
Pomník v chotári bývalej obce 
Majer je pamiatkou na tri vojenské 
cintoríny z prvej svetovej vojny, 
patriace kedysi k najväčšiemu 
provizórnemu vojnovému lazaretu 
v Uhorsku. Polozabudnutá mohyla 
z travertínu bola zrekonštruovaná 
v roku 2008. Má tvar slnka vytvore-
ného dvoma desaťcípimi vzájomne 
natočenými hviezdami. V strede 
kruhovej plochy je nápis:

Na podstavci stojí legionárska 
prilba s emblémom dvojchvostého 
leva, prikrývajúca lipové ratolesti. 
V spodnej časti je umiestnená 
pamätná tabuľa z červeného 
mramoru, ktorá pripomína 48 
neznámych československých 
vojakov a ďalších 12 obetí prvej 
svetovej vojny, príslušníkov 
viacerých peších plukov. Najviac 
ich patrilo do 35. pešieho pluku 
československých légií Foligno, 
založeného v Taliansku.  

Na sklonku druhej svetovej vojny, 
25. marca 1945, priniesli Banskej 
Bystrici koniec vojnových útrap 
víťazne postupujúce jednotky 40. 
so vietskej armády generál poručíka 
Žmačenka a vojská 4. rumunskej 
armády generálporučíka Dascalescu. 

Po príchode oslobodzujúcich vojsk 
na územie mesta začali ženijné 
jednotky zaisťovať aj bezpečnosť 
obyvateľstva. Okrem opravy mostov 
a ciest identifi kovali zamínované 
objekty a následne ich odmínovávali. 

Na viacerých miestach v centre 
mesta:

> Národná ul. č. 1014/5 
 (oproti Národnému domu),
> Hronské predmestie č. 1056/5 
 (oproti Zimnému štadiónu),
> Nám. Štefana Moyzesa č. 42/14 
> Robotnícka ul. č. 1052/24,

sa na pamiatku týchto aktivít 
zachovali tabuľky s textom 
PROVE RENO MIN NET, napísané 
azbukou (v preklade Skontrolované –
– bez mín) s dátumom kontroly 
a menami vojakov, ktorí ju vykonali.

TABUĽKY
> PROVERENO MIN NET <

<3.> <5.>
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Pamätný kameň je najmladším 
z početných pamätníkov, ktoré sú 
vyjadrením úcty viacerých gene rá cií 
lesníkov tomuto významnému 
synovi slovenského národa – 
komorskému lesmajstrovi Jozefovi 
Dekret Matejovie (1774–1841). 
Kameň z králického pieskovca sa 
nachádza pred budovou pošty na 
Hornej ulici č. 1, približne na mieste 
niekdajšieho domu, v ktorom Jozef 
Dekret Matejovie od roku 1814 
žil a v roku 1841 aj zomrel. Na 
kameni je okrem identifi kačných 
údajov uvedený aj jeho odkaz: 

 
V hornej časti je priehlbeň, do 
ktorej je zasadená sadenička 
stromčeka, symbolizujúca lesy, 
ktorých zveľaďovaniu zasvätil 
celý svoj život. 

Pamätník bol odhalený 23. 7. 2004 
pri príležitosti Dňa stromu a 230. 
výročia Dekretovho narodenia. 
Autorom je Richard Seneši. 

PAMÄTNÝ KAMEŇ
JOZEFA DEKRETA 
MATEJOVIE<7.>

Horná ulica 1

MINERÁLNE PRAMENE 
a/ MEDOKÝŠ ŠTIAVNIČKY
b/ RUDLOVSKÝ MEDOKÝŠ<10.>

Štiavničky v roku 1956

na prelome 19. a 20. storočia

1933

1948

Vartovka v roku 1909

Vzácny strom sa nachádza tesne za 
evanjelickým kostolom, vo vstupnej 
časti cintorína, vľavo pri chodníku.

Ľaliovník tulipánokvetý pochádza zo 
Severnej Ameriky, kde dorastá až do 
výšky 50 m. Je národným stromom 
štátov Tennessee a Indiana (USA). 
Patrí medzi najvyššie rastúce stromy 
s tvrdým drevom. Jeho sýtozelené 
štvorlaločné zvláštne vykrojené listy 
lýrovitého tvaru sú hladké a lesklé. 
Strom kvitne v neskoršom veku 
veľkými tulipánovitými kvetmi so 
šiestimi zelenožltými okvetnými 
lístkami, ktoré sú v spodnej časti 
oranžové. Na strome sa objavujú až 
po vytvorení listov v priebehu mája 
a júna. Bledohnedé plody zotrvávajú 
na konároch aj potom, ako listy na 
jeseň zožtlnú a opadnú.

