne  
v roku 1974

Výška vody povodne  
v roku 1974

OZNAČENIE Roman Hradecký  n

Štadlerovo nábrežie – pamiatka na veľkú vodu 
s vyznačením hladiny záplavovej vody

Hron obsadil aj cestu do Zvolena

Benátky nad Hronom alebo jazero Lux
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Pamätná tabuľa s textom „Na pamiatku ne-
spra vodlivo prenasledovaných, väz ne ných 
a umučených politických väzňov v ro koch 
1948 – 1989 v Banskobystrickom kra ji“ sym-
bo licky pripomína utrpenie ľudí od sú de ných 
v zinscenovaných procesoch počas ko mu-
niz mu. Je spomienkou na tých, ktorí ne spra-
vod livo trpeli za presvedčenie alebo vieru. 

Konfederácia politických väz ňov nechala ta-
bu ľu vyrobiť v roku 2007 z tmavého mra mo -
ru o roz meroch 70 x 40 cm. Dlhší čas le ža-
la v de pozite. Žiadosti po kon zul  tá ciách na 
rôznych úrovniach riadenia re zor tu spra-
vod li vosti sa vyhovelo až v ro ku 2011. Dňa 15. 
12. 2011 bola pamätná ta bu ľa slávnostne od-
ha le ná za prí tom nosti vte daj šej mi nis ter ky 
spra vod li vos ti Lu cie Žit ňan skej a pred se du 
re gio nál nej or ga ni zá cie Zväzu proti ko mu-
nis tického od bo ja La dis lava Babalu. 

Podľa Úradu dokumentácie a vy šet ro va nia 
zločinov komunizmu bolo v Čes ko slo ven-
skej socialistickej republike odsú dených na 
trest smrti pre politické trest né činy 248  
občanov. Do väzenia bolo z po li tic kých dô-
vo dov odsúdených vyše 205 000 ľu dí, z nich 
asi 4 500 zomrelo počas výkonu tres tu. Do 
táborov nútených prác bolo bez sú du za-
radených asi 20 000 a do Po moc ných tech-
nic kých práporov z poli tic kých dô vo dov asi 
22 000 ľudí. 

 „V tejto budove pôsobil v rokoch 1982 – 1986 
kňaz – kanonik  Imrich Ďurica (1915 – 1992). 
V  päťdesiatych rokoch bol komunistickým 
režimom nespravodlivo odsúdený na de sať  
rokov väzenia a na päť rokov straty ob čian -
skych práv. Ne spra vod livý trest si od py kal 
v plnom rozsahu v rôznych väz ni ciach, na-
príklad aj v Já chy mo ve pri úprave urá no vej 
rudy.“ Tento text možno od ro ku 1999 čítať 
na tabuli umiestnenej na mú re Rím sko ka-
to líckeho farského úradu na Nám. Šte fa na 
Moysesa pričinením ban sko bys tric kých po-
li tických väzňov.  

V  zložitom období normalizácie sa Ďurico-
vi podarilo oživiť duchovný život v  Banskej 
Bystrici a jej okolí. Ústretovo pristupoval ku 
všetkým vrstvám obyvateľstva. Neúnavne 
so bášil, pochovával, spovedal, krstil, verej ne  
i tajne, s rizikom, že opäť príde o mies to. Bol 
dobrým znalcom Starého zákona. Pre ja vo val 
sa ako erudovaný a  schop ný kazateľ, vlie-
vajúci ľuďom nádej a vý cho dis ko. Opra vo val 
sakrálne stavby, ako mu to do vo lil štát a sta-
čili sily. 

Stal sa „pravou rukou“ biskupa Jozefa Fe-
ran  ca, ktorý ho vymenoval za čestného ka-
no  nika (1974). Po Ferancovom pen zio no va ní 
odznelo Ďuricovo meno v sú vis los ti s ob sa-
de ním biskupstva. Neudialo sa tak zrejme 
kvôli jeho relatívne vysokému veku. 

Po nástupe biskupa Rudolfa Baláža (1990 –  
2011) sa stal riaditeľom biskupského úra du  
a  učiteľom latinského jazyka na bo ho slo-
veckej fakulte. Po dovŕšení 75. roku odi šiel 
do kláštora v Dunajskej Lužnej ako du chov-
ný správca dominikánok (1990 – 1992). Bis-
kupstvu  jazykovo vypo má hal pri kon tak toch 
so zahraničím, až kým sa ne pre javili ná sled-
ky z ožiarenia uránom. 

Niekoľko mesiacov pred smrťou (12. 9. 1992) 
dosiahol Ďurica plne oslobodzujúci roz su-
dok. Pochovaný je v Dunajskej Lužnej. V ro ku 
2015 bol vyhlásený za čestného občana Ban-
skej Bystrice in memoriam.

Imrich Ďurica sa narodil 7. 10. 1915 v Detve, 
v maloroľníckej rodine. Gymnázium ab sol-
voval v Banskej Bystrici (1926 – 1934), teo ló-
giu na Univerzite Komenského v Bratisla ve 
(1934 – 1939). Biskup Andrej Škrábik si ho 
vybral za aktuára a vtedy pri šiel do Banskej 
Bystrice po druhý raz (1949 – 1950). Tu bol 
zatknutý Štátnou bez pečnosťou a  za vieru 
odsúdený. Väznili ho (1950 – 1960) v  Ban-
skej  Bystrici, Bratislave, Prahe, Leo pol do-
ve, Mladej Boleslavi, Já chy move, Val di ciach 
a Ila ve. Po prepustení pra co val ako zá so bo-
vač mlieka v Rimavskej So bo te (1960 – 1969). 
V čase politického odmäku sa dostal do náš-
ho mesta za správcu katedrály (1969 –1990)  
a far nos ti (1982 – 1986). 

Nespravodlivo Odsúdeným
PAMÄTNÁ TABUĽAn  Pavol Katreniak 

Imrichovi Ďuricovi
PAMÄTNÁ TABUĽA Pavol Katreniak  n

Budova Krajského súdu v Banskej Bystrici

Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa
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Náhrobok, vy sta vaný z tra vertí no vých ka-
me ňov v tva re trojuholníka, má výš ku 235 
cm a zá klad ňa má dĺžku 400 cm. V stre de 
ná hrob ku je umiestnená kamenná doska 
s ro din ným er bom o veľkosti 55 x 70 cm. 

Erb na doske dopĺňa nápis „radvanyi és 
szepesnadasdi BÁRCZY CSALÁD“. Na ná-
hrob ku sa nezachovala žiadna značka ani 
ná zov kamenárskej firmy, ktorá náhrobok 
vy ho tovila. Podľa úmrtia prastarého otca 
a  za kladateľa bárczyovskej dynastie Jána 
Bárczy ho môžeme náhrobok datovať do pr - 
vej polovice 19. storočia. Svojím pre ve de  ním 
je jediným náhrobkom svojho dru hu na ban-
skobystrických cintorínoch. Ná hro bok, aj 
napriek drobným chybám, je za tiaľ v cel kom 
dobrom stave, no bude po tre bo vať opra-
vu. Zdá sa, že je to okrem spo mie nok jedi-
ná hmot ná pamiatka na rod Bárczy ovcov, 
a pre to by sme nemali dovoliť, aby skon čila 
rov na ko ako ich rodinné sídlo.

Bárczyovská hrobka sa nachádza na bývalom 
evanjelickom a. v. cintoríne v Radvani. 

Podľa spomienok Renáty Murgašovej-Pet-
rincovej, prvý kontakt Bárczyovskej ro di ny 
s Radvaňou je z roku 1814, keď sa kež mar ský 
obchodník Ján Bárczy (* 1786 – † 1836) oženil 
s  Annou Markovičovou, dcérou rad van ské-
ho súkenníckeho cechmajstra Andreja Mar-
koviča. Od tejto osudovej chvíle bola rodina 
Bárczyovcov spätá s Radvaňou.

Najvýznamnejšou osobnosťou bárczyov ské-
ho rodu bol Dr. Emil Karol Bárczy (* 1878 –  
† 1960) – advokát, ktorý mal začiatkom 30. 
rokov 20. storočia svoju advokátsku kan ce-
láriu na Dolnej ulici v budove Tatra  ban ky. 

V roku 1906 sa oženil s Ilonou Herrit zo vou. 
Spolu odkúpili v  roku 1917 po Ko lo ma novi 
Radvanskom kaštieľ, ktorý sa neskôr začal 
nazývať Bárczyovský. Bohužiaľ, dnes sa 
z dvoj kríd lo vého objek tu v tvare pís me na 
„L“ zachovala už len ruina. V roku 1930 zde dil 
Dr. Emil Bárczy spolu so svojimi sú ro den cami 
Oska rom a Annou dom na Dol nom námestí 
č. 12 (bývalá krčma Huš ták), ktorý následne 
v roku 1937 predali Edelmannovcom. 

Dr. Emil Bárczy zomrel 3. 2. 1960. Pochova ný 
bol do rodinnej krypty na evanjelickom a. v. 
cin toríne v Lazovnej ulici. Jeho predkovia sú 
však pochovaní na starom evanjelickom a. v. 
cin to ríne v Radva ni. 

Hrobka rodiny Bárczyovcov
HROB ANDREJ PREDAJNIANSKY  n

Hrobka rodiny Bárczyovcov

Náhrobok vystavaný z travertínových kameňov

Kamenná doska s rodinným erbom

Označenie advokátskej kancelárie Dr. Emila 
Bárczyho na priečelí budovy Tatra banky

Stav kaštieľa a jeho vstupná časť s bránou 
(Furmanská krčma) v roku 1971 

Ruina Bárczyovského kaštieľa
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UDALOSTI

Staré noviny  
literního umění

Banícke povstanie 
1525 – 1526

Udelenie mestských 
privilégií 

Návšteva  
Jána Pavla II.

Medený Hámor 

Skoky na lyžiach 
v Banskej Bystrici

Erb mesta Banská 
Bystrica

Návšteva princovThurzovsko-fugge-
rov ská spoločnosť
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Rozvoj stredovekej Banskej Bystrice súvi sel 
s  ťažbou a spracovaním strieborno-me de-
nej rudy. V  roku 1495 založil v  meste pod-
ni ka teľ Ján Thurzo (* 1437 – † 1508) šplaj so-
vaciu medenú hutu a hámor a skon centroval 
pro dukciu medi a striebra. Po stup ne skúpil 
ale bo prenajal bane v Sta rých Horách, Pies-
koch a Španej Do li ne. V pod nikaní sa spojil 
s ne mec kým ban károm Jakubom Fuggerom 
(* 1459 – † 1525) z Augs burgu, jedným z naj-
bohatších mu žov v Európe. Od roku 1496 sa 
stal ban sko bys tric kým mešťanom, maji te-
ľom ko mor ského domu; vlastnil bane, huty, 
lesy a ne hnu teľ nos ti; podporil aj vznik Brat-
skej ba níc kej pokladnice. 

Podpísaním predbežnej zmluvy 15. 11. 1494  
a zakladacej zmluvy 16. 3. 1495 vytvorili Thur-
zovci a Fuggerovci banskobystrickú pod ni-
ka teľskú spoločnosť. Thurzovsko-fuggerov-
ská spoločnosť v časoch naj väč šie ho roz ma-
chu vybudovala podnik, ktorý pat ril me dzi 
naj dokonalejšie v Európe. Pro stred níc tvom 
hlavného pokladníka spo loč nos ti Ma theu-
sa Schwartza sa do eko no mic kého sys tému 
spo ločnosti dostalo i pod voj né úč tov níc tvo. 

Vyčerpávajúca prá ca a ne do sta toč né hygie-
nic ké pod mien ky sa odrážali na zdra vot nom 
sta ve ba ní kov a hutníkov. Fu gge rov ci pre to  
v  ro ku 1496 pri viedli do Ban skej Bys tri ce 
ni mi pla te né ho lekára. Pre spo loč nosť pra-
co va li mno hí ban skí od bor ní ci – faktori, de-
siat ky špe cia li zo va ných re me sel níkov a veľa 
ban ských ro bot ní kov. V rokoch 1521 až 1529 
bol v služ bách aj Ján Dern schwam, ktorý sa 
vy pra co val na vý znam nú osobnosť slo ven-
ské ho ba níc tva 16. sto ročia. 

Thurzovsko-fuggerovská mediarska spo-
loč nosť kúpila v Banskej Bystrici štyri domy 
na hlavnom námestí: Oberhaus (horný dom), 
na mieste ktorého dnes stojí Katedrála sv. 
Fran tiška Xaverského (vtedajší kapitulský 
kos tol), Unterhaus (dolný dom) známy ako 
Kam mer hof, ktorý v rokoch 1913 až 1914 dô-
kladne prestavali s  priechodom na te raj šiu 
Národnú ulicu, Mittelhaus (stredný dom), 
do  dnes nazývaný Thurzov dom, v ktorom 
sídli Stredoslovenské múzeum. Vlast ni li aj 
Stürtzerov dom, ktorý stál na mieste dneš né-
ho bis kup ského sídla.

V období stredove ku 
používali erby, či- 
že oso bitné iden ti fi-
kač né znaky na ma-
ľo va né na štíte pod ľa 
us tá le ných pra vi diel, 
nie len fy zic ké, ale aj 
práv nic ké osoby

Na území Slovenska 
už od 1. tretiny 13. 
storočia jestvovalo 
viacero miest a osád 
mestského cha rak- 
 te ru, a práve v tom-
to storočí sa zro dili 
aj naše prvé mest ské  
erby. Keďže Ban ská Bys-
trica v tomto období pat ri la do 
elitnej kategórie slo bod ných krá  ľov  ských 
a banských miest, erb zís ka la medzi prvý-
mi. Presný dátum ude le nia er bu pa nov ní-
kom kvôli absencii písom ných pra me ňov 
síce ne poz náme, ale naj star  šia za cho vaná 
ban sko bystrická pečať s mest ským erbom 
je štý lovo iden tická s najstar šou pečaťou 
Ban skej Štiavnice, ktorá po chádza z roku 
1275. 

Obsahom banskobystrické ho erbu je pri-
tom modifikovaný štátny znak uhorského 
krá ľov stva – tzv. mladší štát ny znak Uhor-
ska, ktorý sa používal za vlá dy dy nas tie Ar-
pá dov cov. Patrí teda do rov na kej skupiny 
mest ských erbov, ako napr. er by Žiliny, Ska-
li ce, Šurian, Topoľčian a ne ďa le kého Zvo le-
na, ktoré tiež vznikli ak tív nym pre tvo re ním 
uhor ského (v týchto prípadoch ale star šie-
ho)  štátneho znaku. 

Pôvodný mestský erb sa od toho súčasné-
ho mierne líšil. Najstaršia zachovaná pečať 
s mestským erbom je na listine z roku 1326 
a obsahuje ranogotický trojuholníkový štít, 
ktorý je členený na deväť vodorovných po lí 
(v heraldickej terminológii sú to štyri brv-
ná). Nad štítom je umiestnené k sebe pri-
vrá tené banícke kladivko a želiezko. 

Voľ nú plochu po bo-
koch erbového štítu 
vy pĺ ňajú nebeské te - 
lesá, na jednej stra ne  
dva násť cípa hviez da 
(slnko) a na dru hej 
pol me siac, pri čom 
obe te le sá sú ho re 
a do le spre vá dza né  
ma lý mi šesť cí py mi  
hviez dičkami. Po ob - 
vo de je umiest nený 
ma jus kul ný kruhopis 

+ SIGILLVM •  DE •  
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Toto najstaršie pe ča -
ti dlo sa bez zme ny po uží-

valo až do po lo vice 15. sto ro čia, keď ho 
nahradi lo nové – so zme  ne ným mestským 
erbom. Obsahovalo ne sko ro go tic ký štít, 
kto rý je sedemkrát de lený – čiže členený 
už iba na osem vo do rov  ných polí. Erb zá-
ro veň dopĺ ňa anjel vo funkcii nosi ča štítu 
a dva jastraby vo funk cii stráž cov ští tu. 
Príčiny zmeny obsa hu er bo vé ho štítu, kto-
rá spočívala v reduk cii poč tu vo do rov  ných 
polí, nedokážeme vy svet liť. Vie  me len, že 
Banskobystričania opus tili vy še sto ro čia po-
uží vaný erb rov na ko ako ba  níc ku sym bo li ku 
a už sa k nim nik dy ne vrá tili. 

