
Hlavná hala Železničnej stanice v Ban-
skej Bystrici bola postavená podľa návr-
hu architekta J. Štefanca v roku 1951. 
Moderná architektúra má symetrickú 
kompozíciu, vygradovanú v ústrednom 
objeme staničnej haly. Tak mer 10 m vy-
soký vnútorný priestor so železobetó-
novým kazetovým stropom presvetľuje 
osem vertikálnych okien s ume lecký mi 
vitrážami. Sú na nich zo bra ze né motí-
vy štyroch stredoslo ven ských banských 
miest: Banskej Bys tri ce, Zvolena, Ban-
skej Štiavnice a Brez na. Každé mes to 
cha rakterizujú jeho historické domi nan-
ty. Ďalšie štyri okná vypĺňajú fi gurálne 
motívy s textom „SLÁVME SLÁVNYCH 
1944 – 1945“ oslavujúce ukončenie 2. 
svetovej vojny, oslobodenie a slovenský 
ľud. Slnečné svetlo, ktoré prechádza do 
vestibulu cez farebné sklá vitráže, vytvá-
ra v priestore jedinečnú atmosféru, pri-
pomínajúcu presvetlenie stredove kých 
katedrál. Všetci traja výtvarníci pôsobili 
v Martine a ich spolupráca zahŕňa via-
ceré spoločné monumentálne diela.

Autor projek tu Ing. arch. Štefan Imrich 
(Zdra voprojekt) spolu so svojimi syn mi 
architektmi pri niesol v stvárnení fon-
tány jas ne či ta  teľ né, jednoduché kruho-
vé tvary, ko reš  pon du júce s pravouhlý mi 
kubus mi pa vi ló nov. Hlavný bazén fon tá-
ny je zalo že ný na kruhovom pôdoryse 
s vnú tor ným prie merom 15,5 m. V stre-
de je osa de ný 4,75 m vysoký kvet guľo-
vého tva ru z leš te ného nerezu. Kompo-
zíciu dopĺ ňa jú tri asymetricky rozlože-
né, ne rov na ko veľké „taniere“ s malými 
guľovými tryskami. Kvet žiari v lúčoch 
sln ka a od rá ža sa v roz ľahlom zrkadle 
vody. V súčasnosti, po viac ako tridsia-
tich rokoch od uvede nia do prevádzky, 
čaká fontána na svoju obnovu.

Ťažiskom obradnej siene krematória je valec s pohyblivou konštruk-
ciou okolo katafalku, s nefi guratívnou výtvarnou kompozíciou. Elena 
Bellušová tu využila svoje bohaté skúsenosti a cit pre netradičný ko-
vový materiál. Táto významná slovenská výtvarníčka bola mladšou 
sestrou známeho architekta Emila Belluša. Okrem maľby sa venova-
la aj monumentálnej tvorbe. Mnohoraké možnosti vyjadrenia jej po-
skytol hliník, o ktorom sa vyjadrila, že „zachytáva svetlo a vydáva jas 
a žiaru“. Na svojich dielach pracovala aj manuálne (naučila sa zvárať 
a odlievať), a nebála sa nových ateliérových experimentov a nekon-
venčných prístupov. Je autorkou viacerých monumentálnych diel do-
tvárajúcich významné budovy a verejné priestranstvá miest.

Plastika „Športovci“, si tuo va ná 
pred Športovou halou Štiav nič-
ky, vznikla krátko po ukon če ní 
au to rovho vyso koš kol ské  ho štú-
dia. Zá merom umel ca bolo spo-
jiť fi gu ra tív nosť so zna ko vos ťou 
„fá zo va ného“ pohy bu tela bežca. 
Je to auto ro ve najkomplexnej šie 
die lo rea li zova né do kame ňa po-
čas krát keho obdobia jeho ume-
lec kej tvor by. Akademický so chár 
Milan Štefunko ab sol voval štú-
dium fi gurálneho sochárstva na 
VŠVU v Bra tis la ve u prof. J. Kost-
ku. Žil v Mar tine a Trenčíne. 