Banskobystrický exemplár tohto 
na Slovensku pomerne zriedkavého 
druhu má výšku do 20 m, priemer 
koruny okolo 11 m a obvod kmeňa 
(vo výške 130 cm nad zemou) 225 
cm. Strom je v dobrej kondícii. Jeho 
vek sa odhaduje na 130 rokov. 

ĽALIOVNÍK
TULIPÁNOKVETÝ 
Liliodendron tulipifera

Oceľové me cha nické stavidlo 
sa nachádza v banskobystrickej 
časti Medený Hámor, na dolnom 
toku potoka Bystrica, ktorý je 
pravo stranným prítokom rieky 
Hron. Potok slúžil nepretržite už 
od konca 15. storočia, keď sa tu 
na takmer 500 rokov udomácnila 
kovohutnícka veľkovýroba medi, 
ako zdroj vody pre manufaktúrnu 
a neskôr aj priemyselnú výrobu. 

V období rokov 1918 až 1945 
bolo na Slovensku okolo 100 
vodných elektrární s celkovým 
výkonom 22,760 kW. V tom čase 
bola vybudovaná Štátnym elektro-
technickým ústavom aj kaskáda 
vodných elektrární, ktorej súčasťou 
bol aj regulátor na toku Bystrice. 

Neskôr hať slúžila pre potreby 
územne su se diacich priemyselných 
výrobných zariadení, predovšet-
kým bývalej textilnej fabrike, 
niekdajšiemu štátnemu podniku 
Slovenka (vznik v roku 1951) ako 
zdroj povrchovej vody pre malú 
vodnú elektráreň v jej areáli. 

REGULÁTOR VODY 
NA POTOKU BYSTRICA

Lazovná ulica

Lazovná ulica 42

„ZACHOVAŤ LESY 
POTOMKOM!“

„A MY VŽDY CÍTILI, ŽE 
VYTRVAŤ JE KRÁSNE…“

Stredné Slovensko je bohaté na 
prírodné minerálne pramene. 
Priamo v Banskej Bystrici sú 
najznámejšie dva:

a > Medokýš na Štiavničkách 
sa nachádza medzi plážovým 
kúpa liskom a krytou plavárňou, asi 
100 m vľavo od Tajovského potoka. 
Prvá zmienka pochádza z roku 1663. 
Na pozemkoch, ktoré často 
striedali majiteľa, bola do roku 1773 
jezuitská záhrada. V 19. storočí tu 
boli zriadené dokonca malé kúpele, 
neskôr bol v blízkosti postavený 
cukrovar a kasárne, ktoré vyhoreli. 
Okolité pozemky boli potom dlhé 
roky spustnuté. Posledná zásadná 
rekonštrukcia prístrešku i úpravy 
okolia bola v spolupráci mesta 
a občanov zrealizovaná v roku 2011. 
V budúcnosti má byť medokýš 
zapojený do pripravovanej cyklo-
trasy ako zastávka na oddych.

b > Obľúbený Rudlovský prameň 
vyviera severne od centra mesta, 
asi 100 m od križovatky Rudlovskej 
cesty a Cesty k nemocnici, v údolí 
Rudlov ského potoka. 

MOHYLA 
OBETIAM PRVEJ SVETOVEJ 
VOJNY<8.>

rázcestie Partizánskej 
a Stavebnej ulice

Keramické reliéfy sa nachádzajú 
v mestskej časti Fončorda nad 
vstupmi do bytových domov na 
Jilemnického ulici č. 1262/25 
a 1262/27 a na Wolkerovej ulici 
č. 1293/6 a 1293/8. Obytný súbor 
bol vybudovaný v roku 1951 a je 
typickým príkladom architektúry 
počiatkov budovania socializmu, 
tzv. socialistického realizmu. 

Výtvarné návrhy (použité opakovane 
vo viacerých mestách) pochádzajú 
od renomovaných československých 
výtvarníkov a zobrazujú výjavy 
poplatné dobe – oslavu práce 
a budovateľského nadšenia. 
Napriek ideologizácii architektúry, 
ktorá sa prejavila okliešťovaním 
výrazových pro striedkov, treba 
vyzdvihnúť, že súčasťou stavieb 
bolo ich výtvarné dotvorenie.

