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Prvé dotyky s mestom sa začali už v roku 1695, keď začal navštevovať
evanjelické gymnázium. Rektorom  bol Ján Búrius a zástupcom Ján Pilárik-
očovský rodák, ktorý  ovplyvnil ďalšiu jeho životnú púť. V čase silnejúceho
protireformačného tlaku jezuitov sa nesmeli vyučovať odbory vyšších tried,
Pilárik preto vypracoval  pre Mateja Bela osobitný plán filozofického štúdia,
filozofia bola totiž potrebná na prijatie na vysokú školu.

22. marca 1684 sa v Očovej narodil polyhistor,
vlastivedný  pracovník, reformátor školského systému,
pedagóg, básnik, historik a predovšetkým tvorca moder-
ného zemepisu - Matej Bel. Bol významným uhorským
vedcom 18. storočia slovenského pôvodu. Vtedajšie
vedecké spoločnosti sa pretekali, aby sa Bel stal ich
členom. Dobové záznamy svedčia o tom, že bol členom
berlínskej učenej spoločnosti der Wisenschaften,
olomouckej Societas incognitorum,  Kráľovskej učenej
spoločnosti v Londýne Royal Society, ako aj jenskej
Societas latina. Jeho vedecké dielo Notitia Hungariae
novae historico-geographica ocenil Zlatou medailou s
vlastným potrétom aj pápež Klement XII. Právom môžeme
byť hrdí na tohto učenca a tešiť sa, že nitky jeho života
sú vpletené aj do histórie Banskej Bystrice.

Pokračovanie na str. 4

Remeslá zohrávali v dejinách mesta Banská Bystrica význam-
nú úlohu. Banská Bystrica bola po Bratislave, Košiciach a Komár-
ne najväčším strediskom remeselnej výroby na území Slovenska.

V kráľovskom domíniu Zvolenský les
pradú stromy v pavučinách
na teplom slniečku
Jazdec Belo tohto mena štvrtý
korunovaný kráľom Uhier
roku Pána svätorečenia sestry Alžbety
sedí nehybne zrastený s koňom
pozorujúc pavúka súka myšlienky
Ďaleko za chrbtom Pustý hrad
keď belasé nebo sa zmení na čiernu dieru
a jeho dych nevťahuje ale tlačí k zemi

Kráľovstvo je vyrabované šľachta spupná
na šiju dýcha Tatár
Peniaze sú pasca a kto ich má
chce ovládnuť kráľa
Les zaplakal dažďom
A Bela by netrafil dobre mierený šíp
srdce má úzke ako mesiac v novembri

Ale to je len začiatok
Zem pred ním zacvendží kovom

MEĎ NAD ZLATO

Pokračovanie na str. 2

Iveta Abelovská

Rok 1827. Richtár a rada mesta schvaľujú
banskobystrickým a radvanským brusičom
a strihačom vlny artikuly, prispôsobené
generálnym artikulom Uhorského kráľovstva.

Ako jedno zo 7 slobod-
ných kráľovských miest
(Kremnica , Banská Štiavnica,
Banská Bystrica, Nová Baňa,
Pukanec a Ľubietová.  Banská
Belá) mala v hospodárskych
dejinách Slovenska významné
postavenie. Ako mesto s oso-
bitným privilegiálnym banským
právom dostalo už v r. 1255
osobitné remeselné, a tým
i tržné práva. Remeselníci
a obchodníci sa dostali pod
právomoc vtedajšej cechovnej
hospodársko–spoločenskej
organizácie. Spoločné stavov-
ské a hospodárske záujmy
remeselníkov tej istej profe-
sie viedli k vytvoreniu svojpo-
mocných bratstiev, z ktorých sa
neskôr vyvinuli privilegované,
osobitne organizované korpo-
rácie – cechy.
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Banskobystrickí remeselníci si zriaďovali cechy už v 14. storočí.
Členom cechu mohol byť len banskobystrický mešťan. Mešťanom mohol
byť zase len ten, kto vlastnil dom v meste. Banská Bystrica bola mesto,
ktorého nemecké meštianstvo sa veľmi húževnato bránilo pred prenikaním
iných národností do svojich radov.
Príkladom tohto javu môžu slúžiť
najstaršie zachované artikuly
banskobystrického mäsiarskeho
cechu (z 1. polovice 15. storočia),
v ktorých je uvedené: „Slovák ne-
môže vstúpiť do mäsiarskeho
cechu“ (auch haben sy das recht,
das keyn Wyndt jn jre zech mag
treten). Ustanovenie brániace Slo-
vákom vstupu do mäsiarskeho
cechu sa mohlo dostať do cecho-
vých štatútov až dodatočne. Príle-
žitostí bolo dosť, lebo pôvodné
štatúty alebo práva udelené mäsiar-
skemu cechu mestskou radou
zhoreli pri požiari niekedy v prvej
polovici 15. storočia. Preto ich na
žiadosť predstavenstva cechu rada
mesta obnovila novou listinou
niekedy pred 15. marcom 1443,
text ktorej však poznáme iba
sprostredkovane ako inzert
v konfirmácii z 15.3. 1443. Navyše
ani táto konfirmácia sa nám
nezachovala v origináli ale iba
v odpisoch zo 16. storočia. A to už
bolo obdobie, keď sa medzi
meštianstvom Banskej Bystrice
čoraz viac uplatňuje početný slo-
venský element a začínajú vznikať prvé národnostné rozpory. Takže aj
keď cech banskobystrických mäsiarov, ktorý vznikol na začiatku 15.
storočia a bol ako inštitúcia nemeckou záležitosťou, nijako neznamená,
že sa do jeho radov nemohli dostať
aj mäsiari – Slováci.

Najvýznamnejšími odvetviami
remeselnej výroby v meste v 14.
a 15. storočí bola výroba klobúkov,
plátna, súkna a kordovánu. V 16.
storočí boli najpočetnejší mäsiari.
V r. 1526 pracovalo v meste 20
mäsiarskych majstrov. Vzhľadom na
početné banské a iné robotníctvo
nás tento počet ani neprekvapuje.

Majstrov ševcov bolo 12, kraj-
čírskych majstrov 10, kováčskych
7, tesárskych 6, zámočnícki majstri
boli 4, tak isto aj debnárski, majstri
pekári boli traja, kožušníci, zlatníci
a remenári tiež traja. V 18. storočí
nastal v meste obrovský rozmach
remeselnej výroby. Banská Bystrica
zaujala v remeselnej výrobe na
Slovensku tretie miesto hneď za
Bratislavou a Komárnom. V roku
1750 pracovali v meste remeselníci
50 výrobných odvetví v 425 dielňach, z ktorých najpočetnejší boli
klobučníci. Potom nasledovali čižmári,  kožušníci, krajčíri, mäsiari,
gombičkári, tkáči, hrnčiari, kordovaníci (Banská Bystrica bola centrom
výroby kordovánu na Slovensku), prachári, zvonolejári, hodinári, mečiari,
puškári a jeden výrobca organov.

Veľmi významným banskobystrickým remeslom bola aj v tomto období
výroba plátna. V roku 1777 zamestnávalo 23 miestnych tkáčov spolu 46
tovarišov a 32 učňov. Od konca 17. storočia sa v remeselnej výrobe dostáva

do popredia mestečko Radvaň,
ktoré vynikalo ani nie tak počtom
svojich remeselníkov ako ich podni-

kavosťou. Išlo najmä o hrebenárov (24), nožiarov (16), klobučníkov (13).
Takže vidíme, že v 18. storočí niekoľkostoročné dejiny remeselníckej výroby
na Slovensku vrcholili, a to v zmysle kvantitatívnom i kvalitatívnom.

Ale už od konca 18. storočia sa situácia mení. Remeselná výroba
začína upadaťdo krízy. Kým v 18. storočí bolo v Banskej Bystrici okolo
500 majstrov , do roku 1828 ich počet klesol asi na 369. Zo 60 remesiel,
ktoré tu existovali, nemalo ani jedno, okrem čižmárov, viac ako 20-25
predstaviteľov. Pomerne dobre sa darilo súkenníkom, zo starších remesiel
boli početní aj klobučníci (20) a kordovaníci (10). Na prahu buržoáznej
revolúcie bolo v meste vedúcim remeslom garbiarstvo. Medzi popredných
banskobystrických remeselníkov patrili aj farbiari. V Radvani pracovalo v r.
1828 až 109 majstrov, ktorí zamestnávali 44 tovarišov. Nástup kapitalistickej
manufaktúry znamenal zánik cechov aj v Banskej Bystrici. Prvou
manufaktúrou v meste bola súkenka, ktorú založil v r. 1725 mešťan
a obchodník Teofil Sterz s dvoma spoločníkmi. V polovici 40. rokov rozšíril
súkennícky majster Štefan Šándory svoju cechovú dielňu na manufaktúru.
Zaobstaral si aj moderné stroje a rozšíril výrobu niektorých kvalitných
druhov súkna.

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA CECHU
Vnútorná organizácia cechu bola presne stanovená artikulami

(štatútmi,regulami, poriadkom) Z celkového počtu štatútov bansko-
bystrických remeselníkov, ktoré sú uložené v Štátnom archíve v Banskej
Bystrici, pobočka Banská Bystrica a sú súčasťou fondu Banskobystrické
cechy 1443-1872 (1948) je 61  nemeckých, 24 slovenských, 3 latinské,
1 maďarské. Slovenské štatúty od začiatku mali klobučníci, sládkovia,
tkáči. súkeníci a mečiari, neskôr aj pivovarníci. Veľmi významným stre-
diskom slovenských cechov bolo aj mestečko Radvaň, kde mali slovenské
štatúty nožiari, mäsiari, súkeníci, ševci a spojený cech mečiarov, kováčov
a zámočníkov.

Artikuly zo začiatku nikto nekontroloval ani neschvaľoval. Preto sa do
nich dostali najrozmanitejšie nezmyselné požiadavky. Obyčajne v nich
bolo zahrnuté všetko, čo tam majstri chceli mať a čo im zabezpečovalo
monopol na miestnom trhu. O tom svedčí napr. aj už vyššie spomenutá
skutočnosť, že do niektorých z nich sa dostali aj požiadavky, aby bolo
členstvo vyhradené len nemeckej národnosti. Až neskôr boli cechy
podriadené kontrole mestského magistrátu a prostredníctvom neho vlastne

aj štátu. Artikuly určovali práva
a povinnosti cechu a jeho prísluš-
níkov, zachytávali všetky cechové
zvyklosti, určovali ceny výrobkov,
vymedzovali povinnosti a mzdy
tovarišov, výšku táx a pokút, trhové
modality, predpisovali ochranné
opatrenia proti cechom s podobnou
náplňou práce a pod. Každý cech
sa snažil krátko po svojom vzniku
získať štatút, ktorý si buď sám
vypracoval, alebo si požičal a dal
potvrdiť. Bez potvrdeného štatútu
cech nebol považovaný za právo-
platný a takíto remeselníci boli
považovaní za „fušerov“. Títo mali
zakázané predávať svoj tovar. Ich
výrobky sa mali bez náhrady zhabať
a mohli byť aj vykázaní z mesta.

Najstaršie zachované štatúty
banskobystrických cechov pochá-
dzajú už z 1. polovice 15. st., sú teda
najstaršie v stredoslovenských
banských mestách a sú to štatúty

mäsiarov. Pre zaujímavosť uvádzam niekoľko bodov z týchto štatútov.

1. Nikto okrem členov cechu nemá právo predávať mäso „od
pondelka do pondelka“, to znamená mimo týždenných trhov v Banskej
Bystrici. Kto sa prichytí pri porušovaní tohto ustanovenia, mäso sa mu
zhabe a dá sa do špitála.

2. Právo výseku mäsa má len ten, kto to robí sám, vlastnými rukami.
Ak by niekto namiesto seba chcel postaviť za mäsiarsky pult sluhu,
treba mu v tom zabrániť.

V roku 1832 Fratišek I. udeľuje artikuly banskobystrickým obchodníkom.

Pokračovanie zo str. 1.
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3. Ak niekto donesie na trh zlé mäso, má sa mu zhabať a hodiť
mačkám a psom.

4. Tak isto u koho sa na trhu nájde teplé (neodležané) mäso, môže
sa zhabať a dá sa do špitála.

5. Keď sa v pondelok dovezie
na trh dobytok, majú právo ho
kupovať „die walt werck“ (podľa
Doc. Skladaného by označenie
„die walt werck“ mohlo byť staré
označenie pre waldbűrgerov,
majiteľov baní a hút v okolitých
lesoch, ktorí rovnako ako bohatí
remeselníci a obchodníci tvorili v B.
Bystrici privilegovanú vrstvu stre-
dovekého meštianstva), po nich
mäsiari a keď si už títo nakúpili,
môžu ho kupovať aj iní v slobod-
nom predaji.