Súčasný erb mesta Banská Bystrica je pria-
mo odvodený práve z tejto pečate s no si-
čom a  strážcami erbového štítu. Mest ský 
erb spolu s vlajkou a pečaťou pred stavujú 
ofi ciál ne symboly mesta, kto rých používa nie 
upra vuje osobitný štatút. Erb mes ta sa mô-
že používať v dvoch po do bách. Jednoduchú 
alebo základnú for mu pred stavuje tzv. ma-
lý erb a tento má podobu iba samotného 
erbového ští tu so znamením (šty ri červené 
brvná v strie bor nom poli). Tzv. veľký alebo 
slávnostný erb je výtvarne bohatší – má 
podobu erbového štítu so zna mením, ktorý 
je doplnený o an je la vo funk cii nosiča štítu 
a dvoch jas tra bov ako strážcov štítu.

Thurzovsko–fuggerovská  
mediarska Spoločnosť 

UDALOSŤn  Filip Glocko  

Erb mesta Banská Bystrica
UDALOSŤ Igor Graus  n

Ján 
Thurzo

Jakub 
Fugger

Portrét Jakuba Fuggera a jeho manželky Sibylly 
Artztovej (1498)

Thurzov dom pred rokom 1929

Veľký (slávnostný) erb mesta 
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Baníctvo na území dnešného Slovenska malo v minulosti mi-
moriadny význam. Slobodné kráľovské a banské mestá sa sta-
li stredobodom záujmu samotnej panovníčky Márie Terézie, 
ktorá svojich synov, budúcich cisárov Jozefa II. a Leopolda II.,  
vyslala na študijnú cestu. Pred dvestopäťdesiatimi rokmi sa 
úradníci v troch banských mestách – Banskej Štiavnici, Krem-
ni ci a Banskej Bystrici – dôkladne pripravili na vzácnu návštevu. 

Po smrti Jána Thurzu prevzal vedenie je ho syn Juraj. Banskobystrický 
magistrát viedol s mediarskou spoločnosťou dlhodobý spor o po ru-
šo va ní mestských výsad. Mesto síce prvý spor prehralo, no v nasle du-
júcom spore svoje práva už dokázalo potvrdiť. Po Ju ra jo vom odchode 
do Nemecka nastúpili na jeho mies to bratia Alex a Ján Thurzo ml. 

V roku 1523 sa skončilo obdobie prenájmu kremnickej banskej a min-
cov nej komory, krajina bola v hospodárskom rozvrate, spôsobenom 
aj zavedením menejhodnotnej drobnej mince moneta nova (1521) so 
zní ženým obsahom striebra. V Banskej Bystrici a okolí vypukla sé ria 
vzbúr, ktoré prerástli do otvoreného povstania. Upokojenie sa ne do-
stavilo ani po skonfiškovaní mediarskej spoločnosti a po zatknutí jej 
domácich „konateľov“ vrátane Alexa Thurzu (* 1490 – † 1543). 

V máji 1526 dal kráľovský dvor Ungarische 
Handel Fuggerovcom do prenájmu. Fugger 
sa toho už nedožil, zomrel v Aus burgu 30. 
decembra 1525. Thurzovci z pod nikateľ skej 
hry vypadli. Nevieme, či do bro voľne, či ich 
odmietla fuggerovská stra na. Alex Thurzo 
po prepustení z vä ze nia začal zmätky na prá-
vať vo funkcii krá ľov ského po klad níka. Kráľ 
Ferdinand I. ho čoskoro od škod nil – stal  sa 
krá ľovským miesto drži te ľom.

Turecké nebezpečenstvo a politické po mery 
spôsobili, že Fuggerovci z mes ta v ro ku 1546 
definitívne odišli. Pri vy rov ná va ní účtov mali 
smolu. Veľa listín zho re lo pri požiari mes ta 
v roku 1500, iné boli vy sta vené iba na Thur-
zovcov. Po päť de siat ročnom hos po dá re ní 
bola fugge rov ská firma od škodne ná za celý 
majetok me diarskej spoločnosti iba sumou 
3 915 zlatých a 16 denárov. Kým Thurzovci 
po bud li v Banskej Bystrici viac krát, z Fu gge-
rov cov mesto navštívil v roku 1538 iba je den 
reprezentant – Ján Jakub Fugger, syn Raj-
mun da Fuggera. 

Čistý zisk Fuggerovcov a Thurzovcov z ban-
sko bystrického medeno-rudného revíru 
pred sta voval v rokoch 1495 až 1546 vyše 
dva a pol milióna zlatých. V uvedenom ob-
do bí sa Banská Bystrica stala križovatkou 
du chov ného a technického života. Thur zov-
sko-fuggerovský mediarsky kom plex pri- 
 spel k mimoriadne čulým ob chod ným a spo-
lo čenským kontaktom stre do slo ven ských 
ban ských miest s Nemeckom, Českom, Poľ-
skom, Sliez skom, a ďalšími vyspelými kra ji-
na  mi Európy.

Princovia Jozef, Leopold a vojvoda Albert zavítali do Banskej 
Bystrice v sobotu 28. júla 1764. O trojdňovom pobyte v meste 
(hlavný pobyt mali v  Banskej Štiavnici) si Leopold viedol po-
drobný denník. Z jeho úvodu sa dozvedáme:
„Vystúpili sme z koča pri Komorskom dome, stojacom uprostred námestia. Mesto je široko rozľahlé 
a jeho poloha je nádherná. Keďže pred troma rokmi mesto ľahlo popolom, domy, ktoré boli sčasti 
opravené, zdajú sa byť celkom nové. Po obede sme si šli prehliadnuť huty v Tajove. Potom sme si 
pozreli hrable, ktoré zachytávajú palivové drevo a drevo určené na pálenie uhlia, a hať, čiže prie
hra du, ktorou sa plaví drevo alebo plte dolu Hronom.“ Princ ďalej chváli námestie s krásnou zá-
hra dou s pomarančovníkmi a bohatou flórou aj štr kom vysypanými chodníkmi. Uprostred  
je vodná nádrž s vodometom. Neskôr princ opisuje tech nic ké parametre postaveného stro-
ja, reb rí ky, po ktorých zostupovali ba ní ci s kahancom do podzemia, a aj vozíky na vyváženie 
rudy. „Vrch stroja predstavoval slnko, mesiac a päť planét, ktoré symbolizovali kovy nachádzajúce 
sa v ba niach Uhorska, a zá ro veň ich výsosti cisára, cisárovnú, kráľa a nás troch,“ pokračuje princ 
vo svo jom denníku a vracia sa opi som k ná mestiu, kde ho zaujala oproti kostolu jezuitov krás-
na socha s kamenným zá brad lím. „Po večeri sme sa prechádzali v tejto záhrade, ktorú ľud ský um 
vytvoril v takom krátkom čase, i na námestí až do jedenástej hodiny večer. Bolo tam nie koľ ko tisíc 
ľudí,“ uzatvára princ zá žit ky z pr vé ho dňa pobytu.

Na druhý deň v nedeľu 29. júla po veľkej omši odišla návšteva na lúku (tzv. Mlynskú), kde sa 
konalo vojenské cvičenie baníkov. Po obede si princovia prezreli hámre (Kupferhammer), bu-
chary a medené plechy na výrobu pasov alebo prútov, z ktorých sa razili medené mince. Princ 
si v denníku zaznamenal, že „medené plechy, z ktorých chcú zhotoviť kotly, krivule a hrnce, položia 
až 16 plechov na seba a kujú všetky naraz pod jedným bucharom, ktorý ma okrúhly hrot.“ 

Návšteva princov  
Jozefa, Leopolda a ich Švagra 
vojvodu Alberta Tešínskeho 

UDALOSŤn  Filip Glocko  

Thurzovsko–Fuggerovská  
mediarska Spoločnosť 

Minca moneta nova, razená 
v roku 1521 v Budíne

Juraj Thurzo

Dnešná podoba Thurzovho domu

Symbolický kľúč od mestskej 
brány v Banskej Bystrici. Prá
ca domáceho zlatníka z roku  
1764. V hornej časti je erb 
mes ta s vyrytým nápisom:
A.1764.D.28.JUL

Jozef II. 
Habsburský

Leopold II. 
Habsburský

Albert 
SaskoTešínsky
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Najvýznamnejšou  
a najdôležitejšou 
sú čas ťou športového 
diania v Banskej Bys-
trici v 30. rokoch mi-
nu lého storočia bo li 
sko kanské súťa že. Or ga-
ni zátorom súťaží bol SKI klub, 
kto rý bol založený 16. 12. 1929 ako 
po sledný spo me  dzi ostatných ban sko bys-
tric kých spol kov s lyžiarskymi od bor mi, pri-
čom hneď od svojho začiatku tvo ril naj dô-
ležitejšiu, naj  vý znam nejšiu a naj ús peš nejšiu 
časť ban sko bys trického lyžo vania.

Skokanský mostík gen. M. R. Štefánika sa 
na chádzal v Banskej Bystrici – časť Srnková. 
Po odsúhlasení stavby mestskou radou táto 
poskytla SKI klubu zadarmo pozemok a sta-
vebné drevo. Mostík projektoval a rea li-
zoval Ing. Ladislav Reiss. Hrubá stavba bola 
dokončená k 1. decembru 1932. 

Mostík bol slávnostne otvorený 29. januára 
1933 za účasti 4 000 divákov. V lete toho isté-
ho roku prešiel rekonštrukciou, v rámci kto-
rej bol prudký nájazd mostíka zmiernený do 
ply nu lého oblúka. Po tejto rekonštrukcii sa 
so svo jimi parametrami stal najlepším a naj-
mo dernejším sko kan ským mostíkom v ČSR.

K naj-
väčším a naj- 
 vý znam nej ším ly-
žiar skym prete kom na 
Mos tíku gen. M. R. Šte fánika 
patrili v tomto období X. lyžiarske 
majstrovstvá Česko-Slovenskej republiky 
v roku 1934, VIII. lyžiarske preteky Česko- 
-Slovenskej obce sokolskej a Medzinárodné 
exhibičné preteky v roku 1935, VI. celoštátny 
prebor v lyžovaní Klubu česko-slovenských 
turistov v roku 1936, II. svetové zimné hry ži-
dovskej mládeže Makabi v roku 1936, ktoré 
boli v tomto roku po Zimných olympijských 
hrách v Garmisch-Partenkirchene najväč ším 
podujatím zimných športov v Európe, a XIII. 
Majstrovstvá Česko-Slovenskej republiky  
v jazde na lyžiach v roku 1937.

Na námestí zostal večer vodomet, lampióny, fakle a veľký stroj 
s osvetleným nápisom: VIVAT JOSEPHUS II., REX ROMANORUM 
VIVAT. (Nech žije! Nech žije Jozef II., kráľ rímsky!) Princa zaujali aj 
slovenskí tanečníci, ktorí prišli na námestie. Neuspokojili sa iba 
po zeraním z okien, ale zišli na námestie, „aby sme zblízka videli, 
ako tancujú. Bola to naozaj radosť vidieť, ako sa títo dobrí ľudia za
bá vali. Dcéry popredných obyvateľov mesta boli oblečené ako Slo
ven ky a spolu tan co vali.“

V pondelok 30. júla odišla návšteva do Špa nej Doliny. Princ si 
v denníku zazname nal spôsob výroby zelenej farby (Bergrun –
– banská zeleň): „Vo da, ktorá obsahuje uve denú farbu, vyte ká 
z medenorudných baní cez úz ku banskú chod bu von z baní do nie
koľ kých ná dob, čiže skriniek, kde sa farba po ur čitom ča se usad ne 
na dno. Táto farba má ši roké použi tie. Istý de Wid dal postaviť skve
lú budovu na skla do vanie minerálnych vôd, aby z nich získal väč šie 
množ stvo farby pomocou destilácie a vy zrá žaním prostredníctvom 
potaše.“ 

Návšteva si potom pozrela vzorky železa premeneného na meď pomocou cementačnej vody 
(Cimentwasser) vytekajúcej z baní. Princ si zaznamenal, že „voda, ktorá vyteká z baní, je veľmi 
sírnatá, rozkladá svojou kyselinou čiastočky železa a nahrádza ich takým istým množstvom čias to
čiek medi, až kým železo celkom nezmizne.“ 

Po návšteve šlamovne prešla návšteva úzkou banskou chodbou na Staré Hory, zúčastnila sa 
na omši v kostole Panny Márie a vrátila sa po dvoch hodinách do Banskej Bystrice. Sprievod sa 
potom ponáhľal do Banskej Štiavnice.

Takmer dvojtýždňová cesta princov do banských miest sa vydarila, urobila na nich hlboký do-
jem a potvrdila význam aj dôležité postavenie týchto miest v habsburskej monarchii.

UDALOSŤ

Skoky na lyžiach  
v Banskej Bystrici

n  Andrej Predajniansky

1938 – Panoráma mesta spod Srnkovej

Mapa siedmich banských miest z roku 1760
Pamätná medaila vyrazená pri príležitosti  

návštevy princov (averz/reverz)
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Michal Königsberger Gustáv Kazimír Ze-
chenter Laskomerský 

Najväčšiu návštevu zažil mostík na Me dziná- 
  rodných exhibičných pretekoch 18. februá-
ra 1935, ktoré si nenechalo ujsť vyše 10 000 
di vákov! Pripomíname, že v roku 1940 mala 
Banská Bystrica 13 045 obyvateľov. V tom 
čase boli pre divákov skoky na lyžiach mi mo -
riadne atraktívne, veď vidieť niekoho sko- 
  čiť na lyžiach skoky dlhé 40 až 60 met rov, 
to si v očiach vtedajších divákov vy ža  do  va  lo 
obrovskú dávku odvahy. Okrem toh to mos-
tíka sa v okolí Banskej Bystrice na  chá dza  li 
skokanské mostíky na Jamke za Ur pí nom  
a v Laskomeri, kde boli vybu do va né prí rod-
né a umelé mostíky. Na preteky sem rov-
na ko chodili tisícové návštevy, aj keď vyše 
de sať tisícová divácka kulisa na ly žiar skych 
pretekoch v Banskej Bystrici sa už nikdy ne-
zopakovala. 

Na záver vám atmosféru záujmu o preteky 
pri blížime úryvkom z dobovej tlače:  „V ten 
deň (t. j. v deň pretekov v skoku pros tom)  
ži la Bystrica v nesmiernom a ne opí sa teľ nom 
vzru šení od samotného rána. Kde aká ko  muni   
kač ná tepna, vyúsťujúca do Bys tri ce, či hrad
ská, či železnica a či už i tie drob né chod níky  
a chod níčky vidieckeho ľu du, všet ko len sa tak  
černelo ľuďmi, po ná hľa jú  ci mi sa k sláv nost
né   mu závodu v skoku na ly žiach. Vlaky od Zvo
 le na i od Brez na, autá i auto bu sy, cyk lis  ti, vo zy,  
da vy ľudí idúcich pešo, ľudia z mes ta, z de  dín, 
blízkeho i ďalekého okolia, z celého Slo ven ska,  

ba i z celej republiky, ľudia mladí i starí, ženy, 
mu ži, deti, to všetko malo je den cieľ: Šte fá ni
kov most! A keď sa tie prúdy ľudí zliali v jedno 
more na pláni pod mostíkom, nad ním i vedľa 
ná jazdu, bol to pohľad, aký sa dá vi dieť len má
lo kedy v živote!“    

SKI klub od samého začiatku sústredil vo 
svo jich radoch vynikajúcich a  zapálených 
funkcio nárov, ktorí dokázali organizovať 
kva lit né vrcholové podujatia nielen na celo-
štát nej úrovni, ale aj v medzinárodnom me-
rad le. Aj vďaka tomu spravili z Banskej Bys-
trice lyžiarske centrum, ktoré malo renomé 
v celej Európe, čo nemalou mierou prispe-
lo k tomu, že Banskú Bystricu prirovnávali 
k alp ským lyžiarskym strediskám.
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Anton Anderle Matej Bel 

Viliam Figuš–Bystrý 

Július Flache

Ján Kohúth

Belo IV. 