Symetrická kompozícia čelnej fasády budovy Železničnej stanice 
v Banskej Bystrici je podporená aj dvojicou monumentálnych sôch 
po oboch stranách nástupného schodiska. Ide o sochu drevorubača 
a robotníka z autorskej dielne akademického sochára Františka Gi-
balu. Inšpiráciou stvárnenia drevorubača boli zrejme z histórie známi 
„handelci“, ktorí od roku 1564 rúbali a splavovali drevo určené pre 
uhliarov páliacich na týchto miestach a v blízkych uhliskách drevené 
uhlie. Drevené uhlie potom slúžilo ako palivo pre medené huty v Ban-
skej Bystrici a neskôr pre vysoké pece v Hronci a Podbrezovej. Realis-
ticky stvárnené postavy v nadživotnej veľkosti majú v rukách typické 
nástroje – drevorubač tzv. „capin“ (nástroj na manipuláciu s drevom 
podobný sekere) a robotník montážny kľúč. František Gibala pôsobil 
najprv v Prešove a od roku 1940 v Bratislave. Patril do kruhu výtvarní-
kov Generácie 1909. Svojím rozsiahlym dielom obsiahol takmer všet-
ky sochárske žánre a disciplíny, vrátane medailérstva. V monumen-
tálnej tvorbe sústreďoval svoje úsilie na tvorbu pamätníkov a pomní-
kov. V roku 1972 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec.
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Plastika umiestnená na verejnom priestranstve v závere Dolnej uli-
ce bola pôvodne vytvorená ako súčasť fontány na te rase reštau rá-
cie Šalgotarján, v Centre vybavenosti na sídlis ku Fončor da. So chár 
ju tva ro val pre hru tečúcej vody a jej „vejárov“ v harmónii s hlad ký mi 
plochami a tvarmi bron zo vej plas tiky. Estetické a ume lec ké hod  no ty 
diela zostali presvedči vé aj po zmene jeho polohy. Mikuláš Palko štu-

doval (1959 – 1965) fi gu rál ne 
sochár stvo u prof. J. Kost ku na 
VŠVU v Bra tis la ve. Žije a tvorí 
v Banskej Bys tri ci. Pôsobil aj 
ako pe dagóg na Katedre vý-
tvarnej výcho vy Pe da gogickej 
fa kul ty UMB. Vo svojej tvor be 
sa venuje najmä ko mor né  mu 
a mo numentálnemu so chár-
stvu a kresbe.

Kompozíciu troch sediacich žien môžeme považovať za najmonumen-
tálnejšie dielo autora. Základným motívom komornej a monumentál-
nej sochárskej tvorby Pavla Tótha bol najčastejšie ženský akt. Počas 
troch desaťročí jeho tvorby mal mnohé podoby. Po stvárnení pre važ-
ne vertikálnych kompozícií ženských fi gúr (inšpirácia v Modiglianim) 
objavil krásu archetypálnych materských bytostí, vyžarujúcich istotu 
a bezpečie. Súsošie je inštalované v juhozápadnej časti rozsiahleho 
areálu pred dvojicou monoblokov lôžkovej časti ako výtvarný akcent 
priľahlého parku. S pôvodným projektom nemocnice (architekt Šte-
fan Imrich) existoval aj projekt riešenia jeho okolia, ktorý bol zreali -
zo va ný vo forme parkovej zelene, vodných plôch s mostíkmi a pose-
dením s výhľadom na okolitú krajinu a Krem nické vrchy. Aby areál 
komplexne slúžil svojmu účelu, vyžadujú nielen hlavné objekty, ale aj 
drobná architektúra a parková zeleň odbornú rekonštrukciu.

Budova krematória bola pos ta ve ná 
v ro ku 1980 podľa projektu ar chi-
tekta I. Teplana st. Leží pod za les-
ne ným svahom v blíz kos ti cin to rí na 
v Kremničke, južne od Ban skej Bys-
tri ce. Modernú ar  chi tek tú ru toh to 
pietneho mies ta do tvá rajú pô so bi-
vé ume lec ké die la. Von kaj šie scho -
 dis ko, preru šo va né po des ta  mi, ve-
die k úz kej štrbi ne vcho  du s vy so-
kou výtvarne stvár ne nou brá  nou, 
na kto rej domi nujú re lié fy zo bra zu -
jú ce za ha le nú mystickú pos ta vu. 
Dielo Miroslava Ksandra pred  sta -
vuje hľa danie nového výra zu pre 
sta ré tradície i sú čas ný ži vot. Vzni-
ka lo v tvori vej samote, do kto rej sa 
umelec dobrovoľne utia hol. Je ho 
tvor ba pramení z úcty a lás ky k do-
mo vu, k človeku a k pô vod nej kul-
túr nej tradícii. Inšpiráciu čer pal aj 
z prí rody. Okrem komor ných diel sa 
veno val aj monumentálnej tvor be 
pripomí najúcej významné uda los ti 
a osobnosti slovenských dejín.