6. Nikto okrem mäsiarov ne-
má právo výseku na veľký doby-
tok; iba príslušníci šľachty, ak si
ho kúpia, môžu si ho sami medzi
sebou rozdeliť.

7. Slovák nemôže vstúpiť do mäsiarskeho cechu.
8. Ak je niekto predvolaný pred cechmajstra a obžalovaný z ne-

zaplatených peňažných podlžností, má 14 dní na to, aby sa k dlhom
priznal; čo neprizná, to rozsúdi mestská rada. Po uplynutí týchto 14 dní
musí svoju podlžnosť vyrovnať
podľa mestského práva záloho-
vaním majetku alebo peniazmi.

9. Do cechu sa prijíma na
základe písomného dobrozdania.
Novoprijímaný člen daruje maj-
strom dve pinty vína a šesť funtov
vosku.

10. Do cechu nemôže byť
prijatý slobodný tovariš, len keď je
už riadne zosobášený s nejakou
pannou alebo vdovou podľa zvyk-
lostí rímskej cirkvi.

Najnižším stupňom remesel-
níckeho rebríčka bolo učňovstvo.
Bola to vlastne príprava na nado-
budnutie remeselníckej kvalifikácie,
ktorá trvala 2-4 roky. Učeň počas
učenia býval v rodine svojho majstra,
od ktorého dostával stravu, obuv
a ošatenie. Za svoju prácu nielenže
nedostával nijakú mzdu, ale zväčša sa ešte žiadalo, aby za učenie platil.
Učeň sa musel správať skromne, byť mravný, usilovný, verný a oddaný
svojmu majstrovi. Ďalším stupňom remeselníckeho rebríčka bolo tovarišstvo,
do ktorého boli učni oficiálne povyšovaní po skončení
učebného obdobia. Na základe odporúčania svojho
majstra dostal učeň výučný list. Po zaplatení rôznych
poplatkov si musel pozorne vypočuť cechové artikuly
a rôzne napomínania. Nakoniec všetkých pohostil.

Každý cech mal počas ceremónie prijímania učňa za
tovariša určitý zvyk. Tak napr. garbiarsky vyučenec musel
zoskočiť z okraja strechy na napnutú volskú kožu, ktorú
držali štyria majstri. Koža fungovala ako trampolína. Učeň
sa od nej odrazil a vyskočil tak, aby sa rukou zachytil
o odkvapovú rúru a opäť zoskočil na kožu. Skok musel
opakovať najmenej tri razy. Ak majstri kožu neudržali, alebo
sa učeň zo zľadovatenej strechy zošmykol a padol na
zem, došlo k úrazu. Preto zvyk koncom 17. storočia
zakázali.

Tovariša na rozdiel od učňa nesmel nikto beztrestne
udrieť a v oficiálnom styku mu patrilo oslovenie „pán“
spojené s vykaním. Pracovný čas tovarišov trval
v priemere okolo 15-16 h. s prestávkami na raňajky, obed
a večeru. Našli sa aj také cechy, v ktorých sa pracovalo
až 17-18 h. denne. Až neskôr bol pracovný čas tovarišov
upravený jednotne na 15 h. denne s hodinovými
prestávkami na obed a polhodinovými na raňajky a ve-

čere. Čistý pracovný čas tovariša trval teda 13 h. denne. Od tovarišov sa
očakávalo, že nadobudnuté vedomosti si budú zdokonaľovať najmä na
tzv. vandrovkách.

Vandrovanie trvalo obyčajne 3-
4 roky. Od tovarišov sa vyžadovala
bezpodmienečná poslušnosť, od-
danosť svojmu majstrovi, úctivosť
a pracovitosť. Prakticky všetko mali
zakázané. Od hrania kariet alebo
kociek, opitie sa až po stýkanie sa
s dievčatami. Napr. v artikulách ce-
chu pivovarníkov z r. 1770 sa uvádza:

„Každý pomocník (tovariš),
buď mládenec alebo omanželený
sa má bohabojne držať desiatich
prikázaní Božích. Ak by ich hrubo
porušil, nepoctivo sa zachoval,
alebo sa krádeže dopustil, ten
ďalej nemá byť trpený medzi
pomocníkmi. Keby bol niektorý
tovariš pristihnutý na ulici alebo
i v krčme s nejakými korheľmi
alebo v nejakom dome s nepo-

riadnymi ženami, alebo by svoju prácu nevykonával a ľahkomyselne
zameškával, má dať pokutu šestnásť turákov. Mimo to sa majú tovariši
vo svojom obecnom živote, vo svojich skutkoch poctivo a statočne

správať, nenadávať, nevadiť sa.
Predovšetkým sa má každý z nich
všemocne vyvarovať zlých a ne-
čistých rečí, neslušných a po-
horšujúcich vtipov ako aj všetkých
nepekných grobianských a ha-
nebných činov. Ak niektorý z nich
toto poruší, ten má byť kedykoľvek
sa mu to dokáže spokutovaný vo
výške dvanásť turákov.“

Po skončení vandrovky musel
tovariš doma u majstra absolvovať
„majstrovský rok“ (Meisterjahr).
Potom predložil žiadosť o majstra
a vyhotovením kumštu remesla,
čiže majstrovského diela (Meister-
stűck), musel dokázať svoju spô-
sobilosť. Ak kvalita nebola dosta-
točná, mohol sa kandidát znova
pokúsiť o majstrovský kus. Ak jeho
prácu majstri prijali, zaplatil vstupné,

ktoré bolo dosť vysoké. Kandidát na majstra musel potom vystrojiť
slávnostnú hostinu (často mala aj 20 chodov). Až potom ho cech obradne
vyhlásil za majstra, a to pasovaním (napr. úderom paličky po hlave). Po

zložení prísahy na artikuly ho
zapísali do cechovej knihy (registra)
a vydali mu majstrovskú listinu.
V spoločenskej oblasti bolo
prvoradou podmienkou, že majster
sa musel stať mešťanom a zriadiť si
dielňu, ak ju dovtedy nemal.
Zároveň sa musel do roka oženiť,
inak ho čakal peňažný trest a po
dlhšom čase i vylúčenie z cechu.

I po zrušení cechov pestovali
predstavitelia jednotlivých remesiel
pod vplyvom tradície pocit spolu-
patričnosti zachovávaním niekto-
rých cechových zvyklostí. V sú-
časnosti sa opäť niektoré remeslá
vracajú k starobylým cechovým
tradíciám a vytvárajú si cechy.
Určite by  mohli vo svojej činnosti
čerpať skúsenosti z organizácie
života v týchto korporáciách
v minulosti.

Jolana Darulová

Majstrovký list krajčíra z roku 1837.

Výučný list krajčírskeho učňa z roku 1862.

Úradný doklad z r. 1831.
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Notícia vyšla v roku 1736 v Rakúskej Viedni,
nákladom Paula Strauba kníhkupca, tlačou Jána Petra
van Gelena, cisárskeho tlačiara. Vzácna kniha je
viazaná v koži. Väzbu má barokovú, zdobenú orna-
mentálnou slepotlačou, viacnásobne rámovú s pou-
žitím motívu palmových listov a iných rastlín. Chrbát
knihy je bez výzdoby. Portrét Mateja Bela v Notícii je
od bratov Andrea a Jozefa Schmutzerovcov z Viedne.
Zaujímavý je citát pod portrétom: „Sme prach a tieň“.
Napísaná je v latinskom jazyku.

 Z rukopisných poznámok na titulnom liste sa
dozvedáme, že prvým majiteľom bol Ján Láni, neskôr
Jozef Melzer. Za titulným listom je venovanie panov-
níkovi Karolovi VI. a invokačná báseň. Druhý zväzok
Notície obsahuje dokončenie opisu Bratislavskej
stolice, pokračuje opisom Turčianskej, Zvolenskej a
Liptovskej stolice. Opis každej stolice sa člení na 2
časti: generálnu, resp. všeobecnú a špeciálnu.
Generálna časť má 2 veľké oddiely: prírodopisný a
politický. Prírodopisný je o prírode, polohe a životných
podmienkach stolice. Politický pojednáva o
obyvateľoch, úradoch i vznešených rodinách stolice.

V jednotlivých oddieloch špeciálnej časti sa
podáva historicko-geografický opis stolice, vždy v
rámci jej jednotlivých dištriktov, čiže okresov.

Notíciu spestrujú veduty niektorých miest,
napríklad Svätého Jura, Pezinka, Banskej Bystrice,
Ružomberka. Podobne ako veduty aj mapy k jed-
notlivým stoliciam vyhotovil Samuel Mikovíny. Kniha
má početné marginálie, ktoré sú vpísané predo-
všetkým vo Zvolenskej stolici. V histórii mesta
Banskej Bystrice iste zaujmu opisy ulíc a piatich
mestských brán: „...predovšetkým Horná a Dolná
ulica, ku nim pridaj Kúpeľnú ulicu, ktorej pomenovanie
je od niekdajšieho verejného kúpeľa (pozn. dnešná
Lazovná),  ďalej Striebornú, kde stál dom, v ktorom
sa značkovalo striebro a napokon Hronskú ulicu.
Všetkých päť ulíc vyúsťuje do toho istého počtu
mestských brán, ktoré nesú ich pomenovanie“.
Mestské brány, žiaľ, patria dnes už len históriii. V
časti o Liptovskej stolici v súvislosti s vyrubovaním
stromov v lesoch už v tých časoch cituje Matej Bel
obavy odborníkov: „... že husto zalesnené pohoria sa
vyčerpajú, ak sa včas neobmedzí vytínanie lesov“.

Text o každej stolici má v závere Itinerárium, čo
sú vlastne trasy ciest do iných stolíc so vzdiale-
nosťami, nie v kilometroch, ale v míľach. Belova Notícia
je dielo veľmi rozsiahle a zaujímavé. Etnografi a historici
nájdu vňom mnoho cenných informácii, vlastivedných
vedomostí o našej vlasti.

Kniha sa tešila úcte a pozornosti návštevníkov
nielen v minulosti, ale aj súčasnosti.

Mária Lásková

V Banskej Bystrici sa učil orientálne jazyky, základy filozofie a teológie,
rétoriky, histórie, geografie, matematiky, fyziky, biológie. Napísal pieseň
Pobožného študenta, ktorá uzrela svetlo sveta až o 40 rokov neskôr. V roku

1703 Banskú Bystricu obsadili Rákocziho vojská.
Bel skončil gymnaziálne štúdia. Vďaka finančnej
podpore banskobystrickej a rožňavskej evanjelickej
cirkvi, ako aj senátora a mestského radcu Martina
Klementa, mohol Bel študovať na Univerzite v Halle,
na teologickej fakulte. Dekanom fakulty bol Joachim
Breithaupt, neskôr jeho veľký priaznivec.

Okrem teologických predmetov  a orientálych
jazykov študoval zároveň medicínu, zemepis a
dejiny, fyziku, matematiku, morálku, etiku. Univer-

zita v Halle bola šíriteľkou nového smeru v protestantizme - pietizmu,
ktorý kládol dôraz na náboženský cit a individuálnu praktickú zbožnosť.
Pietizmom bolo poznačené už prvé vedecké dielo Mateja Bela z roku
1707 a to dizertačná práca teologického obsahu: HYPOTYPOSIS
HYGIANON TON LOGON SIVE FORMA SANORUM VERBORUM. Po
obhajobe vyšla aj tlačou. No už rok predtým (1706), napísal oslavnú
báseň na sobáš dcéry svojho dobrodinca Martina Klementa v štyroch
jazykoch - v latinčine, v nemčine, v maďarčine a v biblickej češtine -
VOTUM TETRAGLOTTON, čiže Štvorjazyčné slávnostné zasľúbenie.
Život prináša aj smutné udalosti a takou bola smrť priateľa Juraja Štrbu.
Smútok za priateľom vyjadril v básni: QUERULA VOX - Plačlivý hlas, tiež
v štyroch jazykoch.

Farnosť v Banskej Bystrici žiadala, aby Bel splnil záväzky voči škole a
farnosti, a tak v roku 1708 nastúpil v Banskej Bystrici do funkcie prorektora,
neskôr rektora ev. gymnázia. Bol to začiatok jeho pedagogických a
školských reforiem. Obohatil obsah vyučovania o viaceré predmety,
pozdvihol úroveň školy. Sám napr. vyučoval dejepis, zemepis a filozofiu.

V kostolíku sv. Alžbety pôsobil ako kňaz pre slovenských a nemeckých
veriacich (v tých časoch Špitálsky kostol). Vedľa kostola, na  bývalom
sirotinci, kde určitú dobu tento učenec býval, je od roku 1942 zásluhou
Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici umiestnená
pamätná tabuľa. Pôvodná pamätná tabuľa s maďarským textom, ktorá
bola na dome od roku 1878 sa stala zbierkovým predmetom Stredoslo-

venského múzea v Banskej Bystrici. Miesto, kde je dnes  evanjelický
kostol v Lazovnej ulici, sa nazývalo Lovčanovským pozemkom. Bola tu
drevená stavba kostola, fary a školy, kde určitú dobu Matej Bel vyučoval.