Július Cesnak 

Ján Golian

Mikuláš Kováč 

Paľo Bielik

Ján Cikker

Pavel Hrúz

Július Krébes 

Ján Botto

Ján Egry

Ladislav Hudec 

Karol Kuzmány

Ján Bakoss 
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NEHMOTNÉ PAMÄTIHODNOSTISkoky na lyžiach  
v Banskej Bystrici

Hrana mostíkového stola v súčasnosti

Banskobystrické skokanské mostíky na Žltých Pieskoch
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Rudolf Viest Kristián Andrej 
Zipser

Tibor Andrašovan Ján Levoslav Bella

Filip Machold  
I., II., III. 

Jozef Feranec 

Emil Karvaš 

rodina Herritzovcov

Karol Ivan Kiszely Marta Chaviva Reik

Karol Ľudovít Libay

Šimon Jurovský

Zdenko Mikula Veit Mühlstein Richtár Ondrej 
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Samuel Libay Alexander Matuška

Jozef Murgaš

Ladislav Sára

Teofil Stadler

Oto Karol Moller 

Daniel Petelen

Áron Schönfeld

Andrej Stollmann

Štefan Moyses

Beta Poničanová

Dominik Skutecký 

Svetozár Stračina

Ján Móry

Albín Sakáč

Andrej Sládkovič

Andrej Škrábik

Jozef Dekret  
Matejovie

Jozef Gregor  
Tajovský

Terézia Vansová
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OSOBNOSTI

TRi generácie Banskobystrických 
kníhtlačiarov
Prvé brožúry a knihy z  Banskej Bystrice  
s oz načením vytlačené u Filipa Macholda po-
chá  dzajú z  roku 1832. Kremnický rodák, 
no  si  teľ tohto mena (* 18. 10. 1815 – † 8. 10. 
1864), nemal vtedy ani 17 rokov. Jeho mat ka,  
pani Helena Machold, od kú pi la sta rú tum-
le rov sko-štefániovskú kníh tla čia reň a  sta la 
sa jej utajenou majiteľkou, len aby za is ti - 
la sy  novi výnosné remeslo. Účin ko va nie Fi-
li pa Macholda ako samostatného maj stra  
typografa môžeme datovať od pre lo mu ro-
kov 1837 – 1838. Predchádzali mu uč ňov  ské 
roky a tovarišská vandrovka po via  ce rých 
významných centrách kníh tla čiar  stva v mo-
nar chii a v Ne mecku. 

K uľah če niu pra cov ného osa mo stat nenia 
po mo hol Filipovi Ma chol dovi II. vstup do 
man žel stva s Alojziou Peckovou. V priebehu 
nie koľ kých rokov sa stal aj otcom troj det nej 
ro diny. Zhruba v tom istom čase pre sťa ho val 
tlačiareň z La zovnej ulice do bliž šie ne zná-
meho domu v štvrti (Mede ný) Hámor. 

Zmodernizoval jej vybavenie, po mo cou kto-
rého dokázal tlačiť vkusne upra vené kni hy, 
brožúry a iné „produkty”. Zá ujem o je ho služ- 
 by prejavovali nielen miestni de ja te lia,  ná-
rodovci (najviac Karol Kuz má ny), vzde lan ci, 
ale aj iná verejnosť zo širokého okolia. 

Josef Opletal

Viliam Pauliny Jakub Pribicer
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NEHMOTNÉ PAMÄTIHODNOSTI Filip Machold I. | II. | III.
OSOBNOSŤn  Marián Bovan 

Pohľadnica z Macholdovej tlačiarne 
(Radvanská, predtým Rákóczy Ferencz utcza, 
neskôr Sládkovičova ulica pred rokom 1911)

Macholdovský 
firemný štít

Firemná tlačovina z roku 1898 

Libellus Passionum et Lamentationum; tlač 1851 
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Filip Machold I. | II. | III.

Filip Machold IV. zareagoval na narastajú cu 
konkurenciu rozšírením podnikovej agen dy: 
k vydavateľskej činnosti a obchodu s pa pie-
rom pridružil kníhkupectvo. V prá   ci kníh-
kup ca našiel až také zaľúbenie, že v ro ku 
1919 prenajal typografickú pre vádz ku fir my, 
kto rá fungovala pod názvom Ľu do vá tla čia-
reň a od roku 1923 ako Slo ven ská Gra fia. Za-
me stnávala 13 až 14 sá dza čov. Trom z nich ju 
potom v roku 1940 od pre dal. Zná rod nenie 
po februári 1948 zna me nalo de fi ni tív ny ko-
niec účinkovania Ma chol dov cov v ban sko-
bys tric kej knižnej kul tú re. Priš li o kníh ku pec - 
tvo aj o obchod s pa pie rom a kan ce lár sky mi 
potrebami.

Filip Machold III. (* 2. 12. 1845 – † 28. 1. 1915) bol vo 
ve de ní tlačiarne ešte úspešnejší ako jeho otec. Pre-
sťahoval ju na Hornú ul. č. 18. Veľa napovie aj veľká zá-
služná medaila za peknú úpravu tlačív zo Všeobec nej 
krajinskej výstavy v Budapešti, ktorú mu udelili v ro-
ku 1885. O ňom, ako aj o jeho synovi Filipovi Ma chol-
dovi IV. ( * 8. 7. 1876 – † 3. 2.1955) máme už viac úda-
jov aj od nepriamych či priamych potomkov ži júcich  
v Košiciach – od RNDr. Juraja Feješa a Ing. Vi liama Ľu-
do víta Macholda.

Po roku 1909 sa obaja Macholdovci (otec aj syn) stali 
člen mi ra dy Mestské ho mú zea v Ban skej Bys tri ci, kto-
ré ho zbier kový fond obo ha tili o časť hnu teľ ného in-
ven tá ra sta rej tla čiar ne, vrá tane firemného štítu. 

Roku 1840 Filip Machold II. vytlačil svoj spis, 
ktorým v nemčine pozdravil 400. výročie vy-
nájdenia kníhtlače Zu vierten jubelfeier der 
Erfindung der Buch druckerskunst s  pripo-
je nou vlastnou ódou na Guttenbergov vy-
ná lez. Ťažká dlhotrvajúca choroba prinúti-
la Filipa Macholda II. viac myslieť na bu-
dúc nosť tlačiarne. Vyučil preto v typografii 
nie len syna Filipa III., ale aj manželku a obe 
dcé ry Alojziu a Máriu. Od jeho predčasné-
ho, ale nie náhleho úmrtia v jeseni roku 
1864 viedla úspešne tlačiareň skoro 11 ro kov 
manželka. Dokonca ju vybavila rýchlo li som. 
Firemná značka zaznamenala iba malú zme-
nu: Vytlačené u Filipa Macholda vdovy.

Filip Machold I. | II. | III.

Filip  
Machold  
IV.

Hrob Filipa  
Macholda IV.

Firemná tlačovina z roku 1940

„Vlastenský kalendár na rok Pána 1928“

Rodinné foto  
Macholdovcov  
(asi z rokov  
1910 až 1914):

1. F. Machold III.;  
2. Petronella M., rod. 
 Sterková, manželka;  
3. Filip Machold IV.;  
4. Brigita M., rod.  
 Majthanová, jeho  
 druhá manželka

Filip  
Machold  
III.

Libellus Passionum et Lamentationum; tlač 1919
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Významný Predstaviteľ slovenskej hudby druhej Polovice  
20. Storočia, hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg

* 3. 4.  1917 | Slovenská Ľupča
� 14. 6.  2001 | Bratislava

Vytvoril viacero operiet a opier (ope  rety Fig
liar Geľo, Pánska volenka, opery Bie la nemoc, 
Šach a Šachrazád, Na Zemplíne, te le  víz na ope ra 
Návrat, detská opera Vrabček Moj  ček). Opera 
Hájnikova žena podľa P. O. Hviez  do sla va mala 
svetovú premiéru v roku 1974 na ban sko bys-
trickej opernej scéne. 

Slovensko, jeho históriu, tradície, ľudovú i sú-
časnú hudobnú kultúru nielen miloval, ale po 
celý život výrazne propagoval v mnohých kra-
jinách sveta. Tento svoj vzťah vyjadril aj v cyk-
le štrnástich orchestrálnych skladieb Tance zo 
Slovenska, v ktorom chcel pre Slovensko, po-
dobne ako Antonín Dvořák v Slovanských tan
coch, zachovať bohatosť ľudovej hudby z via-
ce rých regiónov našej krajiny.

Tibor Andrašovan sa po celý život rád vracal 
do mesta svojej mladosti. Mesto Banská Bys-
trica ho pri príležitosti jeho 80. narodenín 
v roku 1997 poctilo titulom Čestný občan mes-
ta a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
akademickým titulom doctor honoris causa.

Detstvo a mladosť prežil v Banskej Bystrici, 
kde vyštudoval na Štátnom učiteľskom ús-
tave (maturoval v roku 1937). V rokoch 1937 
až 1941 študoval na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave, neskôr na bratislavskom kon-
zer vatóriu kompozíciu (E. Suchoň) a di ri-
go  vanie (J. Vincourek a K. Schimpl). V Pra  he 
absolvoval kurz orchestrálneho a zbo ro-
vé ho dirigovania (P. Dědeček, P. Doležil) 
a zá roveň študoval na Filozofickej fakulte 
Karlovej univerzity. 

Už ako ban sko bys tric ký študent upravoval 
ľudové pies ne pre vojenskú hudbu, účinkoval 
v štu dentskom spevokole a v hudobnej ka-
pele, s ktorou počas prázdnin vy stu po va li 
aj v bližšom i  vzdialenejšom okolí a v  kú-
peľ ných miestach. Pôsobil ako dra ma turg 
v  Slo venskom národnom divadle, dvakrát 
bol riaditeľom SĽUK-u v Bratislave. Takmer 
de sať rokov účinkoval aj ako hu dob ník v za-
hra ničí – ako klavirista na ob chod nej lodi i 
ako prednášajúci na uni verzitách v Ja pon sku 
a USA, ako diri gent v Mongolsku, Gruzínsku 
a na iných mies tach. 

Jeho kompozičná tvorba je bohatá a roz ma -
nitá. Popri skladbách v pies ňovom, zbo ro-
vom a komornom žánri spracoval množ stvo 
orchestrálnych a scénických kompozí cií pre 
SĽUK, Lúčnicu a iné folklórne súbory (napr. 
Detvianska veselica, Radvanský jarmok, Za živa 
v Bystrici, Goralská ľúbosť, Povesť o Já no  ší ko
vi, Vlachiko, Zaviatym chodníčkom), ale aj pre 
divadelné, televízne a rozhlasové in sce  ná-
cie. Je autorom filmovej hudby k vy še sto päť  - 
desiatim filmom (Rodná zem, Štvo ryl ka, Rok 
na dedine, Majster kat, Jánošík I., II., Očov ské 
pastorále, Sebechlebskí hudci a i.). 

Ako prvý zo slovenských skladateľov sa ve- 
   noval aj pôvodnej slovenskej baletnej tvor- 
   be (Orfeus a Eurydika, Ikaros, Slávnosti slno  
vratu). 

Tibor Andrašovan
Marianna Bárdiová  n

Tibor Andrašovan
OSOBNOSŤ

Programový bulletin k opere Hájnikova žena

„Rok na dedine“

Slávnostné fanfáry univerzity (1997)
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Hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg, vrcholný predstaviteľ 
slovenského hudobného romantizmu a zakladateľskej generácie 
slovenskej národnej hudby 

* 9. 4.  1843 | Liptovský Svätý Mikuláš
� 25. 5.  1936 | Bratislava

Dožil sa pôct a uznania; v roku 1926 mu Uni-
verzita Komenského udelila čestný titul 
dok tor honoris causa. Jeho syn Rudolf Henri 
Bella bol skladateľom a dirigentom, dcéra 
Augusta Krafftová-Bellová koncertnou spe-
váč kou a učiteľkou spevu.

Na počesť velikána slovenskej národnej hud-
by nesie od roku 1992 jeho meno Kon zer va-
tórium Jána Levoslava Bellu na Skutec ké ho 
ulici č. 27 v Banskej Bystrici.

Tu skomponoval via cero lyrických piesní na 
nemecké texty (Was du mir bist, Mein Friedhof 
a i.), Sláčikové kvarteto e mol „Uhor ské“, Omšu 
b mol pre mieš. zbor a or chester, Koncert
nú pre dohru Es dur, sym fonickú báseň Osud 
a ideál. Vzdal sa kňaz ského povolania, kon-
ver to val a v ro  koch 1881 – 1921 účinkoval ako 
evan je lický kantor v rumunskom meste Si-
biň. S veľkým zborom a orchestrom tu uvá-
dzal významné diela európskych skladate ľov 
hu  dobného klasicizmu a romantizmu, vrá  ta-
ne svojich súčasníkov, usporadúval ko mor-
né i chrámové duchovné a organové kon-
cer  ty. V Sibini skomponoval alebo do kon čil 
svoje vrcholné diela: Sonátu b mol pre kla vír, 
Sláčikové kvarteto c mol a operu Ko váč Wie
land. V rokoch 1921 – 1928 žil ako dô chod ca 
vo Viedni, odkiaľ sa presťahoval do Bra tis-
lavy. Jeho tvorba obsahuje aj mno hé ďalšie 
diela – zborové (Sviatok Slovenska, To deň, 
Ohlas, Orol vták), klavírne (Variácie na ľudo
vú pie seň Pri Prešporku na Dunaji, Sonatína  
e mol), komorné a  vokálno-inštrumentálne 
(Já no ší kova svadba, Divný zbojník). 

V rokoch 1853 – 1859 študoval na gymnáziu  
v Levoči, potom v Banskej Bystrici (maturo-
val 23. júla 1861), kde ďalej pokračoval v štú-
diu v teologickom seminári (1861 – 1863). Pí-
sal básne a pracoval v študentskom lite rár-
nom spolku Kolo (zostavil básnickú zbier ku 
Jarnie kvety). Už počas štúdia pub likoval 
v  no vinách Cyrill a  Method a Pešť bu dín ske 
ve do mosti a komponoval hudobné sklad by. 
Bis kup Štefan Moyses podporoval talen to-
va né ho Bellu a  umožnil mu v rokoch 1863 
až 1865 pokračovať v štúdiu teológie i hud-
by v Pázmáneu vo Viedni. V rokoch 1865 až 
1869 pôsobil v Banskej Bystrici ako správ ca 
a kaplán v katedrálnom kostole a uči teľ hud-
by a spevu v teologickom se mi ná ri. Za kňa za 
tu bol vysvätený v roku 1866. 

V tom to období bol Bella už uznávaný skla-
da teľ katolíckej duchovnej hudby v du chu 
cecilianizmu (Christus factus est, Ado ramus, 
Haec dies, Tu es Petrus). Matičný národ ný 
duch v meste v čase pôsobenia biskupa Šte-
fa na Moysesa významne ovplyvnil Bello vo 
ná rod né cítenie, jeho názory i hud bu (Slo
venské štvorspevy pre mužský zbor, Sta ro slo
ven ský Otčenáš, Ejhľa, kňaz veliký, Hos po di ne 
po miluj ny). Jeho zbory zneli na veľ ko lepej 
celo slovenskej slávnosti tisíc roč nej pamiat-
ky príchodu vierozvestov Cyrila a  Metoda 
na Slovensko v Selciach pri Banskej Bystrici 
31. mája 1863. Názory na slo venskú hud bu 
pub li koval v ča sopisoch (Myšlienky o vý vi-
ne ná rod  nej hudby, Leto pis MS II., 1873 a i.).  
V ro koch 1869 – 1881 pôsobil v Kremnici ako 
mestský kapelník a re ges cho ri – vy u čo  val 
hud bu, organizoval kon  cer ty, na ktorých 
účin koval ako člen kvar  te  ta aj ako dirigent. 