Na reliéfoch sú zreteľné mená 
autorov výtvarného návrhu: 
Rudolfa Semráda (1910–1980, 
český sochár a medailér) 
a Ladislava Pícha (1917–1990, 
český sochár, reštaurátor a pedagóg).

KERAMICKÉ RELIÉFY 
NAD VCHODMI BYTOVÝCH 
DOMOV<9.>

mestská časť Fončorda

Kovovú tabuľku s vodoznakom 
a trojriadkovým textom 
WASSERSTAND/ D 25 AUGST/1813, 
ktorá pripomína jednu z najni či-
vej ších banskobystrických povodní 
z 25. augusta roku 1813, možno 
nájsť na Štadlerovom nábreží 
na časti pôvodných hradieb, asi 
v strede múru lemujúceho nábrežie 
zo strany historickej časti mesta.

Pôvodne sa tabuľka nachádzala 
na dnes už neexistujúcom múre
mestského opevnenia, bližšie 
smerom k mostu cez Hron. Bola 
premiestnená v rovnakej výške na 
južnejšiu časť opevnenia pri dnes 
už neexistujúcej kolkárni. 

Povodeň v roku 1813 bola iba
jednou z mnohých, ktoré v minulosti 
tragicky poznačili Banskú Bystricu 
na životoch i majetku. Pustošivé 
povodne z rokov 1575, 1687, 
1784, 1813, 1847, 1853, 1899, 
1931 či 1960 už skoro upadli do 
zabudnutia, no poslednú veľkú 
povodeň z októbra 1974 má ešte 
väčšina obyvateľov v živej pamäti.

TABUĽKA 
S OZNAČENÍM VÝŠKY 
VODY PRI POVODNI<4.> <6.>

Štadlerovo nábrežie

<1.>
Vrch Urpín (vyhasnutá sopka 
s nadmorskou výškou 510 m), len 
pár minút chôdze od historického 
centra Banskej Bystrice, patrí 
odjakživa k neodmysliteľným 
symbolom mesta a jeho panorámy.
V nedávnej minulosti bol Urpín pre 
Banskobystričanov vyhľadávaným 
miestom oddychu a rekreácie: 
okrem pútí na Kalváriu a výletov 
na Vartovku poskytoval príležitosť 
na prechádzky s prekrásnymi 
výhľadmi, opekačky či spoločenskú 
zábavu pri hudbe. Kým v minulosti 
sa viac využívali „serpentínky“ 
začínajúce pri železničnej stanici, 
dnes je frekventovanejšia cesta 
vedúca na Kalváriu. Vrcholový 
kostolík – Kaplnku Božieho hrobu 
postavili v roku 1713 z vďačnosti 
obyvatelia po morovej epidémii. 
Komplexná rekonštrukcia Kalvárie 
bola ukončená v septembri 2008.
K najkrajším zákutiam prírodného 
charakteru patrí Urpínska lipová 
alej, vysadená v roku 1731, ktorá 
lemuje vrch na východnej strane 
pozdĺž chodníka na Kalváriu.
Od roku 1996 je súbor 76 stromov  
evidovaný v kategórii chránené 
stromy. Južné a juhozápadné svahy 
Urpína vypĺňa Urpínska lesostep, 
ktorá bola v roku 1997 vyhlásená 
za prírodnú rezerváciu. Na ploche 
5,02 ha sa vyskytujú mnohé vzácne 
a ohrozené živočíšne a rastlinné 
druhy, čím sa toto územie radí 
k najpozoruhod nej ším lokalitám 
charakteru lesostepi na Slovensku. 

Vartovka so strážnou vežou plnila 
dôležitú úlohu v obrane mesta 
počas tureckých nájazdov už od 
roku 1587. Postavil ju architekt 
Ferrari, ktorý vybudoval aj časť 
mestského opevnenia. Pôvodná 
kamenná stavba vysoká asi 8 m 
bola ukončená drevenou ochodzou 
z ktorej bol úchvatný výhľad na 
všetky svetové strany. Zachovala 
sa takmer do konca druhej svetovej 
vojny, keď bola vážne poškodená 
a na niekoľko rokov ponechaná 
svojmu osudu. Po rekonštrukcii, 
ktorá trvala viac ako tri roky, bola 
Vartovka 2. mája 1961 odovzdaná 
verejnosti ako astronomické 
zariadenie – Hvezdáreň. Objekt 
sa postupne rozširoval. Podobu 
s dvomi kupolami a ďalekohľadmi 
získal v roku 1982. Súčasná po-
doba bola ukončená v roku 2008. 
Hvezdáreň dnes realizuje bohatú 
populárnovedeckú činnosť.