So sochou Partizána je spoje-
ný zaujímavý príbeh. V Komárne 
bola v roku 1930 odhalená so-
cha M. R. Štefánika, na ktorú sa 
poskladali vojaci pešieho pluku, 
ktorý niesol generálovo me no. 
Pomník bol kvôli okupácii v ro ku 1938 demontovaný, prevezený do 
Banskej Bystrice a osadený na mohutný podstavec a segmentovú 
pieskovcovú platformu umiest ne nú pod Urpínom pri tzv. Malej stanici 
(železničná stanica Banská Bystrica–mesto), kde zostal až do skon-
čenia 2. svetovej vojny, kedy sochu vrátili späť do Komárna. Odvtedy 
bol podstavec voľný. Až v ro ku 1964, pri príležitosti 20. výročia SNP, 
sem umiestnili sochu parti zá na od akademického sochára Karola 
Dúbravského. Život tohto umel ca bol výrazne spätý s Banskou Bys-
tricou. Je autorom mnohých ko morných i monumentálnych diel a via-
cerých pamätníkov, najmä na stred nom Slovensku. Hoci realisticky 
stvárnené dielo zobrazuje posta vu partizána v nadživotnej veľkosti, 
z diaľkových pohľadov je v súčas nosti menej vnímateľné, pretože 
z veľkej časti je prekryté konármi stromov, ktoré tu postupne dorástli. 
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vzťah k umeniu možno nadobudnúť iba poznaním 

V priestore na konci Severnej 
ulice (pôvodne Bakossova), 
bol vytvorený oddychový park 
pre neveľký obytný celok, pričom tvarovaná „obytná“ plastika z liateho 
betónu ponúka la pre jej obyvateľov možnosť organizovania menších 
spoločenských udalostí, koncertov a stretnutí. V súčasnosti potre-
buje spolu s okolím pozornosť, a hlavne údržbu. Akademický maliar 
a sochár Jaroslav Kubička študoval na PF a AVU v Prahe (1950 –
– 1952), na VŠVU v Bratislave (1953 – 1959) u prof. J. Mudrocha. 
V ro koch 1960 až 1985 žil a tvoril v Ban skej Bystrici. V spolupráci 
s ar chi tektmi programo vo vytváral sochársky modelovanými tvarmi 
príťaž livé exteriérové pries  to  ry (napr. nádvorie ban sko bystric kého 
Gymnázia J. G. Tajovského). 

Kamenná plastika Möbiova páska, ktorej témou je stvárnenie „neko-
neč na“, patrí k umel covým abstraktným dielam. Zaujímavý útvar tvo-
rí matematicky je di nečná kompozícia bez začiatku a konca. Štefan 
Belohradský štu do val na SVŠT (prof. V. Karfík, prof. E. Hruška) a VŠVU 
(prof. F. Šte funko) v Bratislave. Tento významný slovenský umelec bol 
v roku 1967 zakladajúcim členom Klubu konkretistov na Slovensku. 
Bol po kra čo vateľom tendencií avantgardy 20. storočia. Čerpal z geo -
met ric kého tvaroslovia, ktoré pretavil do priestorových konštrukcií 
s využitím krásy kovových materiálov. Striedanie prienikov nega tív-
nych a pozitívnych tvarov, vertikál a horizontál, rytmizovanie rôz nych 
prv kov,... spájal do harmonických kompozícií. Vytváral monu men tál-
ne i komorné diela, ktoré vystavoval na mnohých výstavách doma aj 
v za  hra ničí. V roku 1970 vytvoril pre výstavu EXPO v Osake kinetický 
objekt „Slnko nádeje“.