V Banskej Bystrici si našiel aj manželku. Volala sa Zuzana a bola
dcérou lekárnika Ondreja Hermanna.  Mali spolu osem detí. V roku 1709
po vyhnaní Rákociho vojsk z mesta ho obžalovali z podvratnej činnosti a
hrozil mu trest smrti. Po príhovore vplyvných osobností a na príkaz generála
Heistera ho 12. januára 1709 prepustili. Tento deň celý zvyšok života
slávil ako deň svojho druhého narodenia. V novembri odňali evanjelikom
Špitálsky kostol, Bel stratil kňazskú funkciu. Bratislava bola pre uskutoč-
nenie jeho životných plánov a myšlienok pietizmu priaznivejšia, a preto
od roku 1714 prijal funkciu rektora evanjelického lýcea. Zaviedol knihu
školských zákonov a záznamov o žiakoch: MATRICULA SCHOLAE
REKTORE BELIO (Školská matrika za Belovho rektorovania).

Učitelia si povinne viedli pedagogickú evidenciu, denníky, učebné
plány v tzv. Ephemeridách. Pre potreby vlastných žiakov vydal učebnice.
Napr. upravil Cellariove učebnice Grammatica latina (1717), pre vyššie
triedy napísal poetiku a rétoriku Rhetorices veteris (1717).

Od septembra 1719 sa stal tretím kazateľom nemeckej evanjelickej cir-
kvi. Jeho zásluhou sa Bratislave ako stredisku pietizmu, hovorilo malé Halle.

Rok 1719 bol aj významným rokom pre začiatok vedeckej práce. Od
24. apríla do 15. mája Bel podnikol veľkú výskumnú cestu po Uhorsku.
Vytvoril tím spolupracovníkov, dopisovateľov, ( Ján Tomka-Sásky, Samuel
Mikovíni, Ján Matolay, Pavel Prónay,  Juraj Bohuš a iní.), ktorí mu pomáhali
zozbierať materiály pre jeho najvýznamnejšie vedecké dielo NOTITIA
HUNGARIAE NOVAE HISTORICO-GEOGRAPHICA, tj. Historicko-
geografické poznatky o súčasnom Uhorsku. Prvý zväzok tejto najvýznam-
nejšej vlastivedno-historickej práce vydal v roku 1735.  Obsahuje opis
Bratislavskej stolice. Venovaný je cisárovi Karolovi VI., ktorému daroval
výtlačok už 8.mája na zvláštnej audiencii. Cisár Karol VI. financoval prvé
tri zväzky Notícii. Po jeho smrti, na štvrtý zväzok, prispela už Mária Terézia.
V Notícii sa pri opise jednotlivých stolíc používala jednotná schéma.
Patrilo k dobovým zvyklostiam, dielo aj keď vlastivedného charakteru,
obohatiť o príležitostné básne, nápisy a epitafy. Zvyšovalo to jeho úroveň.

V tejto 2764 stranovej knihe nachádzame aj dnes, vďaka opisom
desiatich vtedajších stolíc, cenné údaje najmä so vzťahom k začiatku 18.
storočia. Piaty zväzok - opis Mošonskej stolice bol vytlačený v roku
1792, po autorovej smrti (30.8.1749).

Mária Lásková

Pokračovanie zo str. 1.

Logo banskobystrickej
univerzity, ktorá dnes
nesie slávne meno.

Jedna zo vzácnych kníh, ktorou je Notícia polyhistora Mateja Bela Notitia Hunga-
riae novae historico geografica... Tomus secundus, v preklade „Historicko-geogra-
fické poznatky o súčasnom Uhorsku...
Druhý zväzok“  sa nachádza v zbierko-
vom fonde ŠVK - LHM patril aj Samovi
Chalupkovi - štúrovskému básnikovi a
ev. farárovi v Hornej Lehote.

Notitia Hungariae Novae, 2. diel 
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K najstarším miestnym názvom, ktoré sa používajú dodnes, môžeme
zaradiť najmä tri: Karlovo, Hušták a Banoš. Prvý z nich má svoj pôvod
v XIV. storočí. Vtedy pozemky ležiace severne od mesta vlastnila rodina
Karlovcov. Jej príslušníci, ktorí mali nemecký pôvod, boli významnými
ťažiarmi, majiteľmi baní, ringbürgermi vlastniacimi aj najväčší dom na
námestí. Ich rodina sa v archív-
nych dokumentoch spomína už
v roku 1326. Do povedomia oby-
vateľov Banskej Bystrice sa zapísal
najmä Peter Karl, ktorý od roku
1363 mal aj patronátne právo nad
Kostolom sv. Alžbety. V roku 1896
dokonca po ňom premenovali
Lazovnú ulicu (Károly Péter utcza).
Názov Karlovo (predtým aj Karlová)
sa i dnes používa na identifikovanie
mestskej štvrte rodinných domov,
ktoré stoja na bývalých pozemkoch
rodiny Karlovcov.

Druhým, ešte frekventovanej-
ším pomenovaním, používaným
Bystričanmi takmer denne, je
Hušták. História tohto názvu siaha
do XIV., resp. XV. storočia. V tomto
období v Banskej Bystrici prevlá-
dala latinská, prípadne nemecká
terminológia. Vtedajší obyvatelia používali pre „vnútorné” mesto, ktoré
zahrňovalo celé dnešné historické jadro (okrem spodnej polovice Dolnej
ulice a oblasti Fortničky) označenie Burgstadt. Pre spodnú časť dnešnej
Dolnej ulice, ktorá bola v tej dobe od ostatného mesta oddelená dreve-
nými palisádami a od konca XVI. storočia aj mestskou bránou a hradbami,
bolo vžité pomenovanie Hofstadt.
V priebehu ostatných piatich sto-
ročí si slovenské obyvateľstvo
mesta tento názov poslovenčilo
a z Hofstadtu sa časom stal Huš-
ták. Dnes sa ním už nenazýva
spodná polovica Dolnej ulice a ani
oblasť Fortničky, ale priestor na
sútoku Bystrice a Hrona a časť
mesta ležiaca za potokom Bystrica,
kde kedysi stálo malebné námes-
tie, oficiálne pomenované Dolným.

Chotárny názov Banoš (Na
Banoši, Pod Banošom) je síce
menej frekventovaný ako Hušták
alebo Karlovo, no najmä medzi skôr
narodenými Bystričanmi sa stále
používa. Jeho pôvod je obyvateľom
menej známy ako názvy dvoch
predošlých mestských častí. Mož-
no je to aj tým, že oblasť zvaná
Banoš leží ešte aj dnes mimo zastavaného územia a tak ako kedysi
i dnes sa tu nachádzajú len lúky a polia. História tohto názvu siaha pred
rok 1379. V archívnych materiáloch sa zachovala svedecká listina datovaná
4. júnom 1379, v ktorej sa okrem iného píše:

 „Banskobystrický richtár Rudelinus a ďalší prísažní spolu s notárom
Mikulášom svedčia, že nebohý Peter Karl predal svojho času Michalovi
Rosenbergerovi poľnosti ležiace na území mesta vľavo od cesty
vedúcej do Ľupče, ktoré kedysi patrili Slovákovi Banušovi (Sclavi
Banusch) a ktoré kúpil Peter Karl za 220 florénov.”

Meno majiteľa týchto pozemkov Banuša, Banoša (nie Bánoša) sa
zachovalo dodnes v miestnej terminológii napriek siedmim storočiam,
ktoré nás delia od doby, v ktorej žil.

Ďalšie dva chotárne názvy: Dolné a Horné lúky majú tiež starý pôvod,
siahajúci až k počiatkom existencie mesta, no obe tieto pomenovania sa

dnes už nepoužívajú. Časť chotára
nazývaná Dolné lúky (Dolnje luke)
sa rozprestierala na západ od
stredovekej Bystrice, za potokom
rovnakého mena. V dobových pra-
meňoch – na mapách sa stretá-
vame aj s pomenovaním Špitálska
lúka (Spital wiese), keďže toto
územie patrilo k tzv. špitálskemu
kostolu (sv. Alžbety v Dolnej ulici).

V prvej polovici XIX. storočia
sa táto oblasť využívala zväčša pre
potreby vojska. Slúžila ako cvičisko
a pokusná strelnica. V 40. rokoch
toho istého storočia začala postup-
ná výsadba stromov a drevín
a koncom XIX. storočia aj plánovitá
výsadba. Tým sa postupne z Dol-
ných lúk vytvárala oddychová zóna,
dnešný Mestský park. Ten od
konca 50. rokov XX. storočia až

do roku 1989 niesol nezmyselné pomenovanie Leninov. S týmto názvom
sa, bohužiaľ, pri bežnej komunikácii hlavne s mladšími ľuďmi stretávame
i dnes.

Územie nazývané Horné lúky (Hornje luke) sa nachádzalo vo
východnej časti mesta, za pôvodným ohybom koryta Hrona. Dnes by

sme túto oblasť mohli vymedziť
budovami Domu kultúry a Vše-
obecnej úverovej banky na zá-
padnej strane a chotárnou hra-
nicou s obcou Majer na strane
východnej. Táto pomerne roz-
siahla časť mesta dnes zahŕňa aj
priestor Sídliska, autobusovej
a železničnej stanice, drevárskej
fabriky Smrečina a tiež niekdajší
rozsiahly areál Parnej (neskôr
Štátnej) píly.

V minulosti sa používal súbež-
ne aj názov Schloss wiese
(Zámocká, Hradná lúka). Názov
Horné lúky zanikol v priebehu 50.
rokov XX. storočia, keď sa začala
výstavba tehlových nájomných
domov pri novej železničnej sta-
nici a názvy novovybudovaných
ulíc postupne starý termín – Horné

lúky vytlačili a dnes sa vôbec nepoužíva.
Najstaršia časť mesta – hradný (zámocký) areál leží na úpätí kopca

(vŕšku), ktorý plynule stúpa smerom na sever a vytvára pomerne rovnú
a tiahlu vyvýšeninu. Kedysi túto časť chotára nazývali „Za zámok”.
Minimálne od polovice XIX. storočia sa začalo používať pomenovanie
Jesenský vŕšok. Tento názov vznikol po majiteľovi približne 2/3 tamojších
pozemkov. Volal sa Nicolas (Mikuláš) Jesenszky. Pomenovanie Jesenský
vŕšok sa používa dodnes a súbežne s ním aj názov Kačica.

Ján Baláž

V každej obci a meste sa vyskytujú miestne, zväčša špecifické pomenovania, ktorými obyvatelia označujú jednotlivé časti
svojho územia – chotára. V Banskej Bystrici sa v miestnom názvosloví dodnes používajú niektoré názvy, ktoré pretrvali aj
niekoľko storočí. Sú však aj také, s ktorými sa dnes môžeme stretnúť už len v starých archívnych dokumentoch. Počas
uplynulých čias buď zanikli alebo sa natoľko zmenili, že ich pôvodný názov upadol do zabudnutia. Mnohé z miestnych
pomenovaní zaniklo aj prirodzenou cestou. Ľudia ich jednoducho, z rôznych príčin, prestali používať a názvy „odišli”
s poslednou generáciou, ktorá ich poznala a používala. V tomto čísle nášho časopisu vám prinášame 1. časť spomínania.

Senný trh na Huštáku na maľbe neznámeho autora z roku 1945.
Zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Pok 1956. Parčík pred poliklinikou a Hlavná železničná stanica.
Vpravo príprava staveniska pre budovu KNV (dnes mestský úrad)
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Mesto ekonomicky stagnovalo, najmä v početných oblastiach
stavebného priemyslu, kde chýbali investície. Tým sa úplne zlikvidovala
napríklad výrobňa tehál, ktorá už od roku 1915 pracovala len na čiastočnú
kapacitu a do roku 1916 všetky štyri v meste existujúce  tehelne postupne
zastavili prácu. Tie závody, ktorých produkcia bola využiteľná z obranného
hľadiska, prípadne strategicky dôležitá, sa napojili na vojnovú výrobu
a pracovali pod vojenským dozorom. Do tejto kategórie patril predovšetkým
valcový mlyn, ktorý sa okrem výrobnej kapacity využil aj na sklad prídelov
obilia pre civilné obyvateľstvo Zvolenskej župy. Do roku 1917 sa napojilo na
vojenskú výrobu ďalších deväť podnikov s približne 796 zamestnancami.
Mobilizácia a z nej plynúci nedostatok pracovných síl brzdili aj závody
s vojenskými objednávkami, ktoré postrádali kvalifikované sily. Problém bol
aj s pravidelným prísunom
surovín, lebo armáda blokovala
hlavné železničné trate, najmä
po otvorení východného frontu.
Napríklad v roku 1916 pre
nedostatok uhlia prestali vyrábať
Harmanecké papierne. Pre
nedostatok tradičnej pohonnej
sily sa väčšina výrobcov obrátila
na novú elektrickú energiu, ktorá
sa v horskej krajine javila ako
ideálny a nevyčerpateľný zdroj
pohonnej sily. Viacerí, aj
malovýrobcovia mesta, upustili
od uhlia a petroleja a napojili sa
na Mestskú elektráreň na
Ľupčianskej ceste, ktorá bola
náhonom napojená na Hron.
Mestská elektráreň mala len
obmedzenú kapacitu, už v roku
1916 bola preťažená a odmietala napájať nových záujemcov. Od 1. októbra
1917 už nepriberala ani drobných spotrebiteľov.