VRCH URPÍN 
A VARTOVKA

a >

b >

Fontána na Námestí SNP stojí na 
mieste bývalej drevenej tržnice 
odstránenej v roku 1481 na príkaz 
kráľa Mateja. Predchodkyňou 
dnešnej dominanty hlavného 
banskobystrického „rínku“ bola 
kamenná fontána osemuholníko-
vého tvaru zo 17. storočia, ktorá 
nahradila malé vodné jazierko. 
(Jazierko vybudoval kamenársky 
majster Tomáš Wolf a uprostred 
osadil mosadznú sochu leva 
s dieťatkom). 

Fontána vzhľadom pripomínajúca 
tú dnešnú je mestotvorným 
prvkom námestia od roku 1895, 
z ktorého sa zachovala aj jej prvá 
fotografi cká podoba. Pôvodný 
vodomet bol na úrovni terénu 
a voda striekajúca až do výšky 
20 metrov padala do plytkého 
okrúhleho jazierka ohraničeného 
kamenným múrikom. Na prelome 
storočí pribudol okolo múrika 
kvetinový záhon ohradený nízkym 
kovaným oplotením, neskôr sa tvar 
záhonu, trávnika a ozdobnej ohrady 
okolo fontány viackrát menili.

Fontáne sa postupne dostalo aj 
viacerých technických vylepšení 
a úprav. V roku 1912 bol vodomet 
opatrený elektrickým pohonom, 
v roku 1927 pribudla nová kruhová 
nádrž a o rok neskôr aj farebné 
osvetlenie. V roku 1928 (podľa 
iných zdrojov v roku 1934) získala 
fontána takmer súčasnú podobu 
navŕšením kamenných blokov 
v strede okolo hlavného gejzíru 
a štyroch kamenných homolí po 
obvode bazéna, ktorých postranné 
trysky chrlia prúd vody smerom 
do stredu. 

Centrálny kamenný kráter fontány 
tvoria bloky travertínu z lokality 
Jazierce a menšie kusy penovca 
z Moštenice. Priemer základne 
kruhového bazénu je 10 m, 
kamenný kráter s vodotryskom má 
priemer 5 m a výšku 3 m. 

Po poslednej komplexnej 
rekonštrukcii bola fontána znovu 
odhalená očiam verejnosti 6. júla 
2009. Hoci sa jej vzhľad nezmenil, 
dostala nové technologické 
vybavenie – zvukové a svetelné 
efekty, vďaka ktorým počas hlavnej 
turistickej sezóny ožíva námestie 
hrou farebných svetiel a tónmi 
vážnej hudby.

FONTÁNA 
NA NÁMESTÍ SNP

<2.>
Námestie SNP

fragmenty z histórie sú ozdobou každého mesta
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Banská Bystrica oplýva bohatstvom vzácnych historických pa-
miatok, ktoré sú súčasťou Ústredného zoznamu pamiat ko vé ho 
fondu Slovenskej republiky a verejnosti sú dobre zná me. Mnohé 
ďalšie pozoruhodnosti, ktoré majú pre mesto význam pre svoju 
historickú, spo lo čen skú, architektonickú, ur banistic kú, krajinnú, 
kul  túr nu, výtvarnú, umeleckoreme sel nú, ve dec kú či tech nickú 
hod  no tu, však zostávajú menej povšimnuté aj na  priek to mu, že 
tvo ria neoddeliteľnú súčasť jeho histórie. Mesto Banská Bystri-
ca ve  nuje veľkú pozornosť ochrane svojich pa mä tihodností, 
pre to schválilo Všeobecne záväzné nariade nie č. 4/2010 o ich 
evi  den cii, kde upravuje spôsob tvorenia a od  bor  ného vedenia sú-
pi sov, ur čuje podmienky výberu a zápisu do re gistrov. Otvára tak 
pries tor pre ich identifi  káciu, vý sku  m, evi  denciu, zachovanie, ob-
no  vu, reš  tau ro va nie, re ge ne  rá ciu, využívanie i prezentáciu.