Ján Levoslav BellaJán Levoslav Bella
OSOBNOSŤ Marianna Bárdiová  n

Kantáta „Svadba Jánošíkova“

 Vreckové hodinky  
Jána Levoslava 

Bellu

S manželkou Augustou  
v posledných rokoch života

Zarámovaný plagát k opere Kováč Wieland

Báseň venovaná nastávajúcej manželke 
Auguste Luise Márii Wellmanovej (1882)

Ateliérové foto z roku 1928
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Pivovarnícka dynastia, ktorá vybudovala a prevádzkovala pivovar, 
zaslúžila sa o rozvoj tohto druhu priemyslu v našom meste; 
Rodina podporovala výstavbu verejných inštitúcií – nemocnice, 
mestskej opatrovne, sirotinca…

Jozef Feranec bol 14. banskobystrický ka to-
líc ky biskup. Gymnázium absolvoval v Ban-
skej Bystrici, kde bol jeho spolužiakom aj hu-
dobný skladateľ Ján Cikker. Kňazskú vy sviac-
ku prijal po štúdiu v Kňazskom se mi ná ri sv. 
Karola Boromejského v našom meste (18. 
12. 1932). Ako duchovný pôsobil v Det vian-
skej Hute, Trubíne, Koši a vo Zvo le ne. Po ná-
stu pe komunizmu bol za vie ru in ter no va ný  
v tá bo re v Močenku (1950 – 1952). Po dvoch 
ro koch sa opäť do stal do pastorácie a pô-
so bil na farách v Par ti zán skom, Slo ven skom 
Prav ne, v Kláš to re pod Znie vom a Martine. 

Do Banskej Bystrice sa vrátil po biskupskej 
vysviacke (3. 3. 1973). Ako nástupca apoš-
to  lov si vybral heslo „Dobro, pokoj, na do-
všet ko láska“. Za blíz ke ho spolu pracovníka 
si k se be vybral veľ kú au to ritu – ka no nika 
Imricha Ďuricu. Na priek tomu, že do jeho 
príchodu bolo bis kup stvo 23 rokov osi relé, 
obratnou dip lo maciou, ne raz kom bi no va-
nou s kom pro mi smi voči vte daj šie mu re-
ži mu, po da rilo sa mu udr žia vať čulý život 
Cirkvi, aj keď len za kostol ný mi múrmi. Na 
vy sokej úrovni dr žal liturgiu vrá tane spevu. 
Za hlavného or ga nistu si vy bral vy ni ka jú ce-
ho hudobníka Albí na Sa ká ča. 

Pustil sa do rekonštrukcie Katedrály sv. Fran - 
tiška Xaverského aj do obnovy sa král nych 
predmetov a historických obrazov. Ko rek-
t né vzťahy udržiaval s predstaviteľmi iných 
cirk ví, a tiež s mocnými štátu a mesta. Z ce-
lo spo ločenského hľadiska mal zásluhu na 
zria de ní Slovenskej cirkevnej provincie (od 
roku 1978), ktorej ustanovením pápež Pavol 
VI. zosúladil hranice katolíckych bis kup stiev 
s hranicami Slovenska. 

Manželom Alojzovi Herritzovi – mešťa-
no vi a zlatníkovi pôvodom zo Starých Hôr  
(* 1804, † 1862) – a Anne, rod. Borsiczkej, po-
chá dzajúcej z Uľanky, prežili z desiatich detí 
len synovia Rudolf (* 1836 – † 1901) a Július  
(* 1837 – † 1869). 

Rudolfovou manželkou sa stala Vilma Wach-
tlerová, dcéra banskobystrického meš ťa nos- 
  tu Kazimíra Wachtlera (jeho dom sa na chá -
dza na Námestí Štefana Moy sesa č. 2.). 

Správe novovybudovaného pivovaru na 
Hor nom námestí v  Banskej Bystrici sa mal 
ve no vať Július, ktorý sa však spustenia pre-
vádz ky nedožil. Pochovaný bol v krypte kos-
to la v Hornej Mičinej. V roku 1942 boli jeho 
telesné pozostatky ex hu mované a pre ve ze-
né do rodinnej hrob ky v Banskej Bys trici. 

Jeho pozíciu v novovybudovanom pivova re 
preberá starší brat Rudolf.  Synovia Ru dol-
fa Herritza – Viliam (* 1872 – † 1943, zomrel 
ako bezdetný)  a Július (* 1875 – † 1933)  zde-
dili majetok po otcovi v  roku 1901, každý 
v  jednej polovici. Július mal s  manželkou 
Au gustou, rod. Tillésovou, svadobný obrad 
20. apríla 1912 vo farskom kostole v Ban skej 
Bystrici. Z  manželstva pochádzali dve deti, 
dcéra Vera Lea Vilma Mária a syn Ka zi mír 
Bela Rudolf Július ( * 1927), ktorý je po sled-
ným žijúcim mužským potomkom ro diny 
Her ritzovcov. 

Kazimír uzavrel manželstvo s Klárou Zama-
roćzy (* 1929 – † 2005) v Krupine v  roku 
1956 a následne emigrovali cez Maďarsko 
do Rakúska, kde žije dodnes. Ich manželstvo 
bolo bezdetné.

Základnú školu (1. – 4. ročník) vychodil v Ban-
skej Bystrici, neskôr pokračoval v štúdiu vo 
Viedni. Obdobie medzi znárodnením a emi-
grá ciou prežil Kazimír Herritz u svojej tety 
z matkinej strany Ley Amannovej, rod. Tillé-
sovej, v dome na Skuteckého ulici č. 6.

Zaslúžil sa o distribúciu detskej ilustrova nej 
Biblie v slo ven skom jazyku. Vydobyl od re ži-
mu ústupky pre pôsobenie ženských re ho lí  
aspoň v limitovanej forme. Dbal, aby boli per - 
so nál ne obsade né farnosti a do sia hol, aby 
du chovných, kto rým štát zakázal čin nosť, 
do stal naspäť do pastorácie. 

Pápež Ján Pavol II. prijal Ferancovu povinnú 
abdikáciu z dôvodu vysokého veku (1987), 
avšak so zdôvodnením „nunc pro tunc“ (te-
raz pre potom), takže ostal pôsobiť až do 
roku 1990. Po penzionovaní sa rozhodol zo-
s tať v Banskej Bystrici. K mestu a jeho oby -
va teľom mal hlboký vzťah, čo prejavoval aj 
na vonok. Mestské zastupiteľstvo mu už ako 
dôchodcovi venovalo svoju prvú cenu. Oslo-
bodený od úradných povinností po kra čo val 
v pastorácii najmä spovedaním a ná všte-
va mi chorých. Do smrti si uchoval bys trú 
my seľ, zá ujem o človeka, zvlášť o mla dých, 
a ele gan ciu v správaní. Zomrel po krátkej 
cho ro be. V deň pohrebu zasadalo zhodou 
okol nos tí mest ské zastupiteľstvo, ktoré pri-
má tor Ján Králik na čas konania roz lúč ky 
pre  ru šil. Pod ľa bis ku  povej vôle ho po cho vali 
na cin to rí ne v Pobedime ved ľa jeho rodičov.

Jozef Feranec
OSOBNOSŤ Pavol Katreniak  n

rodina Herritzovcov
OSOBNOSŤn  Jakub Šišovský 

14. banskobystrický katolícky 
biskup, Zaslúžil sa o rekonštrukciu 
cenných sakrálnych pamiatok,  
o rast du chov ného života v meste  
a o zria de nie slovenskej cirkevnej 
provincie

* 14. 3. 1910 | Pobedim pri Piešťanoch 
� 3. 5. 2003  | Banská Bystrica

Erb rodiny Herritzovcov

Herritzovské domy na Hornom námestí č. 6, 7 
a 8 (na mieste posledného dnes stojí budova 
Slovenskej sporiteľne)
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Herritzovci, vo svojej dobe jedna z najbohatších rodín v Banskej Bystrici, sa rovnako ako 
Teof il Štadler (spolumajiteľ harmaneckých papierní) aktívne zapájali do verejnoprospešných 
projektov v meste. Finančne prispeli na výstavbu mestskej nemocnice na Bánoši (dnes psy-
chiatrický pavilón NsP F. D. Roosewelta), výstavbu mestskej opatrovne na Hornej ulici č. 28  
(v minulosti objekt slúžil ako domov dôchodcov, dnes nie je využívaný) a sirotinca pri bývalých 
Radvanských kasárňach (dnes je v týchto miestach kruhový objazd pri Europa SC). Farnos-
ti Banská Bystrica darovali vitráž, ktorá je umiestnená na pravej strane od hlavného oltára 
vo farskom kostole. Všade boli umiestnené tabule v  maďarskom jazyku ako pamiatka na 
donorov, ktoré však boli neskôr odstránené. Rodinná hrobka na katolíckom cintoríne bola 
postavená podľa projektu významného budapeštianskeho architekta Miklósa Ybla.
V meste žila ešte jedna rodinná vetva Herritzovcov, ktorá obývala dom na Námestí Štefana 
Moysesa č. 16. 

Len málo ľudí dokáže v  krízových časoch 
prejaviť široké a odvážne srdce. Takou bola 
i  Chaviva (Marta) Reiková, ktorej rodina sa 
v  roku 1919 presťahovala do Radvane. Tu 
v ro koch 1921 až 1929 spolu so svojimi pia ti-
mi súrodencami absolvovala základnú ško -
lu. Od roku 1929 pokračovala v štúdiu na 
Stred  nej obchodnej škole v Banskej Bystrici, 
ktorú však nedoštudovala pre zložité ro-
din né so ciálne pomery. Od roku 1931 začala 
pra  co vať v miestnom železiarskom obchode 
bratov Norbergovcov. V obchode zastávala 
niekoľko funkcií súčasne – od predavačky až 
po účtovníčku. Po vstupe do mládežníckej 
sio nis tickej organizácie Hašomer Hacair 
pri jala od banskobystrického hašomerského 
zhro  maž denia nové meno Chaviva (heb rej-
sky Ľúbezná). Po odchode do Bra ti sla vy (1938) 
uči la v kurze pre prípravu vysťahovalcov do 
Palestíny a pracovala aj ako sekretárka ve-
dú ceho sionistickej organizácie na Slo ven-
sku, Dr. Oskara Neumana. 

Súčasne za bez pe čovala činnosť sekre ta riá - 
tu ži dov ské ho národného fondu Keren Kye-
met Lej israel (KKL) a zúčastňovala sa aj prá-
ce v  ženev skej medzinárodnej sio nis tic kej 
or ga ni zá cii (WIZO). O  rok ne skôr spo lu so 
svojím man želom emigro vala do Pa les tí ny 
a sta la sa zakladateľkou kibucu Maanit. V ki-
buci pra covala vo vý robni oleja z kôr cit ru-
so vých plodov, zaoberala sa čin nosťou or ga-
ni zá cie pra cu jú cich matiek a vo voľnom čase 
sa venovala najmä deťom a vý chove mla dých 
skautov. 

V uniforme príslušníčky anglického  
kráľovského letectva

Civilný  
portrét 

rodina Herritzovcov
OSOBNOSŤn  Roman Hradecký 

Marta Chaviva Reik
vlastným menom Marta Reiková

protifašistická bojovníčka, Nositeľka vyznamenania SNP in memoriam

* 21. 7. 1914 | Sajóháza (Nadabule – dnes súčasť mesta Rožňava) 
� 20. 11. 1944 | Kremnička (dnes súčasť mesta Banská Bystrica)

Chaviva Reiková, vlastným menom Marta Rei ková, používala krycie mená Martha Mar ti no vitz, 
Ada Robinson. 

Na prízemí domu č. 6 bola známa Pivovarská reštaurácia

Ukážky pivnej tácky a etikety  
z banskobystrického pivovaru
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V  lete 1941 vstúpila do tajnej sio nistickej  
vo  jenskej organizácie HAGANAH, ktorá úz-
ko spo lupracovala s britskou spra vo daj skou 
služ bou Special Opera cions Exe cutive (SOE), 
vý kon ným orgánom zvlášt nych úloh. Po ab-
sol vovaní vojenského výcviku a špe ciál ne ho 
kur zu v  júni 1942 vstú pila do jednej z úder-
ných jednotiek zva ných Palmach. 

Cieľom činnosti tejto jednotky bola pre do-
všet kým záchrana spojeneckých letcov zo 
za ja teckých táborov, vytváranie spra vo daj-
ské ho zázemia pre spojenecké vojská, ale 
aj napomáhanie židovského obyvateľstva. 
Ako spomína D. Goldstein už počas výcviku 
sa sta la tmelom celej skupiny: „Chaviva bola 
pria teľ kou a  starostlivou matkou našej malej 
ro di ny. V ťažkých chvíľach jej hlas a jej oči nám 
dá va li pocit a teplo domova.“ Na základe roz-
ka zu hlavného veliteľstva vzdušných síl na 
stred nom východe bola 19. 7. 1944 ako je di ná 
žena zaradená do ope rácie Am ster dam, kto-
rá mala na základe britsko-ži dov skej dohody 
plniť úlohy na Slovensku. 

Vzhľadom na skutočnosť, že britské zákony 
zakazovali ženám slúžiacim britským oz bro-
jeným silám nasadenie vo frontovom pás me, 
bola Chaviva Reiková prepravená na po vsta-
lec ké územie 17. septembra 1944 spo lu so 
šiestimi členmi spravodajskej sku piny OSS 
na letisko Tri duby. 

Mužská časť skupiny Amsterdam – veliteľ 
Zwy Ben Yaakov, Rafael Reisz a Chajim Cher-
mesh – bola vysadená do priestoru Ma lej 
Fatry. Chaviva Reiková, teraz už ako seržant-
ka Ada Robinsonová, sa po svojom prícho-
de do Banskej Bystrice uby to vala na prvom 
poscho dí hotela Národný dom, kde si zriadi la 
svoje ve liteľské stano vis ko. Po prihlásení sa 
na ve li teľstve Prvej čes ko slo venskej armády 
nad   via zala spo je nie aj s predstaviteľom ban-
sko bys tric kého mlá dež níckeho sionistické-
ho hnu tia Hašomer Hacair – JUDr. Tiborom 
Ti ro lerom. Počas svojho pobytu v  Banskej 
Bys tri ci, vi diac dlhé fronty židovských spo-
lu  obča nov v  kan celáriách sociálneho od de -
le nia ban sko bys trickej židovskej obce, ne-
pl nila len spra vo daj ské úlohy, ale rozhodla 
sa ak tív ne prispieť k  organizovaniu pomoci 
ute čen com, pričom spolupracovala najmä 
s  Ego  nom Rothom, Davidom Goldsteinom, 
Dr. Otom Man dlerom a Jozefom Weiserom.

Po stretnutí aj s ostatnými členmi skupiny 
Am ster dam 24. septembra 1944 sa celý me  -
siac aktívne podieľala na spravodajskej čin-
nosti. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na 
povstaleckých frontoch sa sku pi  na spolu so 
židovskými parašutistami roz  hodla 24. ok-
tóbra 1944 premiestniť do hôr nad Po hron-
ským Bukovcom, kde plá no vali vybu dovať 
lesný tábor pre prenasledovaných židov. 