Dielo pochádza z obdobia, keď sa au-
tor Mi chal Kern venoval geometric kej 
ab strak cii a kinetizmu. Kompozícia, sto-
jaca vo vnútroblokovom priestore síd lis-
ka, spočíva na trojuhol ní ko vej zá klad  ni, 
ktorej nosné prvky sa dví ha jú do výš ky 
7 metrov. Objekt oceľovej gule v kru ho-
vom otvore bol pô vodne ki ne tic ký, kríd la 
žia rili výraz ný mi farba mi (žltá, oran žová, 
červená). Dnes je plas ti ka ob ko lesená 
vzrastlou ze le ňou, kto rá po tlá ča jej mo-
numentalitu. Po tak mer šty rid sať ročnej 
existencii si die lo vyžadu je od bor nú re-
kon štruk ciu. Mi chal Kern štu do val v ro-
koch 1956 až 1962 maľ bu na VŠVU 
u prof. J. Mud ro cha. Žil v rodin nej kú-
rii v Mo čia roch pri Liptov skom Mi ku lá-
ši a stal sa mimoriadnou osobnos ťou 
slo ven ského výtvarného života. V se-
dem de siatych a osem de sia tych ro koch 
sa stretával s bra ti slav ským cen trom 
neo fi  ciál neho vý tvar ného ume nia a ko-
mu ni koval i s moskovskou ne ofi  ciál nou 
scé nou. Bol kon cep tualis  tom a kon kre-
tis tom. Jeho pozornosť sa sú stre  ďo va -
la na ľudskú bytosť v dia ló gu s prí ro dou 
a vesmírom. 
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Ďumbierska ulica

„FONTÁNA“
 autor 

MIKULÁŠ PALKO
akad. sochár 
* 1941
 materiál bronz
 rozmery výška 60 cm,
 priemer cca 200 cm
 realizácia okolo roku 1980 

„TRÁVNICE“
 autor 

PAVOL TÓTH
akad. sochár 
* 1928 — 1988
 materiál kameň
 rozmery 222 × 765 × 260 cm
 realizácia 1982 – 1983

„BRÁNA“
KREMATÓRIUM
 autor 

MIROSLAV KSANDR
akad. sochár 
* 1931 — 2003
 materiál bronz
 realizácia 1978

„PARTIZÁN“
 autor 

KAROL DÚBRAVSKÝ
akad. sochár
* 1913 — 1995
 materiál pieskovec
 rozmery výška 320 cm 
 realizácia 1964

OBYTNÁ PLASTIKA
 autor 

JAROSLAV KUBIČKA
akad. maliar a sochár  
* 1930 — 2009
 spolupráca 
 Ing. arch. Pavel Rek
 Stavoprojekt Banská Bystrica

 materiál betón
 rozmery výška 260 cm
 členitý pôdorys 690 × 770 cm 
 realizácia 1972
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Železničná stanica

„MÖBIOVA PÁSKA“
 autor 

ŠTEFAN BELOHRADSKÝ
architekt a akad. sochár 
* 1930 — 2012
 materiál kameň 
 (zlepenec z Maďarska)
 rozmery 120 × 200 × 100 cm
 realizácia koniec 
 sedemdesiatych rokov 
 20. storočia

FONTÁNA
„KVET ŽIVOTA“
 autori 

ŠTEFAN IMRICH
architekt
* 1919 — 1999

RÓBERT IMRICH
akad. architekt
* 1949 — 2000

PAVOL IMRICH
akad. architekt
* 1952
 materiál nerez (kvet),
 betónový bazén fontány
 rozmery priemer kvetu 275 cm,
   vonkajší priemer 1800 cm, 
 realizácia 1984

KATAFALK — KREMATÓRIUM
 autor 

ELENA BELLUŠOVÁ
akad. maliarka a sochárka
* 1908 — 1998
 materiál hliník
 realizácia 1978

„ŠPORTOVCI“
 autor 

MILAN ŠTEFUNKO
akad. sochár 
* 1940 — 1993
 materiál kameň
 rozmery 225 × 190 × 60 cm
 realizácia 1967

„DREVORUBAČ“ 
A „ROBOTNÍK“
 autor 

FRANTIŠEK GIBALA
akad. sochár 
* 1912 — 1987
 materiál pieskovec
 rozmery výška 320 cm
 realizácia 1951

„UNIVERZUM“
 autor 

MICHAL KERN
akad. maliar 
* 1938 — 1994
 materiál oceľ, plech, 
 železobetón 
 rozmery výška 700 cm, dĺžka 
 strany trojuholníka 320 cm
 realizácia sedemdesiate 
 roky 20. storočia
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VITRÁŽE 
(BANSKÉ MESTÁ)
 autor 

DUŠAN ŠIMKO
akad. maliar a grafi k  
* 1920 — 1984

OTTO OPRŠAL
scénický výtvarník, 
akad. maliar a grafi k   
* 1926 — 1980

VOJTECH STAŠÍK
akad. maliar, grafi k
a ilustrátor   
* 1915 — 1978
 materiál sklenená vitráž 
 realizácia 1959

Jedna z najväčších fontán v Banskej 
Bystrici dominuje celému nástup nému 
priestoru nemocničného areá lu. Od za-
čiat ku bola súčasťou veľko ry sého pro-
jek tu spracovaného v roku 1968 a je 
príkladom komplexného rieše nia, kedy 
architekt včlenil do celkového kon cep tu 
aj výtvarné prvky obohacujúce zdra vot-
níc ke zariadenie o ďalší roz mer. 