Zoznam pamätihodností mesta Banská Bystrica tvorí:  
register nehnuteľných pa mäti hodností 
(nehnu teľ né veci a kombinované diela prí rody a člo ve ka: 
architektúra, ur ba nistické celky, prírodné pries tory, …), 
register ne hmot ných pa mä ti hod ností 
(his to rické udalosti, osobnosti, umelecké die la, …) 
a re gister hnuteľných pamätihodností. 
Súpis je otvo re ný a bu de sa postupne dopĺňať na základe po   -
súdenia pod ne tov zo strany odbornej aj laickej verejnosti. 

Skladačka, ktorú držíte v rukách, chce pred  staviť výber zo zoz-
namu schváleného v roku 2011, pre zen tovať známe i me nej 
známe pamä ti hod nosti Banskej Bystrice a pri spieť k ich „zno-
vu  ob ja veniu“ oby vateľmi mesta i je  ho ná vštev níkmi. 

BANSKOBYSTRICKÝ 
POCHOD 
Z ROKU 1798

UDELENIE MESTSKÝCH 
PRIVILÉGIÍ 
V ROKU 1255

BANÍCKE POVSTANIE
V ROKOCH 
1525 AŽ 1526

POŽIAR 
V BANSKEJ BYSTRICI
V ROKU 1761

NÁVŠTEVA
JÁNA PAVLA II. 
12. SEPTEMBRA 2003 <V.>

<I.> <II.>

<III.> <IV.>
Slovenské národné povstanie začalo 29. augusta 1944.

Tridsiateho augusta 1944, krátko po 11. hodine, sa na ofi ciálnej 
frekvencii vysielača Banská Bystrica ozvalo z úst jeho prvého hlá-
sa teľa prof. Ladislava Sáru oznámenie o začatí vysielania Slo bod-
né ho slovenského vysielača. 

Novú znelku pre vysielanie vytvoril významný hudobný skladateľ 
Ján Cikker (* 29. 7. 1911 Banská Bystrica, † 21. 12. 1989 Bra-
tis lava). Počiatočný vysielací čas štyroch spravodajských relácií sa 
postupne rozrástol na desať hodín vysielania komentárov, hudob-
ných programov, či pásiem poézie. Znelka Slobodného sloven ské-
ho vysielača bola neskôr dotvorená do tvaru Povstaleckého po-
cho du, ku ktorému text dodatočne napísal Milan Ferko. 

Banícke povstanie v rokoch 1525 až 1526 v Banskej Bystrici patrí 
k najväčším ozbrojeným prejavom sociálnej nespokojnosti v ob do-
bí feudalizmu v slovenských dejinách.

Vyplácanie miezd po roku 1521 v nehodnotných minciach, pro blé  -
my so zásobovaním a úžernícke ceny na trhu vyvolali oz bro  je  né 
štraj ky za zvýšenie miezd v máji a júni roku 1525. Do po hy bu sa 
dali ple bejské vrstvy aj v Kremnici, Banskej Štiav nici a Hod ruši. 
Celé leto sa striedali protesty baníkov formou de mon štrá cií či za-
sta   vených prevádzok, ale ťažiari a kupci ne us túpili. Obran ný Ba-
níc ky zväz so strediskom v Španej Doline, ktorý vzni kol na jeseň 
roku 1525, organizačne zabezpečoval spo je nie me dzi jed notli vý mi 
zo sku peniami a zasadzoval sa proti zdra žo va niu a väz neniu pro-
tes tantských kazateľov. Postupujúca dra ho ta spus  tila ďalšiu vl nu 
po vsta ní vo februári a auguste na sle dujú ce ho roku. 