Avšak 31. októbra 1944 o 7.00 hodine ráno bol tábor nečakane prepadnutý protipartizán skou 
jednotkou. Aj keď sa väčšina prítomných rozpŕchla do okolia, v priebehu dňa boli takmer 
všetci zajatí – vrátane troch členov skupiny Amsterdam. Nemci hneď na začiatku zistili, že 
väčšina zajatcov sú židia a o to viac vystupňovali brutalitu výsluchov, o čom sa osobne pre-
svedčila i Chaviva Reiková. Na druhý deň bola prijatá do väznice Krajského súdu v Banskej 
Bys trici a označená za židovskú agentku. 

Podľa dokladov bola 20. novembra 1944 prepustená s tým, že jej bolo vydané osobné šat-
stvo. V skutočnosti však bola v ten deň spolu s ďalšími dvestopäťdesiatimi židmi zavraždená 
v pro titankovej priekope v Kremničke. Jej telesné pozostatky boli nájdené spolu s ostatnými 
obeťami popráv v Kremničke počas exhumácii masových hrobov v apríli 1945. Okresný ná rod -
ný výbor pod číslom 5017/1945 oznámil okresnému matrikárovi, že „v hromadných hro boch pri 
Kremničke v apríli tohto roku nájdená bola žena asi 20 až 30ročná, vyššej, štíhlej postavy. Na sebe 
mala vojenskú blúzu a nohavice, modrý pletený sveter so zipsom, šedý tmavý ne pre mo kavý kabát, 
žlté baganče a bola čiernych vlasov, na krku mala dva medajlónky s nápisom Robinson WAAF, JEW, 
W 2992503, druhý s tým istým nápisom a zelený hubertus, ktorú podľa zis te ní exhumačnej komisie 
pri hromadnom vraždení pri potlačení Slovenského národného povstania od stre lili a pochovali Nem
ci v čase od 5. novembra 1944 do 19. februára 1945.“ 

Po pochovaní v Banskej Bystrici boli telesné pozostatky Chavivy Reikovej pôvodne prevezené 
na Olšanský cintorín do Prahy, avšak 11. 9. 1952 uložili jej ostatky – s poctami prislúchajúcimi 
plukovníkovi izraelskej armády – na vojenskom cintoríne na hore Hercl v Jeruzaleme. Mesto 
Banská Bystrica jej v roku 1990 udelilo čestné občianstvo in memoriam.

Chaviva Reiková  
s členmi spravodajskej 
skupiny

Pamätník v romantickej záhrade areálu Múzea SNP nesúcej meno Chavivy Reik

Marta Chaviva ReikMarta Chaviva Reik
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Hudobný skladateľ, patriaci do druhej generácie predstaviteľov 
slovenskej hudobnej moderny, Autor baletov, spevohier, komornej, 
scénickej a filmovej hudby, zapájal sa do hudobného života mesta

* 8. 2.  1912 | Uľanka (dnes súčasť mesta Banská Bystrica)
� 8. 11.  1963 | Praha (ČR)

Vyštudoval na Štátnom učiteľskom ústave 
v  Banskej Bystrici (1928 – 1931). V  štúdiu 
hud by pokračoval  v  rokoch 1931 – 1936 na 
Hu dobnej a  dramatickej akadémii v  Bra ti-
sla ve (kompozícia u  A. Moyzesa, dirigova-
nie u  J. Vincourka). Kompozičné vzdelanie 
si do pĺňal na Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst vo Viedni u prof. Josefa 
Mar xa (1943). 

Od roku 1939 pracoval v bra ti slav skom roz-
hlase ako referent, hudobný režisér, neskôr 
vedúci hudobného odboru. Popritom v ro-
koch 1939 – 1942 dirigoval Spe vác ky zbor 
bratislavských učiteliek a  v  ro koch 1945 až 
1947 Bratislavský robot níc ky spe vokol. Od 
roku 1951 bol vedúci hu dob né ho odboru 
na Povereníctve škol stva a os vety, v rokoch 
1955 – 1956 bol ria di teľom SĽUK-u. Od roku 
1956 do smrti vykonával funk ciu ume lec ké-
ho šéfa Opery SND. 

V kompozícii nadviazal na štruktúry slo ven-
ského hudobného folklóru v syntéze s mo-
dernými vyjadrovacími a  výrazovými tech-
ni kami 20. storočia, rozvíjal najmä post im-
pre sionistickú zvukovosť a  lyrickú me lo di-
ku; z hľadiska obsahu sa venoval so ciálnym, 
protivojnovým a humanistickým té mam. Je-
ho hudobná tvorba obsahuje sklad by te mer 
vo všetkých hudobných žán roch. 

Z  vokálnej tvorby vyniká cyklus šty roch 
pies  ní Muškát pre soprán a  klavír a Pies ne  
o víne pre tenor a orchester. Kom po noval 
zbory (Slovenské matky) a  kan tá ty (Slo ven
čina moja (V. Paulíny-Tóth), Hym nus prá ce 
(J. Kostra) pre miešaný zbor a  or ches ter,  
Piesne o  novom živote (M. Figuli) pre sóla, 
miešaný zbor a orchester, sklad by pre só-
lové nástroje a  komorné sú bo ry (slá či ko vé 
kvarteto Melódie a  dia ló gy, dy chové kvin-
te to Variácie na ľudovú pie seň), skladby pre 
deti (Z detského raja). Význam né sú aj je-
ho orchestrálne a  sym fo nické kom po zície 
(Pas  to rálna suita, Sym fonické scher zo, suita 
Cy ra no z Bergeracu, Symfónia č.1 „Mierová“, 
Sym  fó  nia č. 2 „Heroic ká“). Je auto rom bale-
tov (Ábelovské dievky, Rytier ska balada, Ča
rov ná píšťalka), scénickej hudby pre divadlo 
a rozhlas, a najmä pre film (Va rúj...!, Lazy sa 
pohli, Pole neorané, Žena z vr chov, Majster 
Pa vol z Levoče, Ze mian ska česť, Posledná bo
sor ka, Dáždnik svä tého Petra a i.). Veľa sa ve-
no val úpravám ľudových piesní pre rozličné 
obsadenie a folk lórne súbory.

Banskobystrické dychové kvinteto sa vďaka 
úspešnej interpretácii jeho Variácií na ľu do 
vú pieseň premenovalo v roku 1988 na Ju rov-
ského kvinteto, v  menšom obsadení na Ju -
rovského trio, a mnoho rokov aj týmto pro -
stred  níctvom šírilo jeho meno a  hudbu na 
koncertoch. V roku 1963 ude li li skla da teľovi 
Cenu Jána Le vos lava Bellu in memoriam. 

Šimon Jurovský
vlastným menom Weiss – Nägel

OSOBNOSŤ Marianna Bárdiová  n

Šimon Jurovský

Ľudová pieseň „Banujem za tebou“  

Diplom – menovanie čestným umeleckým  
vedúcim súboru ĽUT v Bratislave (1956)

Ľudová pieseň „Pod javorom, pod zeleným“

S členmi spevokolu, ktorý založil a viedol v Uľanke

Odliatok autogramu  
v čiernom vosku
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Banskobystrický rodák, profesor gymnázia, známy orientalista,  
člen domácich i zahraničných vedeckých spoločností,  
všestranný kultúrny pracovník, dlhoročný Správca  
Mestského múzea a Mestskej knižnice v Banskej Bystrici

* 12. 10.  1881 | Banská Bystrica 
� 12. 4.  1947 | Banská Bystrica

Karol Kiszely pochádzal zo slovenskej rodi-
ny, ktorej predkovia – jeho prastarý a starý 
otec – sa venovali výrobe kostolných orga-
nov. Jeho otec bol právnikom a matka Her-
mína Dobrovitsová bola sestrou manželky 
Svetozára Hurbana Vajanského.

Svoje štúdium začal v  rodnom meste na 
ban skobystrickom evanjelickom gym ná ziu,  
po tom pokračoval na uni ver zite v Bu dapeš-
ti. Tu vyštudoval his tó riu, ze me pis a orien ta-
listiku. Popri tu reč tine ovlá dal la tinský ja zyk, 
nemčinu, ma ďar činu a  slo ven či nu. V  rám-
ci svo jich štu dij ných ciest na vští vil mno hé 
orien tál ne kra jiny, napr. Tu recko. Ná sled ne 
o týchto vý skum ných cestách pred ná šal na 
pôde Uhorskej ze me pis nej spo loč nosti v Bu-
da peš ti, ale aj v Ban skej Bys trici. 

V  roku 1914 nastúpil na pozíciu profesora 
na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bys tri-
ci, kde postupne vyučoval zemepis, de je pis, 
prí ro dopis, gréčtinu a matematiku. V roku 
1917 sa stal jediným správcom vte daj šie ho 
ban skobystrického mestského mú zea so síd-
lom v Matejovom dome. V tej to funkcii pô - 
so bil až do svojej smrti. V roku 1926 sa stal 
aj mest ským kni hov ní kom. Mestská knižni ca 
bola zria dená v bu dove radnice na námes-
tí v Banskej Bys trici. V roku 1932 ho Štátny 
re ferát na och ra nu pamiatok na Slovensku 
me no val za štátneho konzervátora v okrese 
Ban ská Bys trica. V roku 1937 sa podieľal na 
kur ze pre sprievodcov po pamiatkach Ban-
skej Bys tri ce. 

Ako zanietený múzejník a banskobystrický 
lokálpatriot sa zapojil do príprav výstavy 
pod názvom Staré umenie na Slovensku 
v  Pra he. Zo zbierok mestského múzea vy-
bral najreprezentatívnejšie zbierkové pred-
me ty z  obdobia gotiky, ktoré na výstave 
vy ni kajú co reprezentovali Banskú Bystricu 
a Slo vensko. V roku 1939 pripravil muzeálne 
pred me ty pre výstavu v New Yorku a v roku 
1942 pre výstavu v Stuttgarte.

Karol Ivan Kiszely bol členom sedemnás tich 
domácich a  zahraničných vedeckých a  od-
bor ných spoločností. Aktívne publikoval do - 
ma aj v zahraničí. V roku 1937 napísal a vy-
dal prvého slovenského Sprievodcu Mest-
ského múzea v Banskej Bystrici. Karol Kisze-
ly zomrel po dlhej chorobe vo svojom rod-
nom dome, bez potomkov. Pochovaný je na 
evan je lickom cintoríne v Banskej Bystri ci. 
Jeho rodný dom na Skuteckého ulici č. 3 od-
kú pil v  roku 1953 Jednotný národný vý bor 
a po je ho asanovaní tu bola postavená bu-
dova kina Hviezda. 

Po ich absolvova ní boli usporiadané prednášky pre verejnosť a pre študentov lesníckych škôl. 
Jednou z tak to navštívených krajín bo la aj exotická Bra zília. Svojou prácou sa zaslúžil o zisk 
titu lu ministerského rad cu, ktorý mu udelil maďarský minister pô do hos podárstva vý no som 
nariadenia č. 876/1918 z 31. 12. 1918. Už vtedy čes ko slo venské úrady tento titul ak ceptovali 
a on sám ho aj používal. 

Rozpad rakúsko-uhorskej mo-
narchie pri nie sol do jeho sú-
krom ného života aj nezhody  
s man želkou. Po vzniku Čes ko-
slo venskej re publiky sa totiž 
od mietol s  ňou a  ich tro mi 
dcérami vrátiť do Bu da peš ti. 
Do svo jej smrti žil v Ban skej 
Bystrici, kde aj zo mrel a je po-
cho vaný na rím sko ka to líc kom 
cintoríne.

Narodil sa v rodine veľko ob-
chod níka Štefa na Kabinu. Po 
ús peš nom do kon čení vyš šie-
ho gym ná zia pokračoval v na-
sle du  jú com štúdiu na Banskej 
a  les níc kej akadémii v  Banskej 
Štiav nici. Jeho vzdelanie na-
sme ro va lo karié ru do štátnej 
a les nej uhor skej služby, v kto-
rej pô so bil od roku 1885. 

V  týchto štruktúrach sa ria dili 
naj dôle ži tej šie činnosti ob no-
vo vania a  pestovania sa mot-
ných lesov, čím sa malo do-
siah nuť ren tabil né lesné hos-
po dár stvo v krajine. V  rám ci 
svo jej práce navštívil vzdialené 
mies ta a  krajiny, v  ktorých sa 
zo zna mo val s  miest nymi po-
stup mi v riadení lesov. 

Karol Ivan Kiszely
Jeden z najvýznamnejších lesníkov štátnej lesníckej služby  
svojej doby, Ministerský radca (do roku 1913 v Kamerhofe, neskôr  
v rezidencii Uhorského kráľovského lesného riaditeľstva), 
Patril do silnej skupiny vzdelancov rakúsko-Uhorska 

* 9. 9.  1863 | Hontianske Varšany (dnes súčasť mesta Levice) 
� 21. 5.  1926 | Banská Bystrica

OSOBNOSŤn  Roman Hradecký, Vladimír Sklenka 

Emil Karvaš
OSOBNOSŤ Vladimír Sklenka  n

Pečiatka lesného úradu Banská Bystrica 28. júla 1919,  
podpísaný ministerský radca Ing. Emil Karvaš

Námestie SNP pred rokom 1910
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významný maliar 19. storočia,  
kresliar, litograf – autor vedút  
a realistických krajinárskych  
kresieb

* 13. 5.  1814 | Banská Bystrica 
� 16. 1.  1888 | Viedeň

Karol Ľudovít Libay (nem. Karl Ludwig Li-
bay; maď. Libay Károly Lajos) pochádzal zo 
známej banskobystrickej zlatníckej rodi ny. 
Otcovi Samuelovi Libayovi a  matke Anne 
Schröppovej sa narodil ako druhé dieťa zo 
šiestich. V  rokoch 1824 – 1829 navštevoval 
v Banskej Bystrici evanjelické gymnázium. 
Pô vodne sa v rokoch 1829 – 1832 vyučil  
v ot co vej dielni zlatníctvu a pôsobil ako to-
va riš vo Viedni. V rokoch 1834 až 1840 štu-
do val na Vie denskej akadémii v trie de kra-
ji nár skej kresby u prof. Josepha Mess ne ra,  
K. Gsellhofera, Johanna M. Endera a Leo pol-
da Kupelwiesera. 

Libayovo dielo, v ktorom programovo roz-
ví jal tvorbu kra ji nár skej kresby a vedu ty 
(vec ný, topograficky presný ma liar sky ale bo 
gra fic ký záznam napr. časti kra ji ny, po hľa du 
na mesto), zod povedá do bo vým ume lec kým 
snahám v du chu idea li zujúceho rea liz mu 
vie den ské ho bie der meie ru. 

V roku 1833 vytvoril ak va re lovú kresbu Cel
ko vý pohľad na Banskú Bystricu, ktorú vy dal  
vo Viedni v podobe li to gra fie. Už ako žiak 
akadémie obosielal výstavy – v  ro ku 1838 
výstavu vo Vied ni a Pra he obra zom Sloven ský 
chla pec, v  ro ku 1839 vý sta vu vo Zvolen skej 
sto li ci obra zom Vá pen ka. V 40. rokoch 19. 
sto ro čia pra vi del ne na všte voval Slovensko, 
hlav ne rod nú Ban skú Bystricu a  jej okolie, 
o čom sved čí množ stvo diel so slovenskou 
te ma ti kou (Har ma necká dolina 1840, Vodný 
mlyn na Žit nom ostrove 1843, Les né zákutie 
1847 a i.). Do svoj ho cestovateľské ho pro-
gra mu po stup ne zahrnul všetky alp ské kra-
jiny: 1849 – 1851 Bavorsko, 1851 – 1952 Ta-
lian sko, 1855 – 1856 Egypt a Núbiu; neskôr 
sa do stal až do Bagdadu a Perzského zálivu. 

Za tieto svoje litografie a kresby zís kal v ro-
ku 1857 v  Berlíne Humboltovu cenu. Ume-
lec ké výťažky z ciest uspo ra dú val a vy dá val 
vo forme albumov, ktoré zvy čaj ne gra fic ky 
realizoval rakúsky grafik Rudolf Alt (egypt-
skú cestu zhrnul do šesťdesiatich chró mo-
li tografií s názvom Aegypten, Reise bil der 
aus dem Orient – Egypte Scénes de voyage en 
Orient, 1857). Podobne vydal ob jem ný Album 
von Tirol, Salzburg und Salz kam mergut a Wid
bad Gastein. 