V uhorskej ekonomike sa čoskoro objavili aj ďalšie problémy –
nedostatok rôznych strategických surovín. Chronický nedostatok medi
nemohli už saturovať vyčerpané banskobystrické bane, a tak už v polovici
roka 1916 musel štát pristúpiť k rekvirácii medených rytín a kostolných
zvonov, neberúc za tých okolností ohľad ani na ich umeleckú hodnotu.

V priebehu vojny sa prehlboval aj nedostatok pracovných síl, lebo
každoročne narukoval prirodzený dorast. Banskobystrická zápalkáreň
zamestnávala v roku 1917 na nočné práce aj ženy nad 16 rokov. V menších
podnikoch pracovali aj deti, aj starci (v garbiarni Pichlerovcov na Radvanskej
ulici robili 10-12 roční chlapci). Postupne klesal aj počet remeselníkov a to
voči roku 1913 o 30 % (z 273 na 192), počet obchodníkov len o 2,12 % (zo
132 na 115).

Problém s pracovnými silami vláda riešila nasadením vojnových zajatcov,
ktorých od roku 1915 presúvali postupne do vojenských podnikov a do
strategicky dôležitých oblastí výroby (poľnohospodárstvo). Pri prísune do
Banskej Bystrice rozmiestnili 205 zajatcov (z južného aj východného
frontu). Ich pohyb je len ťažko sledovateľný, nakoľko podliehali armáde.
Vieme, že do firmy Hudec a Rosenauer (cementárenské výrobky) prišlo
30, ďalších 46 nasadili k údržbe mesta. Ostatných rozdelili na lesné práce
do Harmaneckej a Harmančockej doliny, kde sa nachádzali mestské lesy.

V priebehu vojny sa postupne prehlbovali zásobovacie ťažkosti. Hneď
od začiatku bol zavedený lístkový systém, no vláda ani tak nedokázala
zabezpečiť plynulé zásobovanie. Vinou neúrodného roku 1915 znížil sa
stav krmiva a následne aj hydiny a jatočného dobytka. Zásobovacie problémy
ťažko postihli najmä mestá ako Banská Bystrica, ktoré nemohli získať
potraviny z vlastných zdrojov, preto obyvateľstvo postrádalo aj základné
potravinové články. Spočiatku nedostatok obilnín nahrádzali prídelom
kukurice. Akútny nedostatok mäsa a masti sa pokúsila mestská správa
riešiť zriadením výkrmne pre 600 ošípaných v oblasti harmaneckých lesov.

Pokus stroskotal na nedostatočnej hygiene, pretože veľká časť chovu
podľahla epidémii. Predlžovaním vojny pridávali do potravinových článkov
rôzne náhražky. Počnúc rokom 1916 pridali bukvice, malinové a jahodové
listy, aj pŕhľavu. Objem múky sa zvyšoval aj pridaním otrúb v 7 %-nom
pomere. Prídel pšenice nahradil jačmeň. Tým stratilo obyvateľstvo aj
možnosť vykompenzovať mäso múčnou stravou. Koncom roku 1917 nabrali
už zásobovacie ťažkosti katastrofálne rozmery. Dávky sa znížili na minimálnu
mieru. Prídel masti na mesiac predstavoval 42 dkg na osobu, múky včítane
chlebovej 10 kg. Nebolo fazule, ani cukru, ani petroleja na svietenie.
Najstrašnejšia bola skutočnosť, že prídely, čo aké nízke, neboli kryté
reálnymi zásobami. Najhoršie bolo s masťou, ktorá tvorila základ
potravinového tuku obyvateľstva. Pre nedostatok krmiva zabíjali v roku 1917

sotva 100-kilogramové bravy. V zime
1917 sa opäť znížili prídely múky.
Obyvateľstvo rozdelili na ťažko a ľahko
pracujúcich, pričom ťažko pracujúci
človek dostal na mesiac 8,40 kg a ľahko
7,20 kg. Podľa štatistiky vykazovala
Banská Bystrica 165 ťažko pracujúcich
z radov mešťanov, ale na prácu
prichádzalo aj 365 cezpoľných
robotníkov. Podľa zákona mali dostať
prednostne prídel, no vinou špekulácií
a vďaka podvodom nebolo toto
nariadenie rešpektované.

Na jeseň roku 1917 úplne zlyhal
v Banskej Bystrici prídelový systém,
pričom mesto muselo pravidelne
zásobovať potravinami 11 070 osôb.
Mesačne na to potrebovalo 1074 q
prídelovej múky. V auguste však získalo
len 900 q, v septembri 850 q, v októbri

950 q a v mesiaci november a december nebol prídel vôbec dodaný.
V januári 1918 získalo mesto prakticky posledný prídel múky zo starej
úrody a to len 478 q. Nová úroda mohla byť až v auguste 1918. Prídel masti
sa znížil na 20 dkg na osobu a mesiac. Zemiaky na zimné zásobovanie
v roku 1917 boli k dispozícii až koncom novembra a to len 31,62 kg na
hlavu. Keďže neboli chránené pred mrazom, lebo aj slamu z nich
zrekvírovala armáda, boli aj pomrznuté. Opäť sa znížil prídelový systém z 1
kg cukru u starších ľudí na ˝ kg. Ľudia dostávali na osobu už len 10 dkg
masti a jeden kus tzv. vojnového mydla na pranie a umývanie v 25 dkg váhe
na rodinu. Za týchto okolností bolo obyvateľstvo nútené nakupovať potraviny
na čierno, za vysoké ceny. Muselo cestovať a dovážať ich z väčšej
vzdialenosti, najmä z Tekovskej župy. Ani takto získané potraviny neboli
isté, lebo ich na železnici zrekvírovala železničná polícia.

V roku 1918 k doterajším ťažkostiam pribudol aj problém prepravy
dopestovaných prídelových plodín. V septembri 1918 vyexpedoval
chlopinský cukrovar pre Banskú Bystricu vagón cukru. Vagón nikdy nedošiel
a stratil sa aj náhradný vagón, vyexpedovaný z Pohronského Ruskova.
Cukor k 1. novembru obyvatelia dostali len tak, že zásobovacia komisia
zabavila cukor zo skladov miestnych likérok. Ani 80 vagónov zemiakov
z Turca do mesta nedošlo. Podarilo sa získať iba 5 vagónov zemiakov
z Hornej Mičinej a 10 vagónov z vígľašského panstva. Toto množstvo však
nepokrylo ani jednu štvrtinu štátom garantovaného prídelu. Niet sa prečo
čudovať, že sa v posledných mesiacoch roku 1918 na železničných
staniciach permanentne rabovalo. Z násilne otvorených vagónov sa často
sypali potraviny priamo na zem a ukoristený tovar sa znehodnocoval aj
zásahom polície.

Strádanie obyvateľstva čiastočne ukončilo prímerie v roku 1918, no
totálne zlepšenie priniesla až nová úroda a úplnú konsolidáciu mierový
vývoj v novej republike.

Valéria Chromeková

Hoci Banská Bystrica v priebehu vojny nikdy nepatrila do frontovej línie, nová politická realita zasiahla do každodenného
života všetkých jej obyvateľov. Vojnový stav tu definovala mobilizácia, z toho plynúci odchod pracovných síl a ekonomické
problémy zapríčinené nepripravenosťou monarchie na zásobovanie obyvateľstva pri pretrvávajúcom konflikte. Periférna
poloha mesta a z vojenského hľadiska málo významný priemysel jej nedovoľoval promptnejšie reagovať na vojnovú
konjunktúru.

Budova mestskej elektrárne pod Ľupčianskou cestou (dnešná Par-
tizánska cesta), ktorej výstavbu zrealizovala firma Ganz a spol. sa
zachovala do dnešných čias. Obr. z r. 1901 zo zbierky J. Baláža.
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Séria zálepiek s vyobrazením
Banskej Bystrice bola vydaná
zrejme za prvej Československej
republiky, príslušné datovanie alebo
iné označenie však chýba. Zálepky
sú s rozmermi 35 x 45 mm so
zúbkami na okrajoch, v hnedej
a šedočiernej verzii. V dolnej časti
je umiestnený nápis „Bánská
Bystrica“. Nominálna hodnota sa
na zálepkách neuvádzala.

Zálepky okrem svojho základ-
ného funkčného významu (zais-
tenie obálky) mali aj význam pro-
pagačný, na ktorý poukazujú aj iné
série, tematicky zamerané na
niektoré slovenské mestá, kúpele
či hrady ako napríklad: Banská
Štiavnica zámok, Banská Štiavnica
– Nový zámok, Bardiov (kúpele),
Bratislavský hrad, Herlanský geyzír

(štát. kúpele), Hrad Devín, Koryt-
nica (kúpele), Ľubochňa (štát.
kúpele), Piešťany (kúpele), Sliač
(štát. kúpele), Slov. Ľupča, Smer-
džonka (štát. kúpele), Štubninske
Teplice (kúpele), Trenčianske
Teplice (kúpele), Vys. Tatry – Hotel
Hviezdoslav na Štrb. plese.

Rovnako sa vyskytovali aj
slovenské kroje ako napríklad
Bošácka mladucha, kroj z Trenč.
Teplej, kroj zo Zliechova, mladucha
z Liskovej, mladuchy z Hamrů,
Trenčiansky kroj, Trnavský kroj.

Ďalšou propagačnou témou
boli , samozrejme, prírodné krásy,
ako napríklad Demänovské jaskyne,
Dobšinská ľadová jaskyňa, Jaskyne
v Hosúsove, Súlovské skaly, Smer-
džonka (štát. kúpele) – partie na
Dunajci, Šútovský vodopád, Údolie
Váhu u Kraľovan, Vys. Tatry –
Ľadový a Lomnický štít, Vys. Tatry
– Popradské pleso, Vys. Tatry –
Studený potok, Vys. Tatry – Štrb-
ské pleso, Vys. Tatry – Žabie pleso.

Tieto zálepky s rozmermi 40 x
55 mm mali  okrajové zúbkovanie
a vydané boli v modrej alebo v
zelenej verzii. V hornej časti bol
umiestnený nadpis „Slovensko“,
v dolnej časti zas identifikačné
udaje o príslušnej lokalite, ktoré
uvádzame v originálnom znení.
Štylizovaná skratka „ČSR“ umiest-
nená vo všetkých štyroch rohoch
zálepky nasvedčuje na obdobie
vydania za prvej ČSR. Zadná časť
zálepiek bola po  navlhčení lepivá
podobne ako u poštových známok.

Minulého roku sme v Permone uverejnili doteraz
vydané poštové známky, na ktorých bola znázornená
Banská Bystrica. Nie menej zaujímavé je stvárnenie
Banskej Bystrice na zálepkách, ktoré sa nalepovali na
zadnú stranu obálky, čím ju takto zaisťovali pred
náhodným rozlepením.

 Z viacerých ďalších podobných zálepiek s rôznym tematickým
zameraním, ktoré boli v minulosti vydané, sú pre nás v súčasnosti
dokumentačne zaujímavé práve tie banskobystrické zálepky.

Július Burkovský

 Tohoročné oslavy 750. výročia udelenia mestských práv Banskej Bystrici sú
príležitosťou na ohliadnutie sa o polstoročie dozadu na charakter osláv 700. výročia
mesta v roku 1955. Je to zaujímavé nielen pre pamätníkov tejto udalosti, ale aj poučné
pre mladšiu generáciu, ktorá toto obdobie bezprostredne nepozná.

Oslavy 700. výročia mesta boli spojené s oslavami 11. výročia Slovenského
národného povstania (SNP), pričom boli rozvrhnuté do dvoch dní,  27. - 28. augusta
1955. Ako to bolo v tom čase obvyklé, oslavy mali silný ideologický kolorit presadzovaný
vtedajšou štátostranou.

Už v piatkový predvečer osláv 26.8 na Amfiteátri Mieru vystúpil 120 členný
Umelecký súbor piesní a tancov Ministerstva vnútra z Prahy.