Asi štyri tisícky baníkov a príslušníkov mestskej chudoby vtrhli 24. 
februára 1526 do Banskej Bystrice, kde vyplienili a podpálili domy 
patriciátu a uväznili banského komorského grófa. Baníci žiadali 
spravodlivú mzdu, odstránenie úžery a zabezpečenie ban skej pre-
vádzky. Po desiatich dňoch, keď sa im nepodarilo dobyť zámocký 
areál, opustili mesto pod tlakom šľachticko-pat ri cij skej presily. Už 
3. augusta 1526 opäť vnikli do mesta, ktoré takmer úplne ovlád li. 
Spojené vojská okolitých miest, feudálov a oddiel kráľovského voj-
ska ich však neskôr opäť vytlačili z mesta. Vod co via rebélií ušli na 
Mo ravu a do hôr. Povstanie sa vzhľadom na ľudový reformač ný 
a ná   boženský charakter považovalo za kacírske vystúpenie a bolo 
su rovo potlačené. V decembri 1526 vyhlásila kráľovná Mária roz -
sudok kráľovského personála Thuróczyho nad účastníkmi ba  níc-
keho povstania za právoplatný. Jeho vodcovia, pokiaľ sa ich po da-
rilo chytiť, boli popravení, niektorí dokonca aj po mnohých rokoch. 

Najväčšiu hrozbu pre mestá predstavovali od stredoveku popri 
epi démiách požiare. Jeden z najničivejších požiarov v histórii Ban-
skej Bystrice vypukol po polnoci z 3. na 4. augusta 1761. Spustošil 
takmer celé mesto a vyvolal hlboký súcit a prejavy sústrasti v celej 
Európe.

Oheň vypukol v cisársko-kráľovskom Medenom Hámri, odkiaľ sa 
za čal nezadržateľne šíriť okolo Striebornej brány. Silný severný 
vie tor podporil plamene, ktoré sa rýchlo rozšírili po Lazovnú brá  nu 
neďaleko evanjelického kostola. Tu bolo v stodolách a šo pách po 
žatve veľké množstvo obilia a sena, ktoré sa vznietilo a meniaci sa 
vietor ho hnal do všetkých častí mesta. Oheň bol ta ký mocný, že sa 
vznietili dokonca aj lesy za Hronom. Väčšina domov a hospodár-
skych budov bola pokrytá dreveným šindľom a zväčša vyhoreli až 
do základov aj s celým vnútorným inventárom, stajňami, diel ňa mi 
a skladmi. Zhorel aj tzv. nemecký mestský kos tol, ktorý mal síce 
me  denú strechu, ale za obeť padol vysoký oltár z cédrového dre va 
z dielne majstra Pavla z Levoče a celé bohaté vnútorné vyba ve nie. 
Na po slednú chvíľu sa podarilo za chrániť časť župného ar chí vu 
zo su sedného mestského domu. Horúčava roz tavila sedem mest-
ských diel a v hrad nej veži Bar bakanu päť zvonov, vrá ta ne ob rov-
ské ho „Generála“. Živlu neodolalo ani 16 bášt mestské ho opev-
ne nia. Čias točne vydržal Ka pi tulský kostol, hoci cínové píš ťa ly je ho 
or ganu sa úplne roz ta vili. Susediace Jezuitské kolégium a Kam -
mer hof boli značne spus tošené. Kostol sv. Alžbety pri Dolnej brá-
ne bol zni če ný, rov na ko neďaleký Špitálsky mlyn. 

Požiarom boli najviac postihnuté meštianske domy na ringu (rínok, 
ná mes tie), v Hornej, Dolnej, Lazovnej, Farskej ulici a na Hronskom
a La zovnom predmestí – 305 zväčša do základov vyhorených do-
mov z pôvodných 414. Záverečná bilancia katastrofy zahŕňala aj 
132 mŕtvych. Materiálne škody boli vyčíslené na neuveriteľné dva 
mi lióny zlatých. Za vinníkov požiaru boli po vyšetrovaní označe ní 
tra  ja tesári, ktorí si do tesárskej dielne v hrnci doniesli žeravé uh lie 
na va renie baraniny. Vinníci boli odsúdení na dva roky nútených 
prác v oko vách. Autentické svedectvo o katastrofe prináša vo svo-
jej knihe z roku 1761 aj Ján Jakub Adami.

Požiar natrvalo ovplyvnil panorámu mesta a jeho celkový urba-
nis   tic ko-ar chitektonický charakter. Radnica vydala prísny zákaz 
sta vať akékoľvek dre vené obyt né či hospodárske budovy vo vnú-
tor nom meste. Štíhle gotické siluety kostolov a veží vy strie dali ba-
ro ko vé. Mesto za čalo nená vrat ne strácať stredoveký charakter po-
stup ným odstra ňo va ním hradieb najprv mestského hradu, ne skôr 
aj mest ského opevnenia. 