V roku 1857 pod ni kol cestu po Slo vensku, 
kto rej vý sled kom sú kreslené obra zy slo ven-
ských hradov (Oravský zámok od ju hu, Orav
ský zá mok od východu, Pohľad na hrad Devín 
od Du na ja, všetky 1857). Mož no pred po kla-
dať, že ide o roztratené pred lohy za mýš ľa-
nej, ale pravdepodobne nevy da nej ma py 
obra zov starodávnych krás Slo ven ska, pre 
kto rú začal Libay zhro maž ďo vať ma te riál už 
okolo roku 1850 (Stará ban sko bys tric ká baš
ta, 1852). 

Do definitívnej publikačnej podoby doviedol 
dva cykly venované Slovensku (všetky do-
posiaľ zistené sú nekompletné), seriál li-
to grafií s námetom kúpeľov Sliač (po 1852)  
a cyklus listov s námetom Vysokých Tatier 
(1861). Sliačsky album vydal na svoje náklady 
Libay, tatranský cyklus košický kníhkupec  
G. Hartlig. Libay vykonal svojím dielom veľ-
kú krajinársko-topografickú prácu. Ve del 
spá jať faktografickú vecnosť svojich kre sieb 
a ak varelov s jemným lyrizmom a ci to vou 
po ho dou. Štýlovo sa v jeho prejave za u jí ma-
vým spôsobom kríži romantizmus s rea liz-
mom a odozvami klasicizmu. 

Zomrel v roku 1888 vo Viedni, kde ho po cho-
vali na evanjelickom cin to ríne Matz leins-
dorf. Ani na sklonku ži vota nezabudol na 
svoje krásne rodné mesto. Časť svo jej po-
zostalosti veno val na podporu žiakov evan-
jelickej základnej ško ly v Banskej Bystrici.

Karol Ľudovít Libay
OSOBNOSŤ Vladimír Sklenka  n

Karol Ľudovít Libay

Bašta banskobystrického opevnenia, kresba  
z roku 1886 (Slovenská národná galéria)

Norimberské námestie, akvarel okolo roku 1850 (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)

Mešita sultána Kaitbaiho pri Káhire, litografia  
z roku 1857 (Slovenská národná galéria)66 67



Hudobný skladateľ, dirigent  
a pedagóg, ktorý patrí
Spolu s Andrejom Očenášom

(1911 – 1995),  
Šimonom Jurovským  
(1912 – 1963),  
Ladislavom Holoubkom  
(1913 – 1994),  
Deziderom Kardošom  
(1914 – 1991),  
Tiborom Frešom  
(1918 –1987) a ďalšími 

do druhej generácie predstaviteľov 
slovenskej hudobnej moderny 

* 27. 11.  1916 | Vyhne 
� 31. 10.  2012 | Bratislava

Detstvo a mladosť prežil v Banskej Bystrici, 
vyštudoval tu na Štátnom učiteľskom ústa-
ve (1932 – 1936) a do mesta sa po celý život 
rád vracal aj ako člen porôt a účastník zbo-
ro vých festivalov. Jeho otec Koloman Miku-
la (1879 – 1968) prevzal 28. decembra 1922 
sprá vu magistrátu mesta od Júliusa Csesz-
náka a funk ciu starostu vykonával do 30. 
októbra 1923.

V štúdiu hudby pokračoval Zdenko Mikula 
v  rokoch 1941 – 1946 na Konzervatóriu 
v Bra tislave (kompozícia u E. Suchoňa, di ri-
go va nie u K. Schimpla). Po dvojročnom uči-
teľ skom pôsobení účinkoval v  rokoch 1940 
– 1959 ako vojenský hudobník. V roku 1940 
sa významne zaslúžil o vybudovanie slo ven-
ských vojenských hudieb, bol veli te ľom a di-
ri gen tom Posádkovej hudby v Bra tis la ve, po 
roku 1945 inšpektorom vojen ských hu dieb 
pre Slovensko a v rokoch 1953 – 1959 di ri-
gen tom vo Vojenskom ume lec kom sú bo re 
kpt. Jána Nálepku v Bra tis lave. Po pre pus-
te ní z  armády pracoval v  Čes ko slo ven skom 
roz hla se, vo  Zväze slo ven ských skla da te ľov 
a v rokoch 1978 – 1987 bol ta jom ní kom Zväzu 
československých skla da teľov v Prahe. 

Mikula obdivoval a  študoval slovenskú ľu-
dovú pieseň i piesne iných národov a up lat -
ňoval ich vo svojej hudobnej tvorbe, pri čom 
tradície a ich hudobné pre javy spá jal s kom-
pozičnými technikami 20. sto ro čia. Ťažis kom 
jeho tvorby sú pies ňové a zbo ro vé sklad by, 
z ktorých mnohé ve no val konkrétnym in ter-
pretom. Veľ kou in špi rá ciou mu bola spo lu-
práca so Spe vác kym zborom Lúčnica a  je- 
 ho dirigentom Šte fa nom Klimom (Ore šian 
ska ve se lica, Lúč ne hry), ale aj s ďalšími zbo-
ro vý mi te le sa mi. V piesňových a zbo ro vých 
sklad bách okrem ľudových piesní z mno  hých 
re gió nov Slovenska a z pro stre dia za hra nič-
ných Slo vá kov spracoval aj róm ske, ma ďar-
ské, ru sín ske, nemecké a čer noš ské pies ne. 

Komponoval aj piesne a zbo ry na texty slo-
venských básnikov, naj mä A. Pláv ku, I. Kras-
ka, J. Kostru, J. Poniča na, V. Mihá li ka, M. Rú-
fu sa, M. Válka (Štyri piesne milost né, cyklus 
pies  ní Jesenná láska, zbory Tá slo ven ská pie
seň, Domovina moja, cykly zborov Ozý vaj sa, 
ho ra, Moja rodná). 

V  jeho hudobnom odkaze sú však aj mno-
hé komorné a orchestrálne diela (sláčiko vé 
kvartetá, napr. Ave Eva, Hudba k vernisáži, 
Tre notturni pre sláčikový orchester, suita 
S Ali cou do krajiny zázrakov), operný triptych 
Žena a vokálno-inštrumentálne diela (cyk lus 
Cigán ske piesne pre bas a orchester, Sym  fo
nietta pre veľký orchester s bary tó no vým 
sólom, oratórium Premeny).     

Zdenko Mikula na mnohých svojich za hra-
nič  ných cestách propagoval Slovensko, slo-
venskú hudobnú tvorbu,  kultúru a  našich 
interpretov. Za výrazný prínos v  hudob nej 
tvorbe prevzal 2. mája 1974 titul „zaslúžilý 
umelec“. Jeho medzinárodné aktivity a roz-
voj spolupráce ocenili v  Budapešti 22. ja-
nuára 2008 titulom Rytier kultúry. K  95. 
na rodeninám si skladateľa uctilo aj Mes to 
Ban ská Bystrica, ktoré mu udelilo čest né 
ob čian stvo za rok 2011 a na základe roz hod-
nutia mestského zastupiteľstva jedna z ulíc 
v Banskej Bystrici nesie jeho meno.

Zdenko Mikula
OSOBNOSŤ Marianna Bárdiová  n

Zdenko Mikula

Partitúra „To bude ráno“ – Cyklus piení pre 
tenor a klavír na básne Andreja Plávku

Nototlač „Tá slovenská pieseň“

68 69



Podnikateľ, ťažiar, budínsky a banskobystrický mešťan, majiteľ  
banskobystrických baní, zvolenský župan, kremnický komorský gróf
* okolo roku 1430
� 1501

Mühlsteinovská rodina pochádzala z Budína. 
Jej obchodné a úradné povinnosti ju upísa-
li k Zvolenskej stolici a konkrétne k Banskej 
Bystrici. Prvými známymi členmi rodiny boli 
Sophia Mühlstein a  jej brat Veit Mühlstein, 
ktorý bol najpoprednejším a  najznámejším 
predstaviteľom rodiny. Ako župan a  krem-
nický komorský gróf sprevádzal na okružnej 
ceste v  roku 1477 spolu s  Urbanom Dócim 
a  ďalšími (po skončení krajinského snemu) 
kráľa Mateja Korvína a  jeho manželku Bea-
trix. Pri tejto príležitosti kráľovský pár po 
od chode z Košíc navštívil aj Banskú Bystri-
cu a Kremnicu. Pôsobenie Veita Mühlsteina 
na poste kremnického komorského grófa je 
nespochybniteľné. Jeho pôsobenie v  tejto 
funkcii je vymedzené rokmi 1470 až 1478, do-
konca ukončenie sa uvádza až rokom 1485.

Rodina Mühlsteinová mala vý znam né po-
stavenie v  obchode so slovenskou me ďou. 
Bola spojením medzi stredosloven skými 
ban skými mestami a  európskymi centra mi 
ob chodu s  kovmi. Veit Mühlstein, ešte ako 
budínsky mešťan, kú pil v roku 1465 s Jánom 
Ernstom bansko bys trický banský komplex. 
Podnik však musel byť v tom čase málo vý-
nosný, pretože spodné vody, ktoré sa objavi-
li už v priebehu 14. storočia stúpali a neustá-
le za mest návali značnú časť pracovných síl. 
Na pre ko nanie týchto problémov sa sformo-
va la spo loč nosť pozostávajúca najmä z kra-
kov ských mešťanov, na ktorých čele stál Ján 
Thur zo z  Betlanoviec. Dohoda medzi ban-
ský mi mestami a spoločnosťou sa zrodila 24. 
4. 1475. Toto bol prvý obchodný kon takt Jána 
Thurzu s banskými mestami, k čo mu pravde-
podobne významnou mierou prispel práve 
Veit Mühlstein. 

Veit Mühlstein bol aj šted-
rým donátorom a pod po ro-

vateľom kultúry v  meste. 
Spolu s banskobystrickým 
mešťanom Kohlman nom 

zalo žili v ro ku 1472 
Ka pln ku sv. On dre-

ja a Te la Kristovho 
na chá dza júce sa na  

juž nej strane far-
ské ho kostola v Ban- 
 skej Bystrici medzi  

druhým a tre tím ope-
rá kom lode kos tola. Z ro ku 

1473 o tom existuje do-
klad, v  ktorom mil - 
kov ský a ostri hom-
ský zastupujúci bis - 
kup Michal píše:„na 
uctenie si a  chválu 

i  pa miatku Najsvätejšie
ho tela Kristovho a  blahoslaveného Ondreja 
apoštola… dal postaviť Veit Mühlstein“. Kapln-
ku Mühlstein aj finančne zabezpečil a to tak, 
že za 400 zlatých odkúpil novobanský mlyn 
a dal ho pod správu kaplnky, ktorá sa stala 
vlastníkom nehnuteľnosti a dostávala ročne 
za prenájom 40 zlatých od Novobančanov. 

Medzi najcennejšie liturgické predmety z in-
ventára Kostola nanebovzatia Panny Má-
rie patrí bronzová krstiteľnica, umiest ne ná 
v  Ka plnke sv. Barbory, ktorú Veit da ro val 
kos tolu. Krstiteľnicu objednanú pre tento 
kos tol vyrobil majster Jodok Tauchen. Bola 
vy ro bená z domáceho produktu a tým bola 
meď z baní Veita Mühlsteina. Na krstiteľni-
ci sú v štvorcových výklenkoch umiestnené 
reliéfy apoštolov a erb darcu Mühlsteina. 

V druhej polovici 15. storočia je jeho meno 
spojené aj so stavebnou aktivitou. V rám ci 
hradného areálu a  jeho východnej čas ti dal 
vystavať obytnú baštu. Bašta nesúca jeho 
me no bola asanovaná v  roku 1947. Pred-
pokladá sa, že po roku 1500 fi nan coval Veit 
Mühlstein aj stavbu radnice – pre tória.

Jeho úspechy v baníctve ocenil kráľ Matej 
Kor vín 21. marca 1479, keď jemu i  je ho de-
di čom trvalo odpustil banskú daň (ur bu ru) 
z medi vyťaženej z tzv. zelenej vody.

Rodina Mühlsteinovcov vlastnila v  Banskej 
Bys trici dom na námestí, v ktorom prav de-
po dobne Veit býval už v roku 1465, ale ako 
člen mestskej rady je doložený až v  roku 
1493. Vlastnil aj dom v  Budíne, baňu na 
Pies koch, ktorú 27. 9. 1473 od kú pil s krá ľov-
ským súhlasom od jágerského bis ku pa Já na 
Peckenschloera spolu so Zvo len skou ba ňou 
za 3 000 zlatých, polia a lúky v oko lí mes ta, 
ako aj rybník pri Mičinskej ceste. 

Po smrti Veita Mühlsteina sa stal dedičom 
majetku syn Gregor (Juraj), ktorý sa v roku 
1506 pred Mestskou radou vo Vroclave za-
via zal, že v prípade smrti prenechá po lo vicu 
všetkých svojich banskobystrických ma jet-
kov manželke Barbore. S Barborou, Veito vou 
nevestou, meno Mühlstein v Ban skej Bys trici 
zaniklo.

Veit (Vít) Mühlstein
OSOBNOSŤ Filip Glocko  n

Veit (Vít) Mühlstein

Dom Veita Mühlsteina – dnešná radnica

1946 – Mühlsteinova bašta

Bronzová krstiteľnica v Kaplnke sv. Barbory
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Ing. Jozef Opletal, Dr. h. c. študoval najprv na 
Reálnom gymnáziu v Prostějove, v rokoch 
1882 – 1886 na Lesníckom odbore Vysokej 
ško ly pôdohospodárskej vo Viedni. 

Považuje sa za klasika československého les-
níc tva, ktorý značnou mierou prispel k je ho 
rozvoju. Po ukončení štúdia začal pra  co  vať 
na Lesnom úrade lich ten štein ské ho ma-
jetku v  Ratajoch nad Sázavou. Roky 1887 
až 1919 sú jeho dôležitým životným ob do-
bím na majetkoch bukovinského Gréc ko- 
-orien tál ne ho náboženského fondu v  Čer-
no viciach v Podkarpatskej Rusi. Pôsobil tu 
naj skôr ako lesný zariaďovateľ, potom ako 
ve dúci dopravného oddelenia a  napokon 
in  špekč ný úradník. Za 32 rokov tunajšieho 
pô so benia úplne zmenil tvárnosť tamojších 
po rastov a povzniesol ich na maximálny stu-
peň hospodárskeho sprístupnenia a  vy u ži-
tia. Pre spomenutý lesný majetok Ople  tal 
vypracováva a uskutočňuje obšírny in  ves tič-
ný program s výstavbou 230 km les ných že-
lez níc, 510 km tvrdých lesných ciest, 660 km 
zemných ciest a 3 100 km chod  níkov. Tvrdo 
presadzuje, aby sa drevná hmota spra co vá-
vala v réžii a nezadávala veľ  ko kup com dlho-
trvajúcimi exploatačnými zmluvami. 

Po vzniku ČSR sa vracia do vlasti; od roku 
1919 je menovaný za prvého riaditeľa Štát-
nych lesov a  majetkov v  Banskej Bystrici. 
Ne obyčajnú pozornosť tu venuje pestova niu 
lesov, ťažbe a ochrane lesa, opravuje ces ty 
a  budovy, rekonštruuje píly na Hore hro ní. 
Na lesných železniciach zavádza pre vádz-
ku podľa bukovinského vzoru a dá va tiež 
pod net k riešeniu osadníckej otáz ky na Ho-
rehroní. Opletal presadzoval hos po dárenie 
štát nych lesov vo vlastnej réžii. Zabránil 
ex plo atačným ťažbám dreva na Slo vensku 
a Podkarpatskej Rusi, pre ktoré vypracoval 
komplexný program štátnych investícií do 
les ného hospodárstva.