V sobotu 27.8. dopoludnia privítali delegáciu ÚV KSS a Sboru povereníkov pred
budovou MsNV a na poludnie položili vence vďaky k pamätníku padlým hrdinom
vtedy ešte len Sovietskej armády na Námestí SNP. Popoludní odhalili pomník SNP na
Donovaloch. V Leninovom parku koncertovala vojenská hudba. Večer slávnostne
otvorili Kino SNP (terajšie Kino Hviezda) na vtedajšej Stalinovej (teraz Skuteckého)
ulici, v ktorom sa uskutočnila premiera filmu „Banská Bystrica“. V rovnakom čase sa
vo veľkej dvorane Národného domu konalo slávnostné predstavenie divadelnej hry
Juraja Spitzera a Ľubomíra Smrčoka s povstaleckou tematikou „Búrlivé leto“ v podaní
Armádneho divadelného súboru z Martina. Predstavenia sa zúčastnili aj členovia
delegácií a hostia osláv 11. výročia SNP.

V nedeľu 28.8. po rannom vojenskom budíčku v uliciach mesta sa v zasadacej
sieni Národného domu od 9. hodiny uskutočnilo slávnostné zasadnutie Slovenskej
národnej rady (SNR). Podľa dobovej tlače sa ho okrem poslancov SNR zúčastnili aj
zástupcovia Slovenského národného frontu, delegácie všetkých vtedajších slovenských

krajov, početní vyznamenaní a vzorní pracovníci, laureáti štátnej ceny, kultúrni a vedeckí
pracovníci, predstavitelia armády a masových organizácií. Program osláv vyvrcholil
dopoludňajšou manifestáciou pracujúcich na Nám. SNP.

Stranícku delegáciu viedol prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek a delegáciu
Národného zhromaždenia (NZ) jeho podpredseda Jozef Valo. Generálny konzulát
ZSSR v Bratislave zastupoval vicekonzul Nikifor Ivanovič Jevdokijev. Osláv sa ďalej
zúčastnili čestný občan Banskej Bystrice – sovietsky spisovateľ Boris Polevoj
s manželkou, minister chemického priemyslu Ing. Jozef Púčik, primátor hlavného
mesta Prahy Adolf Svoboda, delegácia družobného kraja Hradec Králové, poslanci NZ
a SNR, zástupcovia zložiek národného frontu, krajskí, okresní a mestskí predstavitelia.
Slávnostný prejav predniesol predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj.

V ten istý deň popoludní na Amfiteátri mieru pred asi 5000 návštevníkmi vystúpil
20 členný Brazílsky folkloristický súbor s juhoamerickými piesňami, tancami
a dramatickou scénkou. Kuriozitou je, že program bol asi v polovici prerušený v dôsled-
ku hromadného úniku publika zo strachu pred hroziacou búrkou. Nespadla však ani
kvapka dažďa.Večer boli oslavy zavŕšené ľudovou veselicou na amfiteátri ako aj na
Námestí SNP.

Z naznačeného je zrejmé, že aj napriek nad tribúnou hrdo sa vypínajúcemu znaku
mesta umiestneným medzi  letopočtami 1255 a 1955, bolo 700. výročie mesta výrazne
zatienené oslavami 11. výročia SNP a spomínalo sa len okrajovo. Priamejšiu väzbu
k výročiu mesta mala výstava „Banská Bystrica 700 rokov mestom“ sprístupnená
v budove I. Jedenásťročnej strednej školy na Triede čsl. armády 6, ako aj vyše 100
stranová publikácia vydaná z príležitosti tohoto výročia.

                                  Podľa dobovej tlače spracoval Július Burkovský
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Popri gymnáziách, reálkach a učiteľských ústavoch sa v druhej polovici 19. storočia
vybudovala v Uhorsku celá sieť odborných škôl, poľnohospodárskych, priemyselných,
obchodných a pod. vo forme nižších a vyšších odborných škôl. Ich zakladateľom bol
väčšinou štát alebo mestá s finančnou a morálnou podporou veľkých priemyselných
podnikov a záujmových organizácií.

Sieť škôl, ich materiálne a personálne zabezpečenie predurčilo formovanie Banskej
Bystrice ako jedného z centier vzdelávania na Slovensku vrámci Uhorska a potom aj
vrámci nového štátneho útvaru Československa. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich
neskorší expanzívny vývoj škôl v Banskej
Bystrici bol ten, že niektoré školy mali význam
nadregionálny, či celoslovenský. A k takým
patria najmä odborné školy. K odborným
školám môžeme zaradiť tie, ktoré dávali svojim
absolventom špeciálne vzdelanie pre istý druh
životného povolania. Medzi ne patrili: hospo-
dárske školy, obchodné učilištia, priemyselné
a odborné školy pre jednotlivé odvetvie
priemyslu, odborné školy pre ženské povolania
a učňovské školy.

Do sústavy stredných škôl odborných,
ktoré svojim významom prekračovali hranice
mesta patrila Štátna obchodná akadémia (v šk.
r. 1946/47 mala 394 žiakov, ztoho 145
dievčat). Už v r. 1885 existovala v Banskej
Bystrici Nižšia obchodná škola. V r. 1902 bola
založená Štátna vyššia obchodná škola. V šk. r. 1922/23 bola zreorganizovaná a vznikla
4 ročná Štátna obchodná akadémia. Štvorročné štúdium na akadémii končilo
fakultatívnou skúškou dospelosti, ktorá oprávňovala absolventa pokračovať v štúdiu
na vysokej obchodnej škole alebo po doplňovacej skúške na Právnickej fakulte
univerzity a ďalej ho oprávňovala po jednoročnej praxi na samostatné vedenie živnosti.
Pri škole sa otvorili aj jedno a dvojročné
obchodné kurzy pre doplnenie vzdelania
obchodníckeho a remeselníckeho dorastu.

V súlade s celoštátnou reorganizáciou
obchodných učilíšť počnúc šk. r. 1949/50 sa
obchodné učilištia na Slovensku pretvárajú
na hospodárske školy, a to obchodné aka-
démie na vyššie hospodárske školy a obchod-
né školy na hospodárske školy, resp.
družstevné školy. Takže v šk. r. 1949/50 sa
mení názov Obchodná akadémia na názov
Vyššia hospodárska škola v Banskej Bystrici.
V r. 1960 bola škola výnosom Ministerstva
školstva a kultúry premenovaná na Strednú
ekonomickú školu v Banskej Bystrici.

Na obchodných akadémiách (vyšších
hospodárskych školách) bol spoločný základ
v 1. a 2. ročníku a v 3. a 4. ročníku nastalo delenie na tieto vetvy: a) vetva podniková
– pre činnosť v priemysle, obchode a peňažníctve,  b) vetva správna – pre činnosť vo
verejnej správe, c) vetva pre zahraničný obchod – pre činnosť v zahraničnom obchode,
d) vetva špedičná – pre činnosť v odbore špedície. Na Štátnej obchodnej akadémii
v Banskej Bystrici bola vytvorená vetva podniková.

Okrem Vyššej obchodnej školy pôsobila v meste aj Nižšia obchodná škola pre
obchodných učňov alebo Obchodná učňovská škola. Bola trojročná a k nej bola
pričlenená aj dvojročná obchodná škola.  Pri Vyššej obchodnej škole sa otvorili aj
jedno a dvojročné obchodné kurzy pre doplnenie vzdelania obchodníckeho
a remeselníckeho dorastu. Štúdium bolo zamerané praktickejšie, žiaci popri teoretickom
vyučovaní absolvovali prax, aby poznali obchod, techniku predaja, tovar a zaobchádzanie
s ním. Prax považovali za veľmi prínosnú. Vo výročných správach sa píše: „...naučia sa
styku so šéfom, úradníkmi, predavačmi, obecenstvom, to ich spoločensky obrusuje.“

Pre potreby rozvíjajúceho sa priemyslu na Slovensku sa v druhej polovici 19.
storočia zriaďovali priemyselné školy väčšinou dvojročné na úrovni nižších odborných
škôl. Na nižších odborných priemyselných školách sa vychovávali odborní pracovníci

v praktickej výrobe. V šk. r. 1913/14
vznikla v Banskej Bystrici Odborná
škola kovorobná. V r. 1919 ju prevzali
slovenské úrady. Od svojich začiatkov
sídlila v budove na Hlavnom námestí
pri prechode do Striebornej ulice.
Zásluha na jej založení sa pripisuje
vtedajšiemu mešťanostovi Júliusovi
Cesnakovi, ktorý dôvodil, že Banská
Bystrica „najvhodnejšia je medzi

priemyselnými mestami Zvolenom a Podbrezovou.“ K dennej odbornej škole bola
pridelená Odborná pokračovacia škola učňovská, ktorú navštevovali učni všetkých
stavebných živností mesta a okolia. V r. 1939 splynula košická štátna priemyselná
škola s banskobystrickou a vznikla Štátna slovenská priemyselná škola, ktorá mala 2
oddelenia: 1. Vyššiu priemyselnú školu strojnícku 4-ročná (v r. 1946/47 mala 6 tried
s počtom žiakov 217) a 2. Majstrovskú školu strojnícku dvojročná (mala 2 triedy
s počtom žiakov 98), ktorá sa v r. 1946/47 zmenila na Majstrovskú školu
elektrotechnickú (mala 1 triedu a 26 žiakov). Vyššie priemyselné školy mali za účel

poskytnúť žiakom, ktorí absolvovali
meštiansku školu alebo 4 triedy
nižšieho gymnázia také všeobecné
a odborné vzdelanie, aby po skončení
školy mohli úspešne zastávať miesta
konštruktívnych  a prevádzkových síl
v patričnom priemyselnom odvetví.
Štúdium trvalo 4 roky a končilo skúš-
kou dospelosti, ktorá oprávňovala
absolventov pokračovať na vysokých
školách technického smeru. Maj-
strovské školy vychovávali a vzdelávali
ľudí v patričnom remesle alebo tiež
tých, ktorí určitú dobu po vyučení
boli prakticky zamestnaní. Absolventi
dostali vysvedčenie, ktoré ich opráv-
ňovalo k samostatnému prevádzaniu

príslušnej živnosti. Okrem toho boli na škole tieto kurzy: večerné kurzy kuričské,
strojnícke a elektrotechnické, zváračské a šoférske(automobilové) kurzy. V r. 1951
došlo k reorganizácii priemyselnej školy na Vyššiu priemyselnú školu elektrotechnickú,
ktorá sa neskôr zmenila na školu spojovú. Škola sídlila v budove dnešnej Strednej
priemyselnej školy stavebnej.

Vyššie spomenuté školy boli
určené najmä pre chlapcov. Po r. 1918
vznikali na Slovensku aj odborné
školy pre dievčatá, takzvané odborné
školy pre ženské povolania. Úlohou
týchto škôl bolo: prakticky a teoreticky
vzdelávať a vychovávať dievčatá podľa
zvýšených požiadaviek, ktoré „prítom-
ná doba kladie na ženu občianku,
gazdinú a matku a to takým predme-
tom, ktoré každá žena či už ako matka
alebo gazdiná potrebuje.“ Okrem
toho poskytovali dievčatám odborné
vzdelanie pre ďalšie štúdium v živ-
nostenských pracovniach a iných
typoch špeciálnych škôl. V r. 1920
miestny odbor Živeny založil rodinnú

školu pod názvom Ženská odborná škola rodinná spolku Živena. V r. 1921 prevzal
školu od Živeny štát a v šk. r. 1925/26 bola premenovaná na Odbornú školu pre
ženské povolania. Škola mala v šk. r. 1948/49 tieto oddelenia: 1. dvojročnú ženskú
odbornú školu; 2. živnostenskú pracovňu šitia šiat; 3. jednoročnú vyššiu ženskú
odbornú školu. Keďže táto škola len v malej miere školila pre povolanie a väčšinou len
pre rodinné potreby, mení sa v šk. r. 1949/50 na Vyššiu sociálno zdravotnú školu
koedukačnú a neskôr na súčasnú Strednú zdravotnú školu.

Pre potreby rozvíjajúceho sa priemyslu, remesla a živnosti sa zakladajú na území
Slovenska aj učňovské školy. Ich úlohou bolo poskytnúť učňom teoretické vzdelanie
odborné a podľa možnosti aj praktický výcvik v školských dielňach, najmä v tých
prácach, ktoré sa učni nemali možnosť naučiť v dielňach zamestnávateľov. Učňovské
školy v Uhorsku podľa zákonného článku č. 17/1884 bola povinná zriadiť každá
obec, na území ktorej bolo v učňovskom pomere 50 učňov. Učňovské školy mohol
zriaďovať aj štát, najmä na takých miestach, kde obec neprejavovala veľmi ochotu
zriadiť učňovskú školu na vlastné náklady a kde pomaďarčovacie snahy maďarských
vládnucich kruhov žiadali zriaďovanie štátnej učňovskej školy.  Štátna učňovská škola

Popri gymnáziách, reálkach a učiteľských ústavoch sa v druhej polovici 19. storočia
vybudovala v Uhorsku celá sieť odborných škôl, poľnohospodárskych, priemyselných,
obchodných a pod. vo forme nižších a vyšších odborných škôl. Ich zakladateľom bol väčšinou
štát alebo mestá s finančnou a morálnou podporou veľkých priemyselných podnikov
a záujmových organizácií.