Tretia návšteva najvyššie ho 
predstaviteľa Rímskokato-
líc kej cirkvi na Slovensku, 
264. pápeža Jána Pavla II., 
sa uskutočnila 11. až 14. 
sep tem bra 2003 a bo la jed-
nou z je ho posledných za-
hra nič ných ciest. 

Do Banskej Bystrice zavítal 
Svätý otec 12. septembra, 
kde priamo na Námestí SNP 
celebroval mariánsku svätú 
omšu pre desať tisíce veria-
cich z celého Slovenska i zo 
zahraničia. Táto sláv nostná 
udalosť bola priblížená aj os-
tatným návštevníkom vďa  ka 
veľkoplošným obrazov kám, 

si tu ovaným na exponovaných mies tach v meste, a v priamom pre-
no se aj televíznym divákom.  

K dôstojnej atmosfére návštevy tejto charizmatickej osobnosti pri-
spel pre túto príležitosť vybudovaný oltárny priestor s prislú cha jú-
cim zázemím. Jeho autori, architekti Jozef Frtús a Tomáš So bo ta, 
zvolili jednoduchú horizontálnu formu, ktorú kompozične pre via za-
li so siluetou blízkych kostolných veží. Mariánsky motív pre zen  to-
va la farebnosť celého objektu a symbolická korunka Pan ny Má rie 
v streche nad oltárom. Prítomnosť vzácnej návštevy sym bo lizo va-
la farebnosť doplnkových plôch a atiky vo farbe pápež skej žltej 
a erb Svätého otca. Oltárne pódiá lemovali kríky gu ľo vitého tvaru, 
sym bo lizujúce zrnká ruženca. Za celý svoj pon tifi kát Ján Pavol II. 
s vý nim kou Ríma neslúžil omšu upro stred takej to štruktúry histo-
ric ké ho jadra mesta. V rámci svojej ná všte vy absolvoval pr vý pá-
pež slo van ského pôvodu na svojom bielom papa mobile aj okruh 
šir ším centrom mesta a pozdravil tisícky nad šených účastníkov.

Udalosť pripomína pamätná tabuľa odhalená v roku 2004, ktorá 
je umiestnená na historickom dome na Námestí SNP č. 23 s týmto 
textom:

Autorom Banskobystrického pochodu je Anton Július Hiray (* 17. 
2. 1770 Nová Baňa, † 21. 10. 1842 Banská Štiavnica) – hudobný 
skladateľ, organista a v rokoch 1790 až 1820 riaditeľ chóru (re-
genschori) farského kostola Nanebovzatie Panny Márie v Banskej 
Bystrici. V ro koch 1820–1842 pôsobil ako regenschori a mestský 
kapelník v Banskej Štiavnici.

Vo funkcii majstra mestských trubačov sa s ním v archívnych pí-
som ných záznamoch stretávame po prvýkrát 27. júla 1798 v sú-
vis los ti s príchodom palatína Jozefa Antona, syna cisá ra Leo pol  da 
II., do mesta Banská Bystrica. Na počesť tejto, pre mes to veľmi vý-
znam nej udalosti, skomponoval A. J. Hiray Pochod ob ča nov mes ta 
Banská Bystrica (Civitatis Neosoliensis Militare Marsch) – sklad-
bu pre dva klarinety, dva lesné rohy a dva fagoty. 

Originál rukopisu pochodu bol objavený v roku 1982. Partitúra má 
podobu tenkého zošitka približne formátu A4, ktorý je vložený do 
mestského administratívneho protokolu Banskej Bystrice.* Bola 
zvia zaná medzi stranami 431 a 432. Na strane 431 je pod čís lom 
1831 poznámka, že rukopis je sem vložený na žiadosť au to ra, aby 
sa „zakonzervoval na pamiatku“ tejto výnimočnej uda los ti. Po ot-
vorení prebalu sa na pravej strane partitúry na chá dza titulný list. 
Ľavá vnútorná strana prebalu obsahuje me ná a funk cie jedno tli-
vých členov vojenskej jednotky, zrejme ob čian skej milície „Offi  cio-
latus Banderu“, ktorá sa spolu s trubačmi zú čast nila vítania pa la-
tí na na čele sprievodu. 

