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Medzi privilégiá patrí aj
slobodná voľba mestskej
rady a richtára. V Banskej
Bystrici zo začiatku mohli
voliť len slobodní a majetní
mešťania vlastniaci dom na
námestí, tzv. Ringu. V ob-
dobí od 13. až do prvej
polovice 17. storočia do tejto
skupiny patrili len mešťania
nemeckého pôvodu, ktorí
mohli voliť a mohli byť volení.
Najvyšším orgánom v meste
bol dvanásťčlenný mestský
senát na čele s richtárom.

Okrem mestského se-
nátu existovala ešte v meste
dvadsaťštyričlenná Vonkaj-
šia rada, ktorá sa spolu so
senátom podieľala na fungo-
vaní mesta a vplývala aj na veci
verejné v meste. Najdôleži-
tejší muž v meste, richtár, bol
volený len na jeden rok a pla-
tilo pravidlo, že nemohol byť
zvolený dvakrát po sebe.
Výnimkou bol prvý banskobystrický richtár Ondrej, s ktorého menom sa
stretávame už roku 1256. Ako jeden zo zakladateľov mesta zastával tento
úrad pravdepodobne doživotne.

Počiatky mesta Banská Bystrica sa spájajú s rokom
1255. V tomto roku získava osada Bystrica od Belu IV.
mestské výsady. Belo IV. udeľuje privilégiá „hosťom
v novej osade Bystrica pri Ľupči“ – „hospitibus nostris de
nova villa Bystrice prope Lypcham“. Aj keď osídlenie
slovanským obyvateľstvom bolo v tejto oblasti už predtým,
privilégiá sú určené hlavne pre hostí z nemeckých krajín.
Mesto Banská Bystrica sa riadilo pravdepodobne
banskoštiavnickým a banským právom.

Časť zápisu o medi z novej huty v Banskej Bystrici v protokoloch zo
zasadania senátu Benátskej republiky zo dňa 26.8. 1384 dokazuje,
že Banská Bystrica sciedzovala a vyvážala meď už minimálne 111
rokov pred vznikom Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti.

O pôvode starej hutníckej technológie a najstaršej scedzovacej huti
v Európe sa dočítate na str. 7.

Popri zlatej Kremnici a striebornej Banskej Štiavnici dostala Banská
Bystrica v dejinách stredoslovenských banských miest historický prívlastok
medená. Nevyjadruje sa tým ocenenie v poradí dôležitosti alebo historického
významu, ale kov, ktorý sa v prevažnej miere v tomto meste ťažil. Všetky tri
uvedené mestá boli medzi siedmimi stredoslovenskými banskými mestami
tie historicky najvýznamnejšie, hlavné, aj keď sa v tomto postavení v priebehu
storočí postupne striedali. V poradí, nepriamo úmernom ich veku, stali sa
známymi nielen u nás doma, ale v celej Európe, ba ja mimo nej.

Pokračovanie na str. 16.

Júlis Cesnak pôsobil vo funkcii
mešťanostu plných 30 rokov.
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Ojedinelé nálezy hladených kamenných nástrojov pochádzajú
z Kremničky a z Malachovskej doliny. V tomto období sa objavujú aj prvé
výrobky z kovu – medi, eneolitický medený nástroj sa našiel v Banskej
Bystrici na bližšie nelokalizovanom mieste.

Kontinuita ťažby medenej rudy aj s ďalším spracúvaním, drvením a
pražením sa predpokladá na Španej Doline od staršej doby bronzovej, čo
dokladajú početné nálezy kamenných mlatov na drvenie rudy. Nálezisko
sa pokladá za surovinovú základňu doby bronzovej pre celú južnú oblasť