Štátna obchodná škola v Banskej Bystrici

Odborná škola kovorobná v Banskej Bystrici
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ŽIDIA sa za bránami slobodných kráľovských miest nesmeli usádzať. Toto nariadenie
bolo zrušené v šesťdesiatych rokoch 19. stor. Odvtedy dokumentujú život tejto menšiny
v meste viaceré správy, uložené v okresnom archíve: napr. v r.1863 –  žiadosť o povolenie
vytvoriť v meste sídlo židovskej cirkevnej obce, vyvoliť rabína a určiť plat pre židovského
učiteľa, v roku 1863 evidujeme vytvorenie židovskej obce a rabinátu (1870), založenie
cirkevnej obce židovskej, v roku 1864 založenie židovskej školy a pod.

V Banskej Bystrici na konci 19. stor. v priemyselnom podnikaní mesta prevládal
domáci kapitál - najmä židovský, po r. 1900 sem prenikajú budapeštianske a viedenské
podniky. Už v prvej polovici dvadsiateho storočia mali výrazné zastúpenie medzi
obchodníkmi najmä židovskí občania. Židovská komunita v Banskej Bystrici bola neologická
(neortodoxná), otvorená svetu, moderným názorom, myšlienkam a novinkám.
Z obchodných skúseností a konexií židov prosperovali všetci obyvatelia mesta. Židia
zabezpečovali styk mesta s veľkými centrami Európy (Londýn, Paríž, Viedeň, Praha,
Budapešť), čo prispievalo k modernej Banskej Bystrici. Židovské rodiny žili v uzavretejšej
komunite než rodiny kresťanské. K poznávaniu spôsobu života židovských rodín
napomáhalo napríklad posluhovanie.  Banskobystrické židovské rodiny však mali nároky
na to, aby sa deti naučili nemecký jazyk, preto si radšej najímali zväčša nemecky
hovoriace pomocnice do domácnosti (zipser deutsch).

RÓMOVIA (CIGÁNI) bývali na okrajoch dedín a na periférii mesta. Podľa výsady
slobodného kráľovského mesta mohli do Banskej Bystrice vstúpiť iba v určité dni v
týždni a v meste sa mohli zdržiavať iba do určitej hodiny večer. „V Bystrici nebola okolo
roku 1849 núdza o cigánov: pri Radvani, pri Jakube, pri Podlaviciach, pri Kostiviarskej,
všade ich bolo dosť. Do mesta smeli len každú sobotu, aj to len do ôsmej hodiny večer
v lete a do šiestej hodiny v zime. Zato však, keď prišla sobota, tak od najstaršieho do
najmladšieho tiahlo to do tej Mekky, kde za „retiažky, ža latouče, ža žinglouče“ bolo
dostať vína, piva a nadovšetko terkelice dosť,“ dozvedáme sa z pera spisovateľa.

V medzivojnovej dobe si Banskobystričania spomínajú najmä na tzv. „lepších
cigánov“, ako označovali príslušníkov rómskeho etnika, ktorí boli prirodzene asimilovaní
v mestskom prostredí. Okrem tzv. šlajfiarov, ktorí ostrili nože, to boli najmä cigánski
muzikanti v kapelách, pravidelne vystupujúci v miestnych pohostinstvách, mimochodom,
veľmi obľúbení. O ich obľube svedčí i reklamný pútač na reštaurácii Rak, patriacej do
vyššej úrovnostnej triedy, lákajúci okoloidúcich výbornými jedlami a cigánskou kapelou,
hrajúcou do tanca i na počúvanie.

BULHARSKÍ zeleninári - príslušníci bulharskej národnosti na Slovensku sa zaoberali
produkciou a predajom zeleniny. V krajinách strednej Európy sa začali usadzovať v 19.
stor. (na Slovensku koncom 19. stor.), keď v rozvíjajúcich sa mestách a priemyselných
strediskách nastal dopyt po poľnohospodárskych produktoch. Usadzovali sa prevažne
v mestách, kde si  zachovávali jazyk, odev, náboženstvo, obyčaje a folklór.
V banskobystricom prostredí si bulharskí zeleninári začali prenajímať pôdu v roku
1901. V roku 1917 mali prenajaté pozemky a založené záhrady na Horných lúkach,

Štiavničkách, pri železničnej stanici. Svoje stánky so zeleninou - „šiatre“ mali umiestnené
na Hornom námestí, a to i v chladnom počasí.  Niektoré pomenovania, súvisiace s ich
pobytom v meste, prešli do slovníka mesta. V súčasnosti zachovaný názov časti
Banskej Bystrice, dnes už zastavaný sídliskovou zástavbou - Horné záhrady - prešiel do
slovníka banskobystrických urbanoným, podobne ako synonymum „Bulhar“, ktoré
označovalo záhradníka.

Medzi slovenskými trhovcami (do Banskej Bystrice chodili na týždenné trhy
najmä ovocinári z krupinského okolia) a bulharskými záhradníkmi zrejme nebola
rivalita. Obe skupiny trhovcov si našli svojich odberateľov - sociálne diferencovaných.

ČESI. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa na Slovensko masívne
sťahovala najmä česká inteligencia. Väčšina pracovala vo verejnej či štátnej službe, časť
v armáde. Ich pobyt v Banskej Bystrici je spojený predovšetkým so zvyšovaním úrovne
stredného školstva a s rozvojom záujmovej činnosti, najmä divadla a športu.

Hoci sa život mestskej spoločnosti v období rokov 1918 - 1938 javil ako etnicky
a konfesionálne tolerantný, viaceré aktivity vychádzali práve z etnickej či konfesionálnej
príslušnosti. Napríklad pri organizovaní športového života sa podieľali spolky - Sokol
bol vnímaný ako spolok pre Čechov a ľudí strednej vrstvy lojálnych k štátu, svojimi
telovýchovnými a divadelnými aktivitami najviac lákajúci mládež z radov inteligencie
a evanjelikov. Politický vplyv tu mala strana Národných socialistov, Makabi združoval
židovskú mládež, Karpathenverein bol predovšetkým spolkom občanov nemeckej
národnosti, no v skutočnosti sa medzi nimi objavujú slovenské i maďarské mená.

Jolana Darulová

bola aj v Banskej Bystrici. V r. 1909 bola mestská učňovská škola odovzdaná
mestom Banská Bystrica a prevzatá uh. kr. ministrom výučby do štátnej správy.
Mestská rada  v r. 1926 rozhodla, že v meste bude pôsobiť učňovská škola všeobecná,
učňovská škola kovorobná, odborná škola učňovská pre učnice ženského krajčírstva.

Najnižším typom obchodnej školy bola Kupecká učňovská škola, ktorá vznikla
v r. 1859 a zanikla v r. 1934. V meste pôsobila aj už vyššie spomenutá Nižšia obchodná
škola pre obchodných učňov, údaje o ktorej za r. 1894-1901 sa nachádzajú v Štátnom
archíve v Banskej Bystrici – pobočka Banská Bystrica vo fonde Mesto Banská Bystrica.
Po vojne sa obchodní učni pripravovali na obchodnom odbore učňovskej školy.

V meste pôsobila už vyššie spomínaná Odborná pokračovacia škola učňovská,
ktorá bola pričlenená k Odbornej škole kovorobnej.

Z pedagogických problémov Ministerstvo školstva venovalo veľkú pozornosť
vyučovaniu kreslenia (technického kreslenia) na učňovských školách. Ministerstvo
školstva každoročne zriaďovalo osobitné kurzy na viacerých miestach v Uhorsku pre
doškoľovanie učiteľov kreslenia. Aj Banská Bystrica mala Kresliarsku školu, ktorá bola
v rokoch 1861, 1862 spojená s Nedelňajšou učňovskou školou.

Po vojne pôsobila v meste Ľudová hospodárska škola, ktorá mala v šk. r. 1946/47 1
triedu a 23 žiakov, z toho 13 dievčat. Táto škola nebola v pravom slova zmysle odborná
poľnohospodárska škola, ale jej úlohou bolo prehľbiť všeobecné vzdelanie získané na
ľudovej škole, pri čom sa malo dbať pri vyučovaní na poľnohospodársku výrobu.

Na záver by som spomenula ešte dve odborné školy, ktoré pôsobili v Banskej
Bystrici. Bola to rezbárska škola a od r. 1940 Štátna melioračná škola.

Mojou snahou bolo urobiť prehľad škôl poskytujúcich odborné vzdelanie vyššieho
aj nižšieho stupňa od druhej polovice 19. storočia do polovice 20. storočia. Obdobím
rozkvetu pre banskobystrické odborné školstvo bolo obdobie medzi vojnami aj čo sa
týka nárastu počtu, ale najmä kvality existujúcich škôl. Po vojne sa mesto stalo
jedným z najdôležitejších vzdelávacích centier na území Slovenska v poskytovaní
odborného vzdelania. V nadväznosti na staršie vzácne tradície rozvoj odborného
školstva na pôde mesta pokračoval míľovými krokmi najmä v minulom 20. storočí.
Vďaka tomu má Banská Bystrica v súčasnej dobe 11 škôl, ktoré poskytujú odborné
vzdelanie.

Katarína Burkovská
Pramene:
Školstvo na Slovensku.Školy,žiaci,učitelia v šk.r.1918/19-1947/48. Slovenský

plánovací úrad v Bratislave,1949
Výročné správy Štátnej obchodnej akadémie v B.B., 1924-1948
Výročné správy Vyššej hospodárskej školy v B.B., 1949-1950
Štátny archív v B.B.,pobočka B.B.
Výročná správa Štátnej priemyselnej školy v B.B., 1929
Minulosť,súčasnosť,budúcnosť. Jubilejný almanach k 50. výročiu Slovenskej

odbornej technickej školy v B.B.Stredoslovenské vydavateľstvo,1967
Výročné správy Odbornej školy pre ženské povolania  v B.B. 1921-1930
POTEMRA,M.: Školstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918. Štátna vedecká knižnica

v Košiciach,1990

Pohľad na synagógu z r. 1974. V tej dobe už slúžila ako sklad a predajňa
stavebnín. Asanovaná bola v r. 1981. Foto zo súkr. zbierky J. Baláža.

Banské mestá, Banskú Bystricu nevynímajúc, patrili medzi bilinguálne až trilinguálne.  Okrem Slovákov tu žili  najmä
Nemci a Maďari. V roku 1919 z celkového počtu 10 707 obyvateľov (702 domov) bolo 8 320 Slovákov a Čechov
(nediferencovalo sa v duchu idey jednotého československého národa) a až 1 480 Maďarov, ďalej 404 Nemcov, 1 Rusín
a 502 obyvateľov iných národností. Naproti tomu v roku l930 bol počet obyvateľov 11 347, Slovákov a Čechov 9 520,
Rusov 12, Nemcov 483, ale Maďarov už iba 434, Židov 507.
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Rozkvet baníctva a hutníctva v 13. storočí po ustanovení slobodného
kráľovského mesta Banská Bystrica kráľom Belom IV. v roku 1255 viedol
k vzniku okolitých obcí, pravdepodobne aj Podlavíc, o ktorých prvú
zmienku nachádzame v dekréte
kráľa Žigmunda z roku 1404.

Spustnuté plochy vznikli pre-
menou pôvodnej lesnej pôdy
v strminách na pasienky, ktoré sa
preťažovali dobytkom a ovcami
najmä v 17.–18. storočí, keď oby-
vatelia po úpadku baníctva pre-
chádzali na iný spôsob obživy.
K urýchleniu erózie pravdepo-
dobne prispelo  aj odoberanie ob-
naženého dolomitického substrátu
pre tajovské huty.

Z asi 80 katastrálnych jutár (k.j.)
spustnutých plôch v podlavickom
chotári pripadá na tzv. „Podlavické
výmole“, nachádzajúce sa severne
od obce v hone Machutovo (parc.
č. 711), rozloha 10,57 k.j. (6,15 ha).
Pretože štrkopieskové nánosy
z nich zanášali cestu do Tajova i niektoré pozemky v obci, nariadil
banskobystrický hlavný súdny roku 1895 bývalým urbarialistom v Podla-
viciach tieto spustnuté plochy zalesniť.