Predlohou pre keramický „mozaikový 
ob raz“ sa stal Fullov olej na plátne z ro-
ku 1962. Te ma tika Jánošíka bola jed-
nou z malia rových najobľúbenej ších. 
Tak ako v tak mer celom autorovom die-
le aj tu je typická jeho snaha o čitateľ-
nosť, zrozumiteľnosť a charakte ris tické 
žia rivé farby. Ľudovít Fulla patrí k naj-
významnejším predstavite ľom vý tvar-
né ho umenia 20. storočia na Sloven -
sku. Jeho tvorba, spolu s dielom Mikulá-
ša Ga landu, ma la zá sadný význam pre 
zrod slo venskej výtvarnej moderny. Ful-
la je di neč ným spôsobom spojil podnety 
eu róp skeho avantgardného maliarstva 
s in špi rá cia mi ľudového ume nia, s iko-
nopisnou maľbou a detským výtvar ným 
prejavom. Výsledkom bol je ho auten-
tický a nezameniteľný výtvarný jazyk. 

Za svoje diela získal mnohé významné ocenenia. 
V roku 1963 mu bol udelený titul národný umelec. 
Jeho celoživotné dielo je vystavené v Ga lérii Ľudo-
víta Fullu v Ružomberku, ktorá je súčasťou SNG. 

Námet víťazstva a forma je ho stvár-
nenia v tomto súsoší sú ojedinelé 
nielen v tvorbe autora – akademic-
kého sochára Pavla Tótha, ale aj 
v rámci slovenského sochárstva. 

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

Poďakovanie patrí komisii pre pamätihodnosti mesta.

Koordinácia projektu: Ing. arch. Danica Turčanová
Odborny garant projektu: PhDr. Klára Kubičková, PhD. 

1. „Zvíťazili“ | ”They won”
2. „Poľné znaky“ | „The Field Signs“
3. „Fontána“ pred Hotelom Lux | ”Fountain” in front of the Hotel Lux
4. Reliéfna stena – interiér | Relief Wall, interior of the Hotel Lux
5. „Jánošík a jeho družina“ | ”Jánošík and his Companions”
6. „Jar“ a „Jeseň“ – sgrafi to | ”Spring” and “Autumn”, sgraffi to
7. Vitráže (banské mestá) | Stained Glass (Mining Towns) 
8. „Drevorubač“ a „Robotník“ | “Wood-cutter” and “Worker”
9. „Partizán“ | “Partisan”

10. „Športovci“ | “Sportsmen”
11. „Brána“ – krematórium | “Gate”, Crematory
12. Katafalk – krematórium | Catafalque, Crematory
13. „Trávnice“ | “Trávnice” Folk songs that girls used to sing while raking hay.

14. Fontána „Kvet života“ | “The Flower of Life”
15. „Fontána” | “Fountain”
16. „Möbiova páska“ | “Möbius Strip”
17. Obytná plastika | “Housing Sculpture”
18. „Univerzum“ | “Universe”
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Štvorpodlažný bytový dom bol postavený pred rokom 1957 na území 
Mestskej pamiatkovej rezervácie (vyhlásenej v roku 1955). Dom sa 
stal jediným domom v meste so sgrafi tovou výzdobou v duchu socia-
listického realizmu. Pozostáva z dvoch veľkorozmerných fi gurálnych 
kompozícií s tematikou „Jar“ a „Jeseň“ nad vstupnými portálmi a z or-
namentálnej výzdoby, ktorú tvorí horizontálny pás medzi tretím a štvr-
tým podlažím a kruhové znaky medzi ok-
nami štvrtého podlažia. Jej au tor Karol 
Zábrady študoval v rokoch 1951 – 1956 
na VŠVU v Bratislave u prof. V. Hložníka 
a prof. O. Dubayho. Po ukončení štúdia 
sa venoval hlavne knižnej ilustrácii a pla-
gátovej tvorbe. Bol riaditeľom Strednej 
ume leckopriemyselnej školy v Kremnici. 
Svoje návrhy pre uplatnenie v architektú-
re realizoval hlavne v keramickom mate-
riáli. Sgrafi tovú výzdobu priečelia vytvo-
ril vo výtvarnom názore svojich ilustrácií. 
Vďaka kvalitnej realizácii sa dodnes za-
chovala v celkom dobrom stave.