K po  vin nostiam mest-
ské ho trubača pat  rilo za-
bez pe čovať aj hu dobnú 
produk ciu na mest ských 
ple soch. Preto sa k pô-
sobeniu skla dateľa A. J. 
Hi raya v Ban skej Bystri ci 
via žu aj via ceré ta neč né 
sklad by (svet ské kom  po -
zí cie) – me nue ty, po lo né-
zy, ne mec  ké a su  sed  ské 
tance. 

Nahrávku Banskobystric-
kého pochodu si v po da   -
ní Brass Bandu mož no 
vy po čuť v rámci návštevy 
Stre do sloven ského mú-
zea na Námestí Šte fa na 
Moy se sa č. 20. – Matejo v 
do m – ako zvukový sprie-
vod v expo zícii veno vanej 
his tó rii mesta.  

ZNELKA SLOBODNÉHO 
SLOVENSKÉHO VYSIELAČA
Z ROKU 1944<VI.>

O Cikkerovej znelke sa traduje, že bola ovplyvnená francúzskou 
Mar seillaisou. Motívy boja a príprav naň, naliehavo zaznie vajúce 
v znel ke, možno nájsť aj v predošlých Cikkerových dielach. Téma 
ná rodného odboja rezono vala aj v ďalšej jeho tvorbe.

 dokument s partitúrou 
Civitatis Neosoliensis Militare Marsch

Listina mestských privilégií Banskej Bystrice, vydaná kráľovskou 
kan celáriou Belu IV. v roku 1255, je fakticky prvým písomným 
do ku mentom potvrdzujúcim charakter mesta. Pretože ide o jeho 
„rod ný list“, je starostlivo uchovávaná v papierovom obale a v ko-
vo blo ku a ten v trezorovej miestnosti po bočky Štátneho ar chí vu 
v Ban skej Bystrici. Text mestských výsad bol napísaný po la tin sky 
na per ga mene, ktorý sa uprednostňoval pri zhotovovaní privi le-
giál nych listín i ostatných dôležitých do ku men tov pre svoju väč šiu 
pev nosť a trvanlivosť, s rozmermi 330 × 475 mm. Plika, za hnu tá 
časť pergamenu, má výšku 39 mm. Oboj stranná pečať pa nov ní ka, 
pôvodne privesená na hodvábnych šnú rach, bez ktorej listina ne-
má záväznosť a právnu silu, chýba. 

Uhorský kráľ Belo IV. povýšil osadu Bystrica na slobodné krá ľov ské 
mesto na základe žiadosti nemeckých novousadlíkov, ktorí priš li 
do slovanskej osady na jeho osobné pozvanie. V listine sú okrem 
iného určené hranice mesta a udelené výsady ako na prí klad: 
prá  vo voľ by fa rá ra, či právo slobodne si spomedzi seba voliť na 
jed no roč né ob do bie richtára. Asi najdôležitejším privilégiom bo lo 
po vo le nie hľa  dať zlato, striebro a ostatné kovy na celom úze mí Zvo-
len ské ho ko mi tátu a z vyťaženého zlata platiť desati nu, zo strieb ra 
a os tat ných kovov ôsmu časť. Pôvodom nemeckí oby va te lia zís-
kali tiež právo uží vať lesy, lúky a oráčiny na území mes ta (okrem 
po ľo vač ky a rybolovu), boli povinní dostaviť sa na krá ľov ský dvor 
len na vy zvanie panovníka alebo osoby, ktorá má jeho po ve renie, 
zú čast ňovať sa vojen a výprav pod krá ľov skou zástavou… atď. 

Aj keď od udelenia mestských výsad uplynulo už vyše 750 rokov, 
sú pre nás nielen vzácnym svedectvom doby, ale aj dôkazom, že 
prá ve ony a stali základom, bez ktorého by vývoj a rozmach Ban-
skej Bystrice, v tej podobe ako sa udial, nebol možný.

vysielač počas SNP a po bombardovaní

„NA TOMTO MIESTE SLÚŽIL SV. OMŠU 

PRE STOTISÍC ZHROMAŽDENÝCH VERIACICH 

PÁPEŽ JÁN PAVOL II. DÒA 12. SEPTEMBRA 2003 

POÈAS SVOJEJ NÁVŠTEVY SLOVENSKA 

A BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZY“

veduta Samuela Mikovínyho z roku 1736

drevený intarzný obraz z roku 1959 — Robotnícky dom

 listina mestských práv pre Banskú Bystricu, 
vydaná uhorským kráľom Belom IV. 