Od roku 1921 ho povolali do Prahy a me no-
va  li za generálneho riaditeľa Štátnych le sov  
a majetkov pri Ministerstve pôdo hos po dár   -
stva v Prahe. Vo funkcii generálneho ria   di-
teľa v Prahe odmietol ministrovi pô  do    hos -
po dárstva Staňkovi podpísať ex plo  atač  né 
zmluvy na lesy na Slovensku a v  Pod kar -
pat skej Rusi. Vo svojej práci „Pa mě   ti“ píše: 
„... tento návrh v súvislosti s ťaž   bou lesa ne zna
mená nič iné, ako ďa le   ko siah le pre pach   tova nie 
Štátnych le sov na Sloven sku a Pod kar patskej 
Rusi sú krom  né mu veľ ko ka pi tálu.“ Aj s  novým 
mi nis trom pô do hos po  dár stva Milanom Ho-
džom sa dostal do os tré  ho rozporu pre ma-
chi nácie drevo ob rá ba cej spoločnosti s dre-
vom oravského kom  po se sorátu. 

Lesník, Generálny riaditeľ Československých štátnych lesov  
a majetkov v Prahe, Prvý riaditeľ štátnych lesov v Banskej Bystrici

* 20. 11.  1863 | Studenec pri Prostějove (ČR)
� 18. 12.  1953  | Brno (ČR)

Prvý banskobystrický Richtár, Saský šľachtic, ktorý priviedol  
kolonistov do tatárskym vpádom zničenej osady Bystrice a podal 
návrh Belovi IV. na jej povýšenie na mesto
* ? | Sasko 
� pred rokom 1295 | Banská Bystrica?

Banská Bystrica patrila v stredoveku medzi najvýznamnejšie mestá Uhorska. Nemeckí hos-
tia – Sasi a Durínčania – na čele s ne skor ším richtárom Ondrejom sa usadili na mieste staršej 
slovanskej osady Bystrica. V roku 1255 udelil týmto nemeckým hosťom z osady Bystrica 
uhorský panovník Belo IV. rozsiahle výsady – privilégiá. Počiatky a roz voj mesta Banská 
Bys trica sú úzko späté s jej prvým richtárom Ondrejom, ktorý sa v písomných prameňoch  
v tejto funkcii spo mí na už v roku 1256, ďalej ako richtár mes ta v rokoch 1262, 1272, 1282, 1284, 
1287 a v roku 1293. Napriek tomu, že výsadná lis ti na z roku 1255 určuje každoročnú voľbu 
richtára, môžeme predpokladať, že Ondrej bol za svoje zásluhy doživotným richtárom mesta.

Ondrej bol jeden z najvýznamnejších osad ní kov, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o roz voj mes- 
 ta. Patril medzi popredných ťa žia rov v Bystrici a výrazne sa zaslúžil o roz voj ba níc tva. Jeho 
zásluhy našli odoz vu aj na krá ľov skom dvore. Uhorskí krá li Ondreja odme ňovali roz siah ly  mi 
po zem ka mi a po vý ši li ho do šľachtického stavu. Pa tril tak k no bi lite Uhorského krá ľov stva  
a v pí som ných prameňoch bol označovaný ter mí nom ko mes. V roku 1263 mu Belo IV. da ro val 
za bu do vanie mesta a otváranie nových baní na striebro roz siah ly ma jet ko vý kom plex pri 
Banskej Bys tri ci. Tento tvorilo územie dneš ných Seliec, Senice a Šalkovej. V mes te sa On drej 
stal zakladateľom rodiny On dre jovcov. 

Zomrel pravdepodobne pred rokom 1295, pre tože v tom roku si jeden z jeho synov uplat ňo val 
na jeho majetky dedičské právo. Jeho synmi boli Heinczmann a Mikuláš Sas. Po Heincz man-
novi niesla meno Kos ti viar ska, nazývaná aj Heinzmanova Ves ale bo Slo ven ská Ves. Po jeho 
dru hom sy no vi Mi ku lá šovi Sasovi bola pomenovaná de di na Sá so vá. Práve prezývka Sas, kto rú 
mal ten to On dre jov syn, jednoznačne do kla dá aj etni ci tu rich tára Ondreja. Okrem On dre-
jov cov boli v období 13. a 14. storočia v Ban skej Bys tri ci naj vplyv nejšími rodina mi Ka ro lovci  
a Gott šalkovci. Potomkovia Ondreja patrili po celý stre do vek medzi najvýznamnejšie ro diny  
a ich sídelnou dedinou na teritó riu mesta bola Sásová, kde mali aj šľach tickú kúriu.

OSOBNOSŤn  Ján Mičovský

Richtár Ondrej
OSOBNOSŤ Vladimír Sklenka  n

Josef Opletal

Listina mestských práv 
vydaná v roku 1255 
uhorským kráľom Belom IV.
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Verejný a hospodárky činiteľ, Politik, 
Finančník, Účastník protifašistického  
odboja a príprav SNP

*   20. 12.  1877 | Slovenské Pravno 
�   1945  | Nemecko

Viliam Pauliny sa narodil v ná rod ne uvedomelej roľníc-
ko-remeselníckej rodine. Už v mladosti chápal rea liz-
mus uvedomelého Turca a to, že cesta k po li tic kej slo-
bo de mu sí byť budovaná vzdelanosťou a hos po dár skou 
ne zá vis losťou. Študoval na Gymnáziu v Krem ni ci, kde 
však ne mohol zotrvať pre svoje národné pre sved če nie. 
Vy štu doval preto Obchodnú akadémiu v Prahe (1896 –  
1898). Tu sa pridal k členom slovenského aka de mic ké-
ho spol ku Detvan. Patril medzi slovenských hla sis tov, 
ideo vo in špi rovaných Masarykom. Osobne sa stre tá val  
s Vav rom Šrobárom, M. R. Štefánikom a ďal ší mi vý znam- 
 nými de ja teľmi. 

Prax v bankovníctve začal v roku 1898 ako 
úradník v Tatra banke v Martine a od ro ku 
1902 v  novozaloženej Zvolenskej ľudovej 
ban ke. Svojou svedomitou prácou ju po-
zdvihol na vážený, prosperujúci a  hos po-
dársky dobre fungujúci ústav. Okolo tohto 
pe ňažného ústavu sústredil hospodársky 
a  ná rodný život Stredoslovenského kraja, 
sna žiac sa prebudiť roľnícky ľud k ná rod né-
mu povedomiu proti útlaku maďarskej vlády. 

Viliam Pauliny bol vod covskou osobnosťou 
s  nezlomnou vôľou zachraňovať pre národ 
duchovné i  hmotné hodnoty, neľakajúc sa 
odporu a  protivenstva ne praj níkov. Bol 
me dzi martinskými deklarantmi v  októbri 
1918 a  stal sa členom prvého re vo luč ného 
Národného zhromaždenia v Prahe. Bol ce lou 
dušou zástancom spo loč ného štátu Če chov 
a Slovákov. 

Zastával mnohé vy so ké funkcie v štátnych 
aj vo verejných hos po dár skych inštitúciách. 
Ná ro dovectvo chápal ako službu čes ko slo-
ven skej myšlienky a slo van stvu vôbec. Ideál 
čes ko slovanský a slo vanský videl stelesnený 
v Sokole. 

Po roku 1918 fúziou viacerých peňažných 
ústavov založil v Banskej Bystrici Národnú 
banku, kde pôsobil od roku 1920 ako jej 
riadi teľ a od roku 1923 ako predseda správ-
nej rady. Bol dôležitou osobou pri kon so li-
dá cii Československej re pub liky a slo ven ské-
ho peňažníctva. Bol za kla da te ľom a pred se-
dom správnej rady účastinnej spoločnosti 
Stredoslovenské elektrárne. Od roku 1923 
bol predsedom Obchodnej a priemyselnej 
ko mory v Banskej Bystrici. 

Aj toto malo svoj podiel na jeho odchode 
z  funk cie; ako šesťdesiat roč ný pre sed lá va 
na peda go gickú oblasť. V ro koch 1923 – 1934  
prednáša v  lesníckom odbore Vy sokej ško-
le zemědelskej v Br ne. Je ho odbo rom bo-
la lesná ťažba a  do prav níc tvo. Je auto rom 
knižných publikácií o hos po dárení s dre vom 
v Bukovine a  sta veb no-do pravných in ves tí-
ciách v lesnom hospo dár stve. 

Za svoju prácu bol vyznamenaný Radom ci-
sá ra Františka Jozefa, Radom Hviezda Ru-
mun ska a Radom sv. Sávu. Pri odchode do 
dô chodku v roku 1934 dostal čestný dok to-
rát. Zomrel vo veku 90 rokov.

S prezidentom prvej ČSR Tomášom Garrigue 
Masarykom

Josef Opletal
OSOBNOSŤn  Filip Glocko, Hana Kasová

Viliam Pauliny
pseudonym Podbúnovský

Pamätná dlaždica

Budova generálneho riaditeľstva LESY SR, š. p. v Banskej Bystrici

74 75



Pamätná tabuľa

Tieto slová uviedol vo svojom astronomic-
kom spise Rozprava o  kométe... ban sko bys-
tric ký učiteľ a astronóm Jakub Pribicer. Pod-
ľa legendy sa narodil v októbri 1539, v čase, 
keď mesto Banská Bystrica zažívalo úplné 
zatmenie slnka. Táto nečakaná a v tej dobe 
nepredvídateľná udalosť výrazne narušila 
život v  meste. Strach z  konca sveta výraz-
ne ovplyvnil život  obyvateľov. Po zvládnutí 
hrô zy zo zatmenia a  obnovení pokoja ob-
ča nia mesta prisúdili práve narodenému 
Ja ku bovi v rodine člena mestskej rady a bý-
va lé ho  richtára mesta Sebastiana Pri bi ce ra 
veľa šťastia, predpovedali mu veľkú múdrosť 
i svetaskúsenosť. Toto všetko ako by určilo 
ži vot nú púť nového Ban sko bys tričana.

Jakub Pribicer mal šťastie, že mesto cieľa-
ve dome budovalo kvalitné školstvo a mohol 
študovať na chýrnej banskobystrickej mest-
skej latinskej partikulárnej škole, kde získal 
lásku k prírodným vedám a astronómii. Vďa- 
 ka finančnej podpore mesta mal mož nosť 
po kračovať v štúdiu v Nemecku na uni ver zi-
tách v Lipsku a Wittenbergu. Tu zís kal hu ma-
nis tické vzdelanie, osvojil si re for mač no-hu-
manistický pohľad na svet i vzde la nie, čo sa 
prejavilo v jeho peda gogickom pô so be ní na 
latinskej škole v Banskej Bys trici.

Na banskobystrickej latinskej škole začal 
pôsobiť v roku 1577 ako jeden zo zvolených 
nástupcov rektora školy Abraháma Schrem-
mela, ktorý vypracoval skvelý učebný plán 
školy. Pribicer nadviazal na jeho učenie a vo 

svojej práci propagoval myšlienky Fili pa Me - 
lanchtona, Veita Amerbacha a Joa chi ma Ca-
meraria, s ktorými sa zoznámil na štú diách 
v Nemecku. 

V novembri 1577 prvýkrát zbadal na oblo he  
kométu, ktorej dráhu následne pre po čí tal  
a predpovedal. Už 31. 1. 1578 vy dal v ban sko-
bystrickej tlačiarni Krištofa Škul té ty ho prvú 
nenáboženskú knihu na Slo ven sku: 

Tractatus de Cometa qui sub finem anni a nato 
Christo 1577 conspectus est, contines simul 
brevem eanque generalem expositionem de 
cuasis cometarum conscriptus a  Jacobo Pribi
cer. Novisolii 
(Rozprava o  kométe, ktorá bola pozorovaná 
ku koncu roka 1577 po Kris to vom narodení. Zá
roveň obsahuje aj krátky a  všeobecný výklad 
o príčinách vzniku komét. Spísal Jakub Pribicer 
v Banskej Bystrici). 

„Je isté a na základe úsudkov a skúseností do ká zané, že sa nikdy nezjavila žiadna kométa, ktorú by 
ne bolo nasledovalo mnoho nešťastí, veľké nehody a preveliké prevraty. O tomto hovorí aj grécky 
veršík: „Niet kométy, ktorá by neprinášala zlo.“

Astronóm, Pedagóg, Autor prvej knihy so svetskou a astronomickou 
tematikou na Slovensku

* október 1539 | Banská Bystrica 
� december 1582 | Košice

Presadzoval vytvorenie lepších podmienok 
hospodárskeho života na strednom Slo ven-
sku, žiadal širšiu koncepciu pre rozvoj pod-
ni ka nia, daňovú morálku, ako aj spolu prácu 
poľnohospodárstva s  prie mys lom a ob cho- 
dom. Bol členom pred sed níc tva Ná ro do hos-
podárskej župy stre do slo ven skej, or ga ni zá-
torom so kol ské ho hnutia, pred se dom Klubu 
česko-slo ven ských turistov…

V  roku 1938, keď išlo o záchranu čes ko slo-
venskej myšlienky a  politickej jednoty, bol 
zvolený za mešťanostu – starostu Banskej 
Bystrice. Ale rozbitím ČSR bol odvolaný zo 
všetkých verejných funkcií a ako generálny 
riaditeľ Národnej banky, úč. spol. v Banskej 
Bystrici, daný v roku 1940 do výslužby. Skla-
ma ný vývojom situácie sa po prevrate v ok-
tób ri 1938 utiahol do úzadia.

Po potlačení SNP bol 14. 11. 1944 zatknutý 
v Banskej Bys tri ci ne meckou bezpečnostnou 
po lí ciou, 21. 11. 1944 prevezený do Bratisla vy 
a odtiaľ spolu s generálmi Viestom a Go lia-
nom 26. 12. 1944 odtransportovaný do Ber-
lína. V  Nemecku pravdepodobne roku 1945 
aj zomrel. V roku 1946 bol in memoriam vy-
zna menaný Radom SNP I. triedy.

Z rodinných príslušníkov sú známi: otec Ján 
Pauliny, matka Anna, rodená Čierna, a man-
želka Oľga, rodená Izáková. V Banskej Bys tri-
ci dodnes žijú jeho potomkovia.

Patril k iniciátorom protifašistického odbo ja 
na Pohroní. Bol vedúcim politickej ilegál nej 
skupiny v Banskej Bystrici, v úzkej spolu prá -
ci s Dr. Vavrom Šrobárom a ostatnými po li-
tickými a  vojenskými pripravovateľmi po-
vsta nia. Bol členom povstaleckej SNR (od 1. 9.  
1944) a  povereníkom pre financie (od 5. 9. 
1944) v Banskej Bystrici.

V roku 1947 mu bola slávnostne odhalená pa-
mät ná tabuľa z tmavého mra moru, umiest-
nená na priečelí bu dovy č. 23 na Ná mes tí 
SNP v Banskej Bys tri ci, kde Viliam Pau liny žil 
a pôsobil. Dnes je sídlom Úradu Ban sko bys-
trického sa mosprávneho kraja.

„Bol vodcovskou osobnosťou s nezlom nou 
vôľou zachraňovať pre národ duchovné aj 
hmot né hodnoty“.

OSOBNOSŤn  Roman Hradecký  

Jakub Pribicer
Pribicerus, Jacobus; Pribitzer, 

Priwitzer; prímeno Neosoliensis

Viliam Pauliny

Luhačovice (ČR), júl 1938

Budova, v ktorej Viliam Pauliny pôsobil,
dnes sídlo VÚC BBSK
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V  tomto astronomickom diele pri popise 
vzniku komét ešte rešpektuje Aris totelo vo 
učenie a o ko mé tach sa vyjadruje ako o ano-
málii, ktorá na ru šuje stabilný po ria dok 
sve ta a prináša rôzne nešťastia. Avšak v sa-
mot nej prírode už vidí „prekrás ny systém“ 
(pul cherrium systema naturae) a pre konáva 
Aris to tela snahou poznať zá ko ny tohto pre-
krásneho systému prírody.