So zalesňovaním „Podlavických výmoľov“ sa začalo na jeseň v roku
1897 agátom, borovicou čiernou i sosnou ako aj smrekovcom bez
predchádzajúceho upevňovania pôdy čo zapríčinilo len minimálnu
ujímavosť výsadby, a teda neuspokojivé výsledky. V roku 1902 prešiel
pozemok do vlastníctva eráru. V zalesňovaní sa pokračovalo postupne
v rokoch 1902–1908, tentoraz už po predchádzajúcej stabilizácii pôdy
a výmoľov v rokoch 1901–1906. V rámci tejto stabilizácie boli vytvorené
terasy na spodnej strane zabezpečené dubovými kolmi a plôtikmi
s prúteným výpletom.

Podľa správy pracovníka lesného riaditeľstva Emila Vaitzika z roku
1909, ktorý tieto práce viedol, sa na uvedenej ploche (10,57 k.j.)
spotrebovalo na spevňovanie 55 000 dubových kolov a 4 836 zväzkov
haluziny, na zalesňovanie 252 000 agátových sadeníc, 31 000 sosnových
sadeníc, 138 000 sadeníc borovice čiernej, 32 000 smrekovcových
sadeníc, ďalej 16 000 jedľových, 1 000 limbových, 1 000 javorových a 
4 000 jelšových sadeníc, ako aj 5 000 kusov vŕbových rezkov. Vysadené
boli menšie množstvá aj iných drevín (buk, hrab, brest, lieska a i.). Celková
spotreba sadeníc dosahovala 482 500 kusov, čiže až 78 400 sadeníc na
1 ha. Priemerná dĺžka oplôtkov bola asi 3,5 km/ha. Aj tieto údaje svedčia
o veľkej náročnosti a zložitosti rekultivácie „Podlavických výmoľov“ na
ktorej sa zúčastňovali nielen muži, ale aj ženy a chlapci pri pomocných
prácach. Extrémne podmienky prostredia spôsobili vysoké straty na
výsadbe (až 75 %), a preto sa táto musela každoročne doplňovať.

Lesné riaditeľstvo v Banskej Bystrici vynaložilo v rokoch 1898–1908
na viazanie a zalesňovanie „Podlavických výmoľov“ celkove 15 139,78
K, čiže vyše 1 400 K/l k.j. Je zaujímavé, že náklady na rekultiváciu boli až
stokrát vyššie ako základná hodnota zalesňovaného pozemku. V prepočte
podľa súčasných cenových relácií (r. 2005) vychádzajú náklady na
zalesnenie jedného hektára „Podlavických výmoľov“ na 550 000 Sk, čo
je približne 16 násobkom priemerných nákladov v bežných podmienkach
(35 000 Sk/ha).

V zmysle už zmienenej správy E. Vaitzika v roku 1908 už boli lesné
kultúry zabezpečené a ich priemerný  vek sa udával na 5 rokov. Zo
stručného hospodárskeho plánu na roky 1913–1922 sa dozvedáme, že
porasty sú tvorené borovicou čiernou, sosnou a agátom. V ďalšom vývoji
porastov došlo k výraznému poklesu zastúpenia agátu a ústupu

niektorých iných pôvodne vysa-
dených drevín, takže v súčasnosti
sú hlavnými porastotvornými dre-
vinami borovica čierna a sosna.
V porastoch sa začína rozširovať
náročnejšia drevina – buk. Lesný
porast mal veľmi kladný vplyv na
vývoj pôdy a akumuláciu živín v nej.
Súčasníkovi sa ani nechce veriť,

že v týchto miestach pred 100 rokmi bola spustnutá plocha.
Vzhľadom na pomerne dobré zdokumentovanie „Podlavických výmoľov“

ide o vynikajúci demonštračný objekt – ukážku zlikvidovania pôvodného
ekosystému v dávnej minulosti ako
aj úspešnej i keď neľahkej a veľmi
nákladnej revitalizácie tejto plochy
v priebehu uplynulých 100 rokov.

Július Burkovský

Podlavické výmoľe po ukončení stabilizácie v r. 1904.

Dnešný návštevník Podlavíc pri Banskej Bystrici by sotva uveril, že pred vyše 100 rokmi
boli v okolí niektoré miesta silne zdevastované vodnou eróziou tak, že vznikla sústava
bezútešných výmoľov, bez pôdy a vegetácie, s neustále sa droliacim štrkopieskom. Dnešný
prevážne borovicový les je výsledkom zdĺhavého a nákladného zalesňovania s ktorým sa
započalo pred vyše 100 rokmi.

Literatúra:

Zachar, D. : Zalesňovanie „Podlavických
výmoľov“ (Sprievodca) VÚLH Zvolen,
1965, 28 s.

Zachar, D. : Zhodnotenie zalesňovania
spustnutých pôd v okolí Podlavíc pri
Banskej Bystrici.

Vedecké práce VÚLH vo Zvolene 7, 1966,
s. 67 – 92.

Zachar, D., Apfel, E. :  Podlavické výmole
(Pracovný materiál pre účastníkov
semináru).

Lesy SR š.p. Banská Bystrica a Mestské
lesy Banská Bystrica, 2005, 27 s.

Mesto Banská Bystrica si tohto roku pripomína 750. výročie udelenia kráľovských
mestských privilégií. V tejto súvislosti nám nedá, aby sme neupozornili na pozoruhodný
autorský počin Jána Baláža – Banská Bystrica v premenách času, ktorý prvýkrát

vyšiel už v r. 2002. Autorovi sa vtedy podarilo zhromaždiť ojedi-
nelý obrazový materiál, spolu 505 dobových fotografií, pohľadníc,
kresieb a máp, so zakomponovaním pohľadu súčasníka. Ani

ohromnosť jeho záberu, ani úplnosť jeho výberu mu nebránili v ďalšom zhromažďovaní
a dopĺňaní materiálu, vďaka ktorému mohlo v r. 2004 uzrieť svetlo sveta už 2.
doplnené vydanie Banskej Bystrice v premenách času (Banská Bystrica: Baja, 2004,
ISBN 80-968907-8-6) obohatené o ďalších 71 obrazových materiálov.

Kým nástrojom historika je zvyčajne slovo, nástrojom Jána Baláža je najmä
obraz, ktorý podľa možností dopĺňa o stručný výklad podávajúci základné informácie.
Napriek tomu kniha zachytáva okamihy z minulosti mesta, približuje jeho premeny
a nám súčasníkom vysvetľuje procesy, ktorými sa mesto vyvíjalo do dnešnej podoby.
Aj z týchto dôvodov možno knihu Jána Baláža právom považovať za ojedinelú
historickú prácu dôverne približujúcu dejiny mesta, ako autor podotýka, najmä
obdobia ostatných 150 rokov, zachytených aj objektívom fotografov.

Dielo je sprievodným slovom rozčlenené do 10 kapitol. Kým úvodná kapitola
nám zachytáva fortifikáciu a hranice mesta v jeho starších vývojových fázach až do
polovice 17. storočia, v nasledujúcich kapitolách sa už vydávame na exkurziu mestskými
štvrťami, ulicami a uličkami, a to nielen v priestore, ale aj v čase. Sprievodný text
čerpajúci z výsledkov práce archeológov, historikov, kunshistorikov či archivárov,
ako to dokladá zoznam použitej literatúry, tu slúži na preklenutie časového odstupu
zhruba 6 storočí, pre ktoré z pochopiteľných dôvodov chýba obrazová dokumentácia.
Aj tieto časy sú však veľmi dobre doložiteľné prostredníctvom architektonických
pamiatok, čo autor cielene a precízne využíva. To, čo však mimoriadne oceňujem, je
autorova schopnosť vizualizácie dejinného vývoja, schopnosť vytvoriť plastický obraz
Banskej Bystrice v čase aj priestore, a to iba na základe dvojrozmerného materiálu.
Vďaka trpezlivej zberateľskej práci sa Jánovi Balážovi podarilo dať dokopy zábery
jednej lokality, budovy, mestskej scenérie z rôznych historických dôb. Takýmto
porovnávacím radením fotografických záberov na mesto dokázal statickému
obrazovému materiálu, akým sú fotografie, dodať dynamiku. Pred očami čitateľa sa
odvíja fascinujúci príbeh metamorfóz mesta, ktoré sa v minulosti dávnej aj nedávnej
honosilo mnohými hrdými prívlastkami.

Banská Bystrica v premenách času autora Jána Baláža je dôstojným príspevkom
k jubileu a svoje miesto má určite v každej knižnici rodáka, alebo návštevníka mesta.

Imrich Nagy
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V Sprievodcovi po Banskej Bystrici a Horehroní, ktorý vydal odbor
Klubu československých turistov v Banskej Bystrici sa píše: „...Turistické
vychádzky do okolia možno konať buď priamo z mesta pešo po
chodníkoch a pohodlných cestách, alebo vlakom, prípadne auto-
mobilom (taxík) z Masarykovho námestia. Cesty, ktoré vedú na
najdôležitejšie a najvýznačnejšie miesta okolia, sú značkované
a v značkovaní ďalších bude turistický odbor aj naďalej pokračovať. Pre
nedostatok finančných prostriedkov odbor KČsT nemôže pokračovať
v budovaní potrebných turistických útulní v rovnakom tempe ako pri
značkovaní, ale usiluje sa získať záujem a podporu všetkých
kompetentných činiteľov mesta, okresu, lesného riaditeľstva a minis-
terstva poľnohospodárstva.”

Prehľad značených turistic-
kých ciest odboru KČsT v Banskej
Bystrici udáva v tom čase 22
značkovaných turistických ciest
s uvedením miesta nástupu a cieľa
túry. Celkom obsahuje Sprievodca
popisy 59 turistických trás do troch
pohorí – Nízke Tatry, Slovenské
Rudohorie a Veľká Fatra.

Prvá drevená útulňa odboru,
ktorá sa nachádzala pod vápen-
covou skalou na Kráľovej studni,
bola pred dokončením zapálená (v
septembri 1927). Pravdepodobne
ju zapálili pastieri. Chatu s príspev-
kami a darmi od občanov a spolkov
z Banskej Bystrice obnovili na
novom mieste a bola otvorená 4.
novembra 1928. Krátko pred ňou
bola odovzdaná verejnosti aj kamenná turistická útulňa na Ďumbieri (vo
výške 1745 m.n.m.) 9. septembra 1928.

Vydanie Sprievodcu a otvorenie prvých turistických chát rozšírilo členskú
základňu odboru turistov. Na valnom zhromaždení Odboru KČsT v Banskej
Bystrici 14. februára 1929, za predsedníctva dr. Wűnscha, bol vypracovaný
plán výletov na prvý polrok. Medzi vedúcimi boli vtedy pp. Stehlík, Wűnsch,
Skalský, Horych a Kneppo. Na Veľkú noc uskutočnili výlet na chatu na
Kráľovej studni, ktorý zopakovali s turistami z Brna aj na Turice. 21. júla bol
usporiadaný výlet na Čierny kameň s návratom cez Krížnu.

Ďalšie chaty na okolí Banskej Bystrice pribúdali takto: 22.mája 1932
otvorili novú chatu na Suchom vrchu, 13. augusta 1933 bol položený
základný kameň chaty na Trangoške, Telocvičná a športová jednota
Makabi v Banskej Bystrici odovzdala verejnosti 15. septembra 1935
chatu nad Králikami. 14. augusta 1932 otvorili slávnostne aj chatu pod
Chabencom. Postupne pribúdali aj ďalšie zariadenia – manželia
Strakotovci vybudovali chatu na Čertovici, bystrickí sokoli postavili
Sokolskú chatu nad Tajovom, pribudla chata pod Pánskym dielom (na
Šachtičkách), chata na Hrbe, chata a horský hotel na Skalke, Heř-
manova chata na Smrekovici a v časoch Slovenskej republiky aj chata
na Veľkom boku a Smrečinách (na Kráľovej holi). Tak sa vytvorila sieť
zariadení, ktoré umožňovali aj náročnejším turistom absolvovať hrebeňové
túry po jednotlivých pohoriach.

Záver Druhej svetovej vojny, Slovenské národné povstanie, no najmä
prechod frontu spôsobili na území stredného Slovenska obrovské
materiálne škody. Vojna zničila tunely, viadukty, mosty, komunikácie. Tak
isto boli vypálené takmer všetky turistické chaty. Z infraštruktúry, ktorá
postupne vznikla v priebehu prvej republiky zostali iba chaty Makabi
(nad Králikami), Sokolská (nad Tajovom), chata na Borišove (nebola ešte
dokončená) a poškodená bola aj chata na Ďumbieri. Niektoré
z pôvodných chát sa už nikdy neobnovili (chata na Smrečinách, na
Veľkom boku, pod Pánskym dielom) a niekoľkokrát vyhorela chata pod
Chabencom. Z hotelových zariadení na horských prechodoch zostal
Šport hotel Donovaly a hotely na Čertovici.