V sedemdesiatych rokoch 20. storo-
čia sa v modernej architektúre uplat-
ňovalo aj výtvarné dielo, ktoré s ňou 
vznikalo vo vzájomnej syntéze. Reliéf-
na stena Jaroslava Kubičku a jej 
uplatnenie v architektúre je toho prí-
kladom. Monumentálna stena z vyso-
kožiarnej šamotovej keramiky nie je 
obkladom, ale nosnou stenou a trva-
lou súčasťou architektúry. Bola vymo-
delovaná ako jedna hmota, vypálená 
a glazovaná po častiach a postave ná 
na mieste. Bohatstvom svojho mo de-
lovania, štruktúr a pôvodne hlbo kej 
modrej farebnosti dáva identitu a je di-
nečnosť vstupnému a komuni kač né-
mu priestoru mestského hotela Lux.

Drevená plastika je výtvarným do-
tvorením parku pod Pamätníkom 
SNP. Jej autor Vladimír Kompá nek 
je jeden z naj významnejších slo ven-
ských výtvarných umelcov dru hej 
polovice 20. sto ročia. Pa tril do sku-
piny Miku lá ša Galandu a bol blíz-
kym priateľom Dominika Tatar ku. 
Tvorba tohto me dzi ná rod ne uz ná-
va ného umel ca sia ha od mo nu-
men tálneho so chár stva cez ko mor-
né diela až po maľbu a ilu strá ciu. Je 
bohatá na znaky a sym boly a pl ná 
harmónie a po é zie vy chá dza jú cej 
z tradícií a ľudovej kultúry. 

>5.>3.>1.
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„JÁNOŠÍK 
A JEHO DRUŽINA“
INTERIÉR 
VSTUPNEJ HALY
 autor 
národný umelec 
ĽUDOVÍT FULLA
akad. maliar, grafi k, ilustrátor
* 1902 — 1980
 materiál glazovaná keramika
 rozmery 650 × 237 cm
 realizácia 1962

„FONTÁNA“
PRED HOTELOM LUX 
 autor 
ANDREJ GOLIÁŠ
akad. sochár 
* 1937
 materiál liaty betón
 rozmery kruh s priemerom   
 285 cm
 realizácia 1975

„ZVÍŤAZILI“
 autor 

PAVOL TÓTH
akad. sochár 
* 1928 — 1988
 materiál bronz
 rozmery 320 × 170 cm
 realizácia 1968

„JAR“ A „JESEŇ“
SGRAFITO
 autor 

KAROL ZÁBRADY
akad. maliar a grafi k 
* 1931 — 2010
 materiál sgrafi to (dve 
 vrstvy farebnej omietky) 
 realizácia 1957

RELIÉFNA STENA
INTERIÉR 
HOTELA LUX
 autor 

JAROSLAV KUBIČKA
akad. maliar a sochár 
* 1930 — 2009
 materiál vysokožiarny
 glazovaný šamot 
 rozmery 320 × 1160 cm
 realizácia 1969

„POĽNÉ ZNAKY“
 autor 

VLADIMÍR KOMPÁNEK
akad. sochár a maliar  
* 1927 — 2011
 materiál drevo
 rozmery 250 × 165 × 385 cm
 realizácia 1968

„OBETE VARUJÚ“
 autor 

JOZEF JANKOVIČ
akad. sochár a maliar  
* 1937
 materiál bronz
 rozmery 800 × 800 × 160 cm
 realizácia 1967 – 1969 
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Jazyková korektúra: Mgr. Eva Krpeľanová 
Anglický preklad: Mgr. Anna Slatinská
Grafi ka: Ing. arch. Ingrid Krajčovičová — Grafi cké štúdio INAK