Pribicer svojím pôsobením na latin skej ško- 
 le upevňuje pôsobenie reformačného huma -
 ma nizmu v Banskej Bystrici a v súlade s pre-
svedčením mestskej rady pre zen tu je uči te ľa, 
ktorý je rovnako vzde laný nielen v teo ló gii, 
ale aj vo svetských vedách, kam pat rili gra-
matika, dialektika, klasické ja zyky, ré torika, 
dejepis, fyzika, astronómia a me dicína.

Vydanie traktátu o  kométe len znásobilo 
Pri bicerovi dobrú povesť astronóma a  uči-
te ľa, čo sa prejavilo vo viacerých po nu kách 
na nové učiteľské pôsobenie v rôz nych mes-
tách. Nasledujúce roky prežil pu to vaním po 
rôznych mestách (Pešť, Benátky, Viedeň), 
aby nakoniec skončil v Košiciach. Tu aj one-
dlho v roku 1582 ako štyridsaťtriročný zo-
mie ra. Jeho dlh voči mes tu Banská Bystrica 
za podporu pri štúdiu zostal ne vy rov na ný. 
Mesto, aby umo rilo tento dlh, si po je ho 
smrti uplatnilo nárok na jeho uni kát nu kniž-
nicu. Takto jeho die lo aspoň spro stred ko -
va ne slúžilo pre vzde lávanie ďalších Ban sko-
bys tričanov.
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„Za živa v Bystrici  
a po smrti v nebi“

„Vás je ako 
Sásovänov“

Banskobystrický 
pochod

Znelka Slobodného
slovenského vysielača

NEHMOTNÉ PAMÄTIHODNOSTI
n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n   n         MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Jakub Pribicer

Zmenšenina faksimile (verná reprodukcia)  
prvej banskobystrickej tlače Tractatus  
de cometa od Jána Pribicera. 

V roku 1978 ju vydal Mestský národný výbor 
v Banskej Bystrici v spolupráci s Maticou 
slovenskou k jej 400. výročiu. Na prednej strane 
obálky sú veže banskobystrických kostolov  
a erb mesta, na zadnej strane Pamätník SNP.

Historický meštiansky dom z 15. storočia na 
Námestí SNP č. 11., v ktorom žil Jakub Pribicer

Titulná strana  
Rozpravy  
o kométe...
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Príslovie bolo známe ešte dávno pred spra-
co va ním a  vydaním uvedeného en cy klo pe-
dic ké ho diela. Dosvedčujú to napr. dve ci-
tá cie z diela Jána Kollára Pamäti z mlad ších 
ro kov ži vo ta, a  to na základe jeho tu naj šie-
ho pobytu ako študenta miestneho evan-
je lic kého gymnázia v  rokoch 1810 až 1811. 
Naj prv túto slovenskú „povrávku“ spo mí na 
eš te pred svojou prvou cestou do slo ven ské
ho eldo ráda, pričom sa netají zve da vos ťou, 
na koľ ko je opodstatnená. Čo sa týka prí rod-
ných krás – prekonávali jeho očaká va nia. Už 
sa mot ná cesta z Turca cez Har ma nec a je ho 
švaj čiar ske stráne, doliny a vo do pá dy ho na pĺ-
ňa la velebou. 

Ján Kollár obdivoval všetky tie romantické 
rozmanitosti a smelé diela prírody. Napr. v 9. 
kapitole s názvom Spätný pohľad na Bystricu 
píše: „Hoci mi šťastie nežičilo, splnilo sa pri 
mne slovenské porekadlo Za živa v  Bys tri
ci a po smrti v nebi. Rany spôsobené ot com 
(kto rý od mietal podporovať jeho štú dium 
a  upred nostňoval jeho budúc nosť ako re-
me sel níka – pozn. au to ra) za celievali v do
bro činnom ovzdu ší prí vetivých ľudí.“ 

Kollár na svojich me mo ároch pracoval asi na 
pre lo me 40. a 50. ro kov 19. storočia, ale ne-
sti hol ich už vy dať. Knižnej podoby sa spolu 
s druhou čas ťou cestopisov dočkali až v ro-
ku 1863 v Pra he zásluhou I. L. Kobera. Po 
trid sia tich troch rokoch v tom istom meste, 
uz re la v  roku 1896 svetlo sveta význam-
ná pub li ká cia Slovenské príslovia, porekadlá 
a  ús lo via, ktorej zostavovateľom bol Adolf 
Pe  ter Zá turecký. Aj v nej, presnejšie v XIV. 
ka pi tole ve novanej ľudovému múdrosloviu 
spo je né mu s vlastnými menami, je za zna-
me na ná vyš šie viackrát citovaná nehmotná 
pa mä ti hodnosť. 

Hoci sme tu uviedli tri knižné tituly za chy-
távajúce príslovie Za živa v Bystrici a po smr ti 
v nebi, ktoré boli vydané v časovom roz me-
dzí viac ako sto rokov, domnievame sa, že 
ich prínos na jeho rozšírení je viac-me nej 
ne pa trný. Príslovie žilo a žije najmä úst nym 
po da ním, pričom naša internetová doba ne-
ví daným spôsobom umocňuje jeho živo ta-
schopnosť.

Medzi pamätihodnosti mesta Ban   ská Bys tri-
ca bolo rozhodnutím prísluš nej ko mi sie za-
ra dené aj známe príslovie: „Za živa v Bys tri ci 
a po smrti v nebi.“ 

V  priebehu viacerých stáročí vyjadrovalo 
hr dosť Banskobystričanov na svoje mes to, 
a  to nielen na prírodné krásy je ho okolia, 
ale aj na životné podmienky v  ňom. Počas 
pr vej Slovenskej republiky ho tvorcovia pro- 
  pa gandistickej kampane „Za usmievavé Slo 
ven   sko, ostrov pokoja v roz búrenom mori zni 
ču  jú  cej vojny“ oprášili tak sugestívne, ako 
ke by vzniklo iba vtedy. No jeho zrod a roz ší -
re  nie možno spájať už s obdobím narasta nia 
me de nej slávy Banskej Bystrice, t. j. medzi 
po lovicou 16. a za čiatkom 18. storočia. Zatiaľ najstaršiu známu písomnú podobu 

tohto príslovia máme podchytenú až v ro-
ku 1786, keď bol v Bratislave vytla če ný Geo
graphischHistorisches und Produk ten Lexi kon 
von Ungarn (Zemepisno-his to ric ký a vý rob ný 
lexikón Uhorska) ako naj výz nam nejšie die lo 
Jána Mateja Ko ra binského. V rám ci hesla 
ve  no vaného Ban skej Bystrici (Neusohl) si na 
stra ne 452 možno prečítať: 

„Rozľahlé okolie (tohto mesta – pozn. au-
to ra) je jedno z naj príjemnejších. Pahor ky, 
kop ce, doliny, lesy, háje, lúky, rieky, bys tri
ny a všetko, čo od prírody oku môže la ho diť,  
strieda sa tu a napĺňa tunajší ľud po te še
ním, skrz kto ré ho Slováci majú prí slo vie Za 
žiwa v Bys trici a po smrti w nebi. Kvô li tomu 
patrí jej vskutku nádherné oko lie k n aj čas
tej šie navštevovaným mies tam.“ 
(Pozri na su sed nom obrázku v ľavom stĺpci  
5. riadok od spo du).

452. strana encyklopedického diela Geographisch 
Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn

Za živa v Bystrici a po smrti v nebi
Marián Bovan  nPRíSLOVIE

Za živa v Bystrici a po smrti v nebi

Banská Bystrica – ústredné Námestie SNP
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Svojou masovou účasťou a dis cip li no vanosťou podnietili vznik tohto prí slo via, čo dokazovalo 
veľmi vy vi nu tý zmy sel pre ko lek tív nosť, ktorý bol pre ja vo va ný v čin nosti spolkov, združení 
a iných or ga ni zač ných zložkách pôsobiacich v obci po ce lú dobu jej samostatnosti. 

Uznesením č.1536/2014-MsZ z 28. 10. 2014 bolo toto sásovské príslovie schválené a za ra de né 
do Zoznamu pamätihodností mes ta Banská Bystrica. 

V sásovskej kronike písanej od roku 1924 sa 
píše, že najcharakteristickejším príslovím 
pre obec je toto: „Vás je ako Sásovänov, čo 
zna mená, že je tam celý húf ľudí. Sásovani 
totiž sa radi na hocakej príležitosti zú čast-
ňujú húfom, spoločne, v celom kŕdli, ako by 
to bolo znakom stádovosti, ale nie, tým sa 
prejavuje rodinný cit a dosť vyvinutý lo kál-
patriotizmus.“

Na začiatku 20. storočia používané sásov-
ské príslovie „Vás je ako Sásovänov“ bolo už 
známe nielen na Slovensku, ale poznali ho 
i v Čechách. Korene tohto príslovia môže-
me hľadať v  19. storočí. Po získaní sa mo-
stat nosti Sásovej – po roku 1848 – sa začalo 
objavovať i  v  širšom meradle. Neskoršie, 
po úpravách štúrovčiny, teda od roku 1851, 
keď sa zaviedla krátka samohláska ä, začali 
ju Sá sovania s obľubou používať i v hovoro-
vej reči. V miestnom dialekte tak s touto sa-
mo hláskou vznikli slová ako napríklad väža 
(zvonica), chimä (iba), Sásovänia (Sásova-
nia) a  iné. Objavila sa napríklad aj v sásov-
skej reč ňovanke: „Cesnak, cibuľa, nepôjdem 
ja za Ďura, ale pôjdem za Janíka, čo mi kúpi 
mä dov níka.“

Adolf Peter Záturecký, známy zberateľ a vy-
davateľ slovenského folklóru, kto ré ho do-
mé nou boli slovenské príslovia a po re kad lá, 
zapísal si okolo roku 1870 počas pobytov 
v Banskej Bystrici toto príslovie nasledovne: 
„Toľko ich je ako Sásovänov.“ Ako zberateľ 
veľmi lipol na rýdzosti slovenských príslo  ví 
a snažil sa do svojej zbierky zaradiť len tie, 
ktoré pokladal za vyslovene ľudové, alebo 
tie, ktoré podľa jeho mienky boli už medzi 
ľudom dostatočne udomácnené. Sásova nia 
boli v  tom čase veľmi dobre známi hlavne 
z bys trických zeleninových trhov predajom 
uho riek a fazule.

Po vyše tridsaťročnej sústavnej zberateľ skej 
práci A. P. Zátureckého vyšla v Prahe v roku 
1897 nákladom Českej akadémie zbierka Slo
venská přísloví, pořekadla a úsloví i so sá sov-
ským príslovím. Na Slovensku bola tlačou 
v takomto rozsahu vydaná až v roku 1965.        

V  praxi toto príslovie znamenalo, že Sá so-
va nia na spoločenské, kultúrne a  športové 
po du jatia v celej obci a okolí chodili od ne-
pa mäti kolektívne, t. j. hromadne, nie ako 
jed no tlivci. 

Vás je ako Sásovänov 
PRíSLOVIE

Vás je ako Sásovänov
Ján Kollár  n

1943 – Sásovská mládež  
na májovej turistickej  
vychádzke na Šachtičke

1946 – Sásovský alegorický voz so sprievodom na prvomájových oslavách v Banskej Bystrici  

1939 – Spomienková slávnosť pri pomníku  
M. R. Stefánika pred zvonicou v Sásovej

1931 – Pohľad na centrálnu časť obce Sásová
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Súhrnná ortomapa
 URBANISTICKÉ CELKY

1 Stará Fončorda
2 Sídlisko Fortnička
3 Sídlisko Pred stanicou
4 Štadlerovo nábrežie
5 Bývalý parčík kráľovnej Alžbety

 PRíRODNÉ PRIESTORY
6 Rudlovský medokýš
7 Medokýš na Štiavničkách
8 Urpín
9 Park pod Pamätníkom SNP
10 Ľaliovník na evanjelickom cintoríne
11 Prameň a tok Bystrice
12 Lipa pri evanjelickej fare a. v. v Radvani

 TECHNICKÉ PAMÄTIHODNOSTI
13 Regulátor vody na potoku Bystrica
14 Torzo komína
15 Železničný podchod
16 Banskobystrické Horné hrable
17 Starý pivovar

 ARCHITEKTÚRA
18 Ekonomická fakulta UMB
19 Fontána na námestí SNP
20 Poštový úrad
21 Slovenská sporiteľňa
22 Všeobecná zdravotná poisťovňa
23 Stredoslovenská energetika
24 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
25 Základná škola Slobodného slovenského vysielača
26 Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
27 Železničná stanica

 PAMÄTNÉ TABULE | OZNAČENIA | SOCHY | BUSTY | HROBY
28 Pamätný kameň Jozefa Dekreta Matejovie
29 Tabuľky Provereno – min net
30 Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov
31 Pomník legionárov I. svetovej vojny
32 Pamätná tabuľa
33 Socha pápeža Jána Pavla II. 
34 Súsošie Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho
35 Pamiatka na povodeň v roku 1813
36 Hrobka rodiny Holeschovcov
37 Označenie výšky vody povodne v roku 1974
38 Pamätná tabuľa Imrichovi Ďuricovi
39 Pamätná tabuľa nespravodlivo odsúdeným
40 Hrob rodiny Bárczyovcov

 UDALOSTI
41  Medený Hámor
42  Skoky na lyžiach v Banskej Bystrici

legenda
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Pramene a literatúra

Zoznam pamätihodností je otvorený materiál. Zo Zákona 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiat ko vého fondu vyplýva pre 
obce možnosť utvorenia a odborného vedenia evidencie 
pamäti hod ností obce. Od roku 2011 aj Mesto Banská Bys tri-
ca vyhlasuje a vytvára evidenciu pamä ti hodností v zmysle 
VZN č. 4/2010. Podnety na vyhlásenie za pamätihodnosť 
môžu podať fyzické alebo právnické osoby. Po prerokova-
ní v Komisii pre pamätihodnosti mesta, ktorá je odborným 
poradným orgánom pre otázky ochrany pamätihodnos tí, 
o nich rokuje Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici. 
Zápis do zoznamu prerokuje a uznesením schvaľuje mest-
ské zastupiteľstvo, pričom o námetoch na vyhlásenie za 
pamätihodnosti mesta rokuje príslušná komisia spravidla 
raz ročne. 

Je však potrebné rozlišovať medzi národnou kultúrnou pa-
miatkou a pamätihodnosťou. Ná rod né kultúrne pamiatky 
majú celoštátny kultúrno-historický význam, sú evidova né 
v Ústred nom zozname kultúrnych pamiatok a garantom 
ich ochrany je štát. 

Pamätihodnosti sú lokálneho kultúrno-historického vý z-
na   mu. Nezahŕňajú len hmotné veci  (bu do vy, sochy, pa mät-
né tabule, hroby…), ale aj nehnuteľné (udalosti, osob nos ti, 
pamätné dni…), kombinované diela prírody a člo veka, náz vy 
ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, za nik nu   té pred mety  
a pod.

Po vyhlásení za pamätihodnosť mesta sú tieto následne 
po písané, zdokumentované, nahlásené Stavebnému úradu 
a Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici. Sa-
mo správa upovedomí vlastníkov týchto predmetov o pro-
cese schválenia a zapísania do Zoznamu pamätihodností 
mesta.

Vlastníci pamätihodností a národných kultúrnych pamia-
tok môžu Mesto Banská Bystrica po žiadať o finančný prís-
pevok na ich obnovu.

Zoznam vyhlásených pamätihodností mesta od roku 2011, 
formuláre návrhu ich vyhlásenia a žia dosti o poskytnutie 
dotácií z rozpočtu mesta nájdu záujem covia na oficiálnej 
webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk.

Edičná poznámka
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