Turistické chaty sa postupne obnovovali. Po zrušení KSTL boli však
tiež znárodnené a pridelené rôznym podnikom ako rekreačné zariadenia.
Chata na Suchom vrchu, ktorú si tam po oslobodení postavil bansko-
bystrický podnikateľ Furdík, bola po znárodnení uvedená ako turistická
chata. Na Kráľovej studni bol vybudovaný horský hotel. Opravené boli
turistické zariadenia na Skalke, Hrbe, pod Ďumbierom. Novému rozvoju
tu-ristiky v našom regióne pomohol rozvoj autobusovej dopravy. Ak
v predchádzajúcich časoch premávali autobusy iba do Tajova, Starých
Hôr, Jelenca či Sliača, v päťdesiatych rokoch bola doprava zavedená
takmer do každej obce. Spoje premávali aj v nedeľu a vo sviatkoch a to aj
v skorých ranných hodinách, čo bolo pre turistov výhodné.

V priebehu ďalších rokov boli
vybudované aj nové horské prie-
chody – nová hradská cez Dono-
valy úplne nahradila Veľký Šturec
a opravená bola komunikácia aj cez
sedlo Malý Šturec. V roku 1957 bola
dokončená výstavba sedačkového
výťahu Chopok (zo severnej, ale aj
z južnej strany). Neskôr pribudol
sedačkový výťah na Krížnu z Turec-
kej a na Novú hoľu z Donovalov.
Takto sa vytvorili nové turistické, ale
najmä lyžiarske horské centrá, ktoré
boli doplnené lyžiarskymi vlekmi.

V polovici 20. storočia dochá-
dza v Československej republike
v telovýchovnom hnutí a tým aj
v turistike k radikálnym zmenám.
V dôsledku politických prevratov
boli všetky spolky, organizácie, či

združenia zrušené a ich činnosť zakázaná. Tak opäť prestalo pracovať
Tyršovo telocvičné hnutie Sokol, Orol, Skauting a sľubne sa rozvíjajúci
Klub slovenských turistov a lyžiarov. Bol zriadený Štátny výbor pre telesnú
výchovu a šport a dobrovoľné organizácie podľa úsekov činnosti. Práca
vrcholného orgánu nadväzovala na skúsenosti sovietskej fyzkultúry, no
nedostatočne prihliadala na naše podmienky.

Dobrovoľná športová organizácia ROH sa delila na ďalšie organizácie
(Baník, Dynamo, Iskra, Lokomotíva, Slávia, Slovan, Tatran, ale aj Červená
hviezda, DŠO pre školy, učňovský dorast, pracovné zálohy, armádne
organizácie a podobne). Nový systém telesnej výchovy sa neuplatnil.
Naopak, ešte viac roztrieštil už existujúce kolektívy, rozvinul byrokraciu
a utlmil dobrovoľnú činnosť. V tomto čase zaznamenali určitú činnosť
menšie skupiny turistov v podnikoch Smrečina, Slovenka, v Harma-
neckých papierňach a v Biotike Slovenská Ľupča. Pracovali už znova
značkári a horská služba. Banskobystrickí turisti sa zúčastňovali prvých
zrazov turistov, respektíve zrazov mladých turistov.

K rozvoju turistiky v okolí Banskej Bystrice prispelo otvorenie
Harmaneckej jaskyne Izbica 3. septembra 1950. Pre návštevníkov bola
v doline vybudovaná montovaná chata.

V roku 1957 sa uskutočnila ďalšia, už tretia, reforma telovýchovného
hnutia. Vznikol Československý zväz telesnej výchovy (ČSTV), ako
osobitná, dobrovoľná organizácia športovcov a turistov v našej republike.
Zväz mal pevnú organizačnú štruktúru, do ktorej patril ústredný, slovenský,
krajské a okresné výbory ČSTV. Základnou jednotkou boli športové oddiely,
u turistiky a základnej telesnej výchovy odbory. Jednotlivé oddiely
a odbory zastrešovali telovýchovné jednoty.

Jednou z prvých telovýchovných jednôt v našom meste, ktorá mala
aj odbor turistiky, bola Lokomotíva Banská Bystrica. Vznikla 3. septembra
1954. Je tiež najstaršou telovýchovnou jednotou v našom meste a už
viac ako päťdesiat rokov v jej rámci pracuje najstarší odbor turistiky.

Igor Chromek

Aj keď máme viac príkladov z práce turistických organizácií v našom regióne (už v posledných desaťročiach XIX.
storočia), k zásadnému rozvoju došlo až po vytvorení Československej republiky. Aj v prvých rokoch nového štátu sa
vyskytlo mnoho problémov, ktoré brzdili prácu dobrovoľných činovníkov turistiky.

Chata na Suchom vrchu. Foto z r. 1933 zo súkr. archívu J. Baláža.
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Veľa úsmevných historiek sa viaže práve k dobe jeho aktívneho
zápasenia a boxovania. Raz v cudzineckej légii sa dal nahovoriť na
zápasenie s ozrutným chlapiskom, na čo takto spomínal: „Povedau
som si, ťento nebude poznať slovenskie chvati, a tak ho dáko zložím.
Aréna nebola, všade len piesok. Na začiatku, keď sme si podali
ruke, tak mi ju stisol, že hneď mi krú vytryskla. Vedeu som, že je zle,
ale neprišiou som sa dať dokaličiť, a tak hneď ako sudca zakričau
alez (poďme), šmariu som sa sám do piesku na lopatke“.

Jeho spomienku na profiring vo Francúzsku uviedol Paľo Hrúz
v knižke „Bystrica v ... tom“ takto: „Vo finále ti mi pripadou taký
černoch, chlap ako kasňa. Biu som doňho, kĺkou z celej sily – nič.
Treťô kolo, piato, ôsmo ... furt sa drží na nohách. Na božô štestia
som ho v desiatom zložiu, lebo som bou už celkom vyšťavený. Že
prečo až ftedi ? Lebo mau
duplovanú lebku. Jednu nor-
málnu a v nej ešte druhú,
menšiu. Pri pitve to zistili“.

Málokto vie, že Ján Šimčík
bol aj futbalovým rozhodcom.
Zložil odborné skúšky na fot-
balového rozhodcu a od apríla
1934 pískal už 3. okresnú triedu.
Hovorieval, že „ako sudca vidím
ten šport cez nedeľu, nemusia
mi doma variť, všade ma
ponúknu dobrým jedením. Ja
im to potom vynahradím pri
ofsajdoch“.

Pán Bízik, predseda Stre-
doslovenského župného fut-
balu z Vrútok, dal dobrozdania,
že Jana Šimčíka nikde nezbijú,
lebo ako bývalý zápasník a prís-
lušník cudzineckej légie v Alžíri
alebo Tunise vie obrániť zvlášt-
nymi chvatmi nielen seba, ale aj
pána delegáta.

V zápase derby Malachov – Vlkanová (7 : 1) neuznal Malachovu 4
góly, k čomu sa vyjadril: „Boli to čisté góly, ale som Krnáčovi povedau
- to stačí, neznechuťte im tú peknú hru“.

Staršia a stredná generácia Banskobystričanov si dozaista spomína na rázovitú osobnosť chýrneho bystrického
boxerského a zápasníckeho trénera, neskôr vrchného plavčíka na plážovom kúpalisku - Jána Šimčíka.

V Banskej Bystrici sa tešili pozornosti
boxerské podujatia spravidla na Kolkárni pri
Hrone a zápasnícke „na bíne“ v Národnom
dome.

Ján Šimčík bol aj účastníkom SNP, k čo-
mu sa traduje historka, že na ukoristenej
motorke so sajtkou (Zindap) v nemeckej
helme a vojenskom plášti robil spojku medzi
Harmancom a Banskou Bystricou.

Hneď po vojne, v júni 1945, ako vtedajší
zamestnanec Harmaneckých papierní tam
zorganizoval prvé športové hry mládeže
(ŠHM), ktoré sa neskôr stali tradičnými

podujatiami mládeže. Spočiatku bolo málo mladých
športovcov, a preto pozvatým sám prideloval disciplíny,
napr.: „Ti si dosť vysoký, budeš hádzať guľou. Neboj sa,
že je guľa ťažká a ti si ešte nehádzau, zahoď ako vládzeš
– ti budeš hádzať a oni sa budú dívať“.

Po odchode z Harmaneckých papierní bol Ján Šimčík
dlhoročným školníkom na ZDŠ pri pošte. Bol aj ama-
térskym hercom v mestskom divadelnom združení.
V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia
sa venoval výchove mladých zápasníkov. Čerpal najmä
z bohatej zásobárne učňovského dorastu v Podbrezovej
a Piesku, pretože meštianske deti nemali veľký záujem
o tento tvrdý šport.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia bol
Ján Šimčík vrchným plavčíkom na Plážovom kúpalisku
v Banskej Bystrici, kde sa stal osvedčeným záchrancom
topiacich sa. Dozeral na požičiavanie lodiek (pramíc)
a vodných bicyklov. Oneskorencov a nespratníkov
častoval jadrnými výrazmi cez megafón. Deti učil plávať
„na udici“ (široký opasok pripútaný na palici), ktorú držal
chodiac po múriku medzi bazénom a jazerom, pričom
dával inštrukcie ako „Nehabarkuj“, alebo „Zadníma
ťahaj“ a podobne.

Až do svojej smrti sa Ján Šimčík čulo zaujímal
o telocvik a športy. Aj jeho zásluhou spomedzi vtedajšej mládeže
vyrástli niektorí neskorší majstri športu.

Ján Kassa

Ján Šimčík v čase svo-
jej zápasníckej slávy.

V júli 1937 poriadal plavecký oddiel ŠK Banská Bystrica I. preteky „dole Hronom“.
Štart bol pred Zborovým veliteľstvom a cieľ na Huštáku pri Burghartovi ako sa  Harma-
necký „červený“ potok (Bystrička) vlieva do Hrona.

Preteky boli povolené mestským úradom s podmienkou prítomnosti jedného člena
mestského hasičského sboru čo vie plávať a má „torpédo“ (plávacie koleso). Trať vedúca
vtedajším korytom Hrona bola dlhá 850 metrov s priemernou hĺbkou vody jeden meter
a teplotou +8° C. Účasť bola rekordná: 8 dospelých, 7 dorastencov a 2 dámy. Divákov
bolo po nábreží napodiv veľa.

Víťazi dostali hlinené poháre – keramiku od majstrov Filu a Majnholda z Ľubietovej.
Z dospelých zvíťazil pán Laco Dobál, druhým bol pán Korányi pred Vladom Pavlínim.
Z dorastencov zvíťazil Ďula Krátky. Ondro Mojžiš pre slabosť preteky nedokončil. Z dám
zvíťazila sl. Lila Szántová „o prsia“ pred sl. Vierou Slivkovou.

Sokoli tento plavecký maratón neobsadili lebo Zdeno Uhlíř (majster ČSR v Zbo-
rovských pretekoch) sa vyjadril, že „voda v Hrone je červená od krvi z bitúnku a nevidno
potom skaly“.

Po ukončení preteku ceny na Kolkárni odovzdal za hojnej účasti divákov pán
profesor Koudelka (Mistr).

Volejbalový šport vďaka príchodu YMCA do Bystrice na čele s bratmi Petrom
a Fráňom Velkoborskými zapustil v rokoch 1927–1938 hlboké korene a úspešne sa
rozvíjal aj na stredných školách, najmä na Obchodnej akadémii. Súťaže ako poznáme
dnes sa nehrali, nebolo dosť sponzorov ani peňazí na cesty k vzdialenejším súperom.
Boli to len príležitostné turnaje na pieskových ihriskách, od mája do októbra na
strednom Slovensku. Povolené bolo hrať aj na boso, ale dres musel byť jednotný.
Najodolnejší súperi sa našli v Ružomberku, Martine, Zvolene, ale aj v Kremnici a Moštenici.

V Bystrici sa hrávalo v YMKE a na Sokolskom ihrisku. Záujem divákov bol primeraný
počasiu a súperovi, ale mládež tento šport upútal natrvalo.

Volejbalové začiatky v Banskej Bystrici sú spojené aj s menami Lajko Durný, Jožko
Žiliak, Janko Jakubovie – Huciak, Miko Selecký, Ďuro Caban, Fero Plech, Janko Mráz,
Gusto Béreš, Denco Klein, Laco Klein – Hrča, Števo Kostomlatský, Ivan a Šaňo Psotkovci.

V roku 1937 na turnaji v Ružomberku na „kolkárni“ povedal Fero Plech, kapitán
bystrického mančaftu Bélovi Tóthovi kapitánovi RŠK Ružomberok: „Ti Béla, daj doviesť
za fúrik lepšieho piesku, lebo kam ja zasmečujem do vášho kúrta, zostane polmetrová
diera a to by ste si dolomili nohy“. Boli to veselé športové stretnutia aj keď spoločenská
klíma za I. ČSR bola v tom čase už napätá.

Ján KassaJán Kassa

Takto vyzerala výuková hodina plávania.

8.10.1903--16.8.1987
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