Pôvodná fontána bola koncipovaná v rámci spevnených plôch pred 
Hotelom Lux ako výtvarný akcent verejného priestranstva. Dnes je už 
silno redukovaná a bez vody nefunkčná, ale jej okrúhly betónový kor-
pus s organickými krivkami, štylizovanými ornamentmi, abstraktný mi 
symbol mi a štyrmi „mušľami“, z ktorých kedysi striekala voda, je stále 
za ujímavým výtvarným prvkom tohto priestoru. Autor fontány, akade-
mický sochár An drej Goliáš sa venuje monumentálnemu sochár stvu, 
drobnej plastike, plakete, medaile, kresbe a grafi ke. Kri tici ozna čujú 
jeho tvorbu ako „básnické sochárstvo a veľké plastické podobenstvo 
života“. V roku 1988 vystavoval na medzi národ nej výsta ve v budove 
OSN v New Yorku. Žije a pracuje v Bratislave.

Aj pri Poľných znakoch čerpá Kompánek inšpirácie z rodného Raj-
ca. Po „stĺpoch“ vychádzajúcich z kmeňa stromu sa v jeho tvorbe 
objavu jú aj plošne riešené diela. Vychádzajú z kresieb zo šesťdesia-
tych ro kov, kedy sa pôvodné „realistické“ vidiecke motívy v pro cese 
„znakotvorby“ transformovali na svojbytné tvary na hranici abstrak-
cie či samoznaku, ktoré už neilustrujú, neopisujú, nezobrazujú, ale 
sú príspevkom k „tvarom sveta“, novou pridanou hodnotou. V súčas-
nosti je plastika, žiaľ, už neúplná a vyžaduje odbornú rekonštrukciu.

Dielo vzniklo v kontexte s vý-
stavbou Pamätníka SNP v šesť-
desiatych rokoch minulého sto-
ročia a cítiť z neho aj vtedajšie 
uvoľnenie spoločenskej a kul-
túrnej atmosféry. Namiesto ob-
vyklej ofi ciálnej frontálnej kom-
pozície vznikla skutočne pozo-
ruhodná moderná priestorová 
plastika – skupina partizánov 
(atribút samopa ly), kde traja vy-
hadzujú štvrtého spolubojovní-
ka nad hlavu. Dielo vynikajúcim 
spôsobom reprezentuje tvorbu 
jedného zo zakladajúcich čle nov 
Skupiny Mikuláša Galandu. 

V doterajších dejinách ľudstva všetky jeho spoločenstvá vytvárali 
symboly svojej kultúry vo verejnosti prístupných priestoroch. Histo-
rické mesto Banská Bystrica si po stáročia vystačilo s Kalváriou na 
Urpíne a so sochou Panny Márie na hlavnom námestí. Až po skoro 
desaťnásobnom náraste počtu obyvateľov mesta a to mu zodpo-
 ve dajúcej novej architektúre a kultúre v druhej polovici 20. storo-
čia na stal spoločensky riadený rozvoj umenia, najmä v je ho nových 
mest ských priestoroch. Charakter i poslanie umelec kých diel obsiah-
lo ši ro kú škálu možností – od ideologicky motivo va ných pamätníkov 
a pom níkov cez autorské umelecké diela až po fontány a detské 
ihris ká v parkoch a priestoroch určených na oddych. Štát investoval 
do tohto rozvoja veľké fi nančné čiastky, čo bolo upravené Uznese ním 
vlády ČSSR č. 355 z roku 1965 o rozpočtových pravidlách inves tič-
nej výstavby. V období rokov 1965 až 1990 vznikli stovky vý tvar ných 
diel na celom Slovensku. Ich úroveň závisela od viacerých faktorov – 
– vyspelosti umelca, zodpovednosti architekta, odborných zna lostí 
investorov či odbornosti schvaľovacej komisie. V Banskej Bys trici sa 
naj bohatšou lokalitou z hľadiska množstva výtvarných diel stal areál 
Pamätníka SNP a park pod ním. Najznámejším je súsošie Jozefa 
Jan  koviča Obete varujú priamo v pamätníku – národnej kul túr nej pa-
miatke. Ostatné kvalitné diela tejto oblasti od najlepších slo ven ských 
umelcov V. Kompánka, P. Tótha, fontána A. Goliá ša, detské ihriská, 
diela v bu dovách Hotela Lux, domu kultúry a susediacej banky boli 
po ro ku 1990 ponechané svojmu osudu, ktorý im priniesla privati zá -
cia, zme ny majiteľov a inštitúcií. (Odstránenie Leninovej so chy z vý-
chod nej časti Námestia Slobody súviselo s ideologickými zme na mi). 
V sú časnosti sa rovnako aj v iných mestách Slovenska prebudil zá-
ujem o osud výtvarných diel vo verejnom priestore. V Banskej Bys-
tri ci zverejnením ich výberu upozorňujeme na umelecké hodnoty, 
ktoré v mes  te existujú. Pre svoje zachovanie potrebujú starostlivosť 
a údržbu tak vlastnej podstaty, ako aj prostredia, v ktorom sa nachá-
dzajú. Vzťah k nim je možné nadobudnúť iba poznaním.