stredného a východného Sloven-
ska, čo ovplyvnilo celkový ráz osídľo-
vacieho procesu regiónu. V archeo-
logických nálezoch sa v hojnom
počte objavuje nový kov – bronz,
z ktorého sa vyrábajú zbrane i
šperky. Banská Bystrica i najbliž-
šie okolie je v mladšej a neskorej
dobe bronzovej osídlená ľudom
lužickej kultúry. Výšinné sídliská sú
v Horných Pršanoch, na Mala-
chovskom a Sásovskom hrádku i
v katastri Španej Doliny v polohe
Horný diel. Sídliskový materiál sa
našiel v Sásovej, kde sa našiel aj
žiarový hrob. Osídlená bola aj
jaskyňa Kaplnka a Netopierska
jaskyňa v Sásovskom krase, kde sa

počas revízneho archeologického výskumu našla bronzová sekerka
s tuľajkou a keramický črpák lužickej kultúry. Povrch nádoby je tuhovaný,
vnútorná strana zdobená zväzkami rýh. Hustota osídlenia sa zvýšila, osídlené
boli terasy Hrona i jeho prítokov.

Z nasledujúceho obdobia doby halštatskej (železnej) nemáme
materiálne doklady. V tomto časovom úseku plynulo pokračoval vývoj
domácej lužickej kultúry. V mladšej dobe železnej na územie Karpatskej
kotliny vstupujú Kelti. V strednej i neskorej dobe laténskej bol osídlený a
opevnený aj Hrádok v Horných Pršanoch. V 3. a 2. stor. pred n.l. sa na
strednom Slovensku rozvíjala kultúra domáceho obyvateľstva, keď sa Kelti
dostávajú na horné Pohronie v snahe ovládnuť bohatú rudnú oblasť. Ich
stopy nachádzame na opevnenom sídlisku nad jazerom Mútnô na Suchom
vrchu. Vyvrcholením hospodárskeho a sociálneho pokroku keltskej
spoločnosti bola razba mincí. Bližšie neurčené keltské mince sa podľa
údajov v cirkevnej matrike rímsko-katolíckeho farského úradu v Radvani
v roku 1669 našli pri stavbe zvonice v Radvani na Hôrke.

Okolo zlomu letopočtu je vývoj keltskej spoločnosti narušený rímskym
impériom z Podunajska a zo severu germánskymi kmeňmi. Historické
pramene doby rímskej lokalizujú do oblasti Horehronia kmeň keltských
Kotínov a spájajú ho s prospektormi železnej rudy. Druhé storočie
charakterizujú boje medzi rímskym impériom a Germánmi, ktoré sa skončili
víťazstvom Rimanov, ale bol to začiatok krízy mocnej Rímskej ríše. V tom
období zaberajú horské hrádky (sídla púchovskej kultúry) podunajskí
Germáni, aby sa na nich ukryli počas markomanských vojen. Hospodárske
a politické kontakty Germánov s rímskymi provinciami dokladajú okrem inej
materiálnej kultúry aj nálezy rímskych mincí. Ich obľúbenosť v barbariku,
nevynímajúc horské oblasti stredného Slovenska, dokladajú staršie nálezy
z Banskej Bystrice – Radvane a neskororímske mince nájdené v roku
1990 pod Suchým vrchom. Najväčší poklad strieborných mincí pochádza
zo selčianskeho hrádku, kde sa ich našlo okolo 50 ks. Na konci 4. stor. bol
dodatočne osídlený zvyškami svébskeho obyvateľstva aj Hrádok púchovskej
kultúry v Hor-ných Pršanoch. Unikát-ny poklad, pozostáva-júci
z keramického kalicha a striebornej oblúkovitej spony s predĺženou úzkou
nôžkou (obr.) sa našiel v roku 1926 v Netopierskej jaskyni v Sásovskom
krase. Počas revízneho výskumu v jaskyni v roku 1986 sa našli ďalšie tri
strieborné spony, ktoré boli súčasťou pokladu ukrytého v prvých dvoch

desaťročiach 5. storočia
v jaskyni. Ďalšia oblúko-
vitá spona s predĺženou
úzkou nôžkou má rov-
nakú puncovanú výzdo-
bu ako spona nájdená
v roku 1926. Tretia oblú-
kovitá spona má nôžku
podviazanú a pásikový

lúčik zdobený puncovanou výzdobou. Štvrtá strieborná kruhová spona či
náramok z masívnej tyčinky má gombíkovité ukončenie. Šperky patrili
pravdepodobne bohatému príslušníkovi svébskeho kmeňa Kvádov, ktorý
hľadal útočište v nepokojných časoch na Horehroní.

Osídlená bola aj jaskyňa Kaplnka, kde v ohnisku sa našli črepy
z neskorej doby rímskej, strieborná a železná spona z toho istého obdobia.
Významným nálezom je bronzové kovanie opaska zdobené rytým geo-
metrickým ornamentom, ktoré sa priraďuje Sarmatom alebo do okruhu
čerňachovskej kultúry. Svébi v horskej oblasti Horehronia prežívajú až do
obdobia sťahovania národov (do roku 406).

Osídľovací proces slovanským obyvateľstvom vo Zvolenskej kotline je
doložený už od začiatku 7. storočia. Slovania osídlili úrodné hronské
terasy a ich existenciu v Banskej Bystrici máme doloženú v dvornom trakte
domu na Námestí SNP č. 3 na pravobrežnej terase Hrona už v 9. storočí.
Tam môžeme hľadať aj najstaršiu slovanskú predlokačnú osadu, na mieste
ktorej vzniklo stredoveké mesto.

Marta Mácelová

Intenzívny archeologický výskum severnej časti Zvolenskej kotliny priniesol nové poznatky o
osídľovacom procese horského mikroregiónu Banská Bystrica. Z intravilánu mesta doposiaľ nie sú
známe artefakty z najstarších období praveku, zo staršej, strednej ani mladšej doby kamennej.
Postup osídlenia do hornatej oblasti sa zintenzívnil až v neskorej dobe kamennej (eneolite)
s príchodom prospektorov (hľadačov rúd) do okolia Španej Doliny. S touto lokalitou môžeme spájať
aj nálezy eneolitickej keramiky v jaskyni Kaplnka v Sásovskej doline.

Kvádsky kalich so sponami.

Dušan Jarina

Pred 600 rokmi v roku 1405
5.2. - Mandát kráľa Žigmunda Luxemburského o baníctve v obvode 6 stredoslovenských
banských miest – Kremnice, Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Ľubietovej, Novej Bane a Pukanca
od tohto roku mala Banská Bystrica svojich zástupcov v Uhorskom sneme

Pred 500 rokmi v roku 1505
zomiera Königsberger, zakladateľ mestských kúpeľov – jeho závet oplýva charitatívnymi
darmi (najznámejšie dielo, ktoré dal zhotoviť – výklenok farského kostola – utrpenie Krista
v Getsemanskej záhrade - autor poľský sochár nemeckého pôvodu Vít Stós),
14.9. – Vladislav II. ubezpečuje stredoslovenské banské mestá (7), že ich ochráni proti
prípadným útokom vyplývajúcim z ich sľubu vernosti kráľovnej Anne, ktorý mestá zložili
až na jeho opätovnú výzvu, kým prvú odmietli ich vtedajší zástupcovia s odôvodnením, že
nemôžu porušiť prísahu, danú kráľovnej Beatrix

Pred 400 rokmi v roku 1605
v noci zo 16. na 17. 4. – požiar (Nedeľa Quasimoda unigeniti), prišlo o život 200 mešťanov,
zničený starodávny chudobinec (Seelenhaus) sv. Alžbety (v Dolnej ulici) spolu s hospodárskymi
budovami okolo neho a mlynom, ktorý stál oproti nemu (Bočkayovci vypálili mesto)
do vonkajšej mestskej rady prenikli Slováci

Pred 300 rokmi v roku 1705
22.4. – bystrickí evanjelici opäť posielajú k Rákoczimu posla Schmidegga, ktorý mu
vyslovil vďaku za náboženskú slobodu a v mene evanjelikov súril, aby im chrámy a
cirkevné majetky  boli dané naspäť. Väčšina ich žiadostí bola ešte toho roku splnená, keď
do Banskej Bystrice prišli 14.11. Rákoczyho komisári Ján Feja, Kašpar Okolicsányi a
Štefan Kántor k vykonaniu uznesení sečianskeho snemu.
29.10. – otvorila Banská Bystrica (po porážke rákociovských vojsk pod Trenčínom) brány
Löffelholtzovi a Viardovi.

Pred 200 rokmi v roku 1805
Benického dom sa stáva majetkom Antona Hirayoho – kúpna cena 15 000 zlatých,
veľkorysá renovácia – mestský redutel
až 1808 pôsobí v Banskej Bystrici Ján Čaplovič (*22.9. 1780 v Príbelciach + 29.5.
1847 vo Viedni), etnograf, publicista a advokát, študoval v Banskej Bystrici.

Pred 100 rokmi v roku 1905
Bolo započaté dláždenie ulíc bazaltovými kockami. Stanovený bol i dlažobný poplatok pre
nákladné autá Harmaneckej papierne.
Spolok na rozširovanie vlasteneckého čítania vydával časopisy „Krajan” a „Političné
články” na zamedzenie panslávskeho hnutia medzi Slovákmi.
Bola prejednávaná otázka predĺženia trate úzkorozchodnej železnice z Korytnice do
Banskej Bystrice.
Mesto povolilo francúzskemu odborníkovi E. Mezzenovi prebádať svoju farbštôlňu na
Pieskoch, stalo sa tak na žiadosť riaditeľstva špaňodolinskej prevádzky medenej bane.
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elo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy,
Servicie, Galície, Lodomérie a Kumánie, všetkých verných Kristovi
ako prítomných, tak aj budúcich, hodlajúcich nahliadnuť do tejto

listiny, pozdravujem v mene Spasiteľa. Predvídavá kráľovská obozretnosť
zvykne svojich vyznamenať výsadami a hodnosťami, aby sa mu právom
mohol zväčšiť počet služobníkov, pretože takto sa zachová vážnosť
kráľovskej vznešenosti. A preto chceme dať obsahom tejto listiny na
vedomie, že sme našim hosťom z novej osady Bystrice
blízko Ľupče udelili na ich prosbu tieto výsady:

Aby si spoločne volili farára, ktorého sami predstavia
ctihodnému otcovi ostrihomskému arcibiskupovi, aby
ho potvrdil vo funkcii. Okrem toho si spoločne spomedzi
seba vyvolia za porady a súhlasu celku richtára či sudcu
na obdobie jedného roka a tento súdi vo všetkých
sporoch a nemôže ich súdiť iný sudca krajiny.

Tiež môžu hľadať zlato a striebro a ostatné kovy v
hraniciach celého Zvolenského komitátu v zemi, ako aj
v hájoch, lesoch a vodách a majú slobodu v doleuve-
dených hraniciach vo všetkých úžitkoch okrem poľo-
vačky a rybolovu. Ďalej tiež zo zlatých baní platia
desatinu, zo striebra a ostatných kovov sú povinní
odovzdávať ôsmu časť.

Ďalej v každom spore, ktorý sa rozsúdi súbojom, sa bude bojovať
okrúhlym štítom a mečom ako je zvykom u Sasov vtedy, ak osoba, ktorá
ho žiada, je spomedzi nich alebo ich slobody a národnosti. Ak by však
osoba bola cudzieho pôvodu, vtedy spôsob súboja zostane na vôli
panovníka.

Ďalej nie sú povinní prísť na dvor na nijaké vyzvanie, iba ak by boli
citovaní špeciálne našou listinou a vtedy sú povinní predstaviť sa pred
nás alebo toho, komu sme to udelili týmže naším povolením.

Okrem toho našim spomínaným hosťom z Bystrice dovoľujeme, aby
okrem našej vznešenosti nemohol u nich nikto užívať pohostenie, ak ho
neprijmú sami zo svojej vôle. Dodávame tiež, aby boli úplne oslobodení
a vyňatí od všetkej právomoci a súdenia zvolenských županov, na ten
čas ustanovených.Tiež si prajeme, aby neboli nikomu povinní platiť nijaké
dávky alebo pozemkové poplatky.

Ďalej pri výmene mincí peňazomenci od svojho príchodu sedem dní
nemajú na hostí nijakú moc. Keď sa minie oných sedem dní, majú takú
právomoc ako v Ostrihome a Budíne.

Okrem toho, ak nám osobne bude treba ísť do vojny alebo na výpravu,
sú povinní ísť riadne vyzbrojení pod našou zástavou.

Okrem toho spomenutým hosťom z Bystrice poskytujeme výsadu,
že budú používať rovnakú výsadu pri platení dávok, akú požívajú naši

hostia zo Štiavnice a aby sa
im odteraz v celej krajine
nečinili žiadne ťažkosti.

Okrem toho, aby sa
všetko nakrátko uzavrelo,
našim spomínaným hosťom
dávame do úžitku oráčiny,
lesy a lúky, na ktorých
nech sa ich nikto neodváži
obťažovať.

Aby pre pochybnosť o
medziach a hraniciach ne-
vznikol v budúcnosti spor
alebo omyl, dávame ich vy-
značiť našim verným magi-

strom Baasom a v tejto listine sa uvádzajú tak, ako po poriadku nasledujú.
Prvá hranica sa začína od rieky Hron na mieste, kde rieka Udurna

vteká do Hrona a vystupuje po rieke Udurne až k ceste, ktorá ide do
Turčianskej stolice a na tejto ceste sa hranica obracia severným smerom.
Odtiaľ prichádza pod úbočím veľkého vrchu až k potoku, ktorý sa volá
Čelnica, v ktorom vystupuje až k predmenovanej rieke Hron a prechádza
cez tú istú rieku cez nejaký ostrov a vystupuje na vysoký vrch a odtiaľ sa
vracia na vrcholec vrchu prvej hranice, kde sa vlieva potok Udurna do
rieky Hron a tu sa hranica končí.

Ďalej sme im do večného práva a slobodného vlastníctva darovali
lúku nazývanú hradná.

Dané rukou nášho milého a verného magistra Smaragda,
stolnobelehradského prepošta, našeho dvorského vicekancelára, roku
Pána 1255, ale nášho panovania dvadsiateho.

Rok 1255, rok udelenia kráľovských privilégií Banskej Bystrici,  je najvýznamnejším letopočtom v celých dejinách
mesta. Je to rok, od ktorého sa odvíjajú osudy ľudí, existencia mestkého práva, hrdosť na príslušnosť k mestu, ako aj
povinnosti zaväzujúce obdarovaných spolu s ich ďalšími generáciami. V rôznych dokumentoch, médiách, či v bežných
rozhovoroch sa v tomto roku, keď si pripomíname ich 750. výročie, objavuje téma kráľovských privilégií. Aby sme vedeli,
čo presne obsahovali, prinášame vám ich slovenský preklad.
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Na začiatok si zopakujme všeobecne známe fakty. Súčasný erb
Banskej Bystrice, ktorý vychádza z predlohy pochádzajúcej z polovice
15. st., predstavuje sedemkrát strieborno - červene delený štít, čiže štít
s presne opačným sfarbením, než má jeho predloha - mladší štátny znak
Uhorska, používaný v čase Arpádovcov.  Mestský erb vychádza zo štátneho

znaku a je jeho aktívnym pretvo-
rením podobne, ako to bolo v prí-
pade niektorých ďalších sloven-
ských miest (Zvolen, Žilina, Skalica,
Šurany, Topoľčany). Pretože mlad-
šia Banská Bystrica v období
stredoveku niesla pomenovanie
Nový Zvolen (Neusohl, Neosolium),
podobne ako blízky „Starý Zvolen”
(Altsohl, Veterozolium), ktorého erb
vychádzal zo staršieho štátneho
znaku Uhorska, svoj erb odvodila z
mladšieho štátneho znaku.  Uvede-
né tvrdenia však majú plnú platnosť
iba v tom prípade, ak  za  najstarší

zdroj informácií o mestskom erbe budeme považovať pečať (resp.
pečatidlo, pretože sa zachovalo) z polovice 15. st.

Pozrime sa však teraz na jednotlivé fakty podrobnejšie v zrkadle
informácií, ktoré nám poskytuje novoobjavená (resp. doteraz neznáma a
nepublikovaná) najstaršia pečať mesta Banskej Bystrice s mestským
erbom. Okrúhla pečať z hnedého vosku má priemer 38 milimetrov. V
centre pečatného poľa je umiestnený rannogotický trojuholníkový štít s
mestským erbom, ktorý je členený na deväť vodorovných polí (v heraldickej
terminológii sú to štyri brvná). Polia č. 1, 3, 5, 7 a 9 sú mrežované, polia
č. 2, 4, 6 a 8 sú hladké. Nad štítom je umiestnené k sebe privrátené
banícke kladivko a želiezko, pričom násady oboch nástrojov sú vodorovne
odvrátené. Voľnú plochu po bokoch erbového štítu vypĺňajú nebeské
telesá. Na ľavej strane je to dvanásťcípa hviezda (slnko), hore a dole
sprevádzaná malými šesťcípymi hviezdičkami a na pravej strane je od
erbového štítu odvrátený polmesiac, hore a dole sprevádzaný malými
šesťcípymi hviezdičkami.  Po obvode pečate je umiestnený majuskulný
kruhopis + SIGILLVM • DE • BISTRICEBANA.

Pečať sa v archívnom fonde banskobystrického magistrátu zachovala
v piatich exemplároch, pričom v jednom prípade je privesená na červenej
hodvábnej pletenej šnúre a v troch prípadoch je zavesená na perga-
menovom prúžku. Najstarší odtlačok pochádza z roku 1326,  ostatné tri
sú z rokov 1387, 1390 a 1406.  Okrem nich sa separátne zachovala
ďalšia pečať so zbytkami červenej pletenej hodvábnej šnúry. Šiesty a
posledný doteraz známy odtlačok pečate pochádza z roku 1437 a je
pritlačený na listine v archívnom fonde zvolenského magistrátu. Stav
zachovania všetkých pečatí je relatívne veľmi dobrý - na všetkých
exemplároch je veľmi dobre viditeľný predovšetkým stred pečate s
erbovým štítom a sprievodnými znameniami, pričom jemné detaily
mrežovania vidieť najlepšie na odtlačkoch z rokov 1406 a 1387. Kruhopis
je najlepšie čitateľný na odtlačkoch z rokov 1406 a 1390. Odtlačok z
roku 1387 je na troch miestach kruhopisu poškodený (odlomený vosk).

Celkové výtvarné riešenie pečate s rannogotickým štítom kladie jej
vznik do konca 13. storočia, teda do obdobia štyroch desaťročí
vymedzených udelením mestských výsad v roku 1255 a začiatkom nového
storočia. Okrem celkového vzhľadu pečate  tomu zodpovedá aj spôsob
pomenovania mesta Banskej Bystrice na nej. Kým Belo IV. pri pomenovaní

lokality  použil  ešte ter-
mín Bystrice a Bytzherze,
s pomenovaním typu
Byzthercebana sa po
prvýkrát stretávame v
donácii Belu IV. richtáro-
vi Ondrejovi z roku 1263
a opätovne v roku 1293
v konfirmácii mestských
výsad Ondrejom III.

Najstaršie pečatidlo
sa bezo zmeny použí-
valo až do polovice 15.
storočia, kedy ho nahra-
dilo menšie pečatidlo (s

priemerom 30 milimetrov) so zmeneným