Up to now, in the history of mankind, the communities have been cre-
ating symbols of their culture in the publicly accessible places. For 
centuries, the historical town Banská Bystrica had made done with 
its Calvary at Urpín and with the statue of Virgin Mary at the main 
square. Socially directed development of art, especially in the new 
town’s places occurred in the second half of the 20 th century after al-
most tenfold increase in the number of town’s inhabitants connect-
ed with new architecture and culture. The character and function of 
works of art covered a wide range of possibilities – from ideologically 
motivated memorials and monuments through author’s works of art 
to fountains and children’s playgrounds in the parks and places de-
signed for relaxation. The state invested great fi nancial amounts into 
this development following the Resolution of the Government of the 
Czechoslovak Socialist Republic no. 355 in 1965 on budget rules 
of investment building. In Slovakia, hundreds of works of art came 
into existence in the period between 1965 and 1990. Their standard 
depended on different factors – on the artist’s progress, architect’s 
responsibility, professional knowledge of investors or profi ciency of 
approval commission. The area of  Slovak National Uprising Memo-
rial in Banská Bystrica, together with the park underneath, became 
the richest locality regarding the number of works of art. The most 
famous is the sculpture of Jozef Jankovič called Victims warning di-
rectly in the Memorial – National Cultural Monument. Other works 
of art of high quality produced by the best Slovak artists, namely by 
V. Kompánek, P. Tóth, fountain of A. Goliáš, children’s playgrounds, 
the works in the premises of Hotel Lux, in the House of Culture were 
all left to their fate after 1990 because of the privatization, change 
of owners and institutions. (Removal of the statue of Lenin from the 
eastern part of the Námestie Slobody connected with ideological 
changes.) Nowadays, the interest in the fate of works of art in the 
public space has also grown rapidly in other towns. By the process of 
bringing them closer to public in Banská Bystrica, we call attention 
to their artistic values that exist in the town. They need care in order 
to be preserved as well as maintenance coming from the environ-
ment in which they are situated. The relationship towards them can 
be acquired only through knowledge. 
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Súsošie „Obete varujú“ je umiestnené v pietnej sieni nádvo ria x 
Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. S myšlienkou skĺbiť archi tek-
túru s umením sa v roku 1964 obrátil architekt Dušan Kuz ma na 
mladého, vtedy dvadsať sedemročného sochára Jozefa Jankovi-
ča. Vytvorené bronzové súsošie, ktoré je jedným z najvýznam-
nejších autorových plastík, stvárňuje ľudské utrpenie a vojno-
vé obete. Spolu s modernou architektúrou pamätníka pôsobí 
mo numentálne a veľmi expresívne. Dielo stretol pohnutý osud. 
V roku 1972 ho počas normalizácie demontovali a previez li do 
obce Kalište. Na svoje miesto sa vrátilo až v roku 2004. Príbeh 
súsošia je akoby odrazom procesu vyrovnávania sa slovenskej 
spo ločnosti so svojou vlastnou minulosťou. 

Jozef Jankovič – akademický sochár, maliar, výtvarný pe da góg 
a zakladateľ počítačovej grafi ky na Slovensku, patrí k naj vý-
znam nejším súčasným slovenským umelcom. Sochár stvo štu-
do val na VŠVU v ateliéri profesora J. Kostku. Centrom je ho tvor-
by, blízkej novému realizmu a pop artu, je človek a ľud ská fi gú ra. 
Cha rak te rizuje ju subjektívny spôsob videnia, ktorý vy u ží va nad-
sádz ku, zväčšený telesný detail alebo fragment, gro tes ku, iró niu 
či sarkazmus. Je držiteľom mnohých významných me dzi ná rod-
ných oce není. Celý život žije a tvorí v Bratislave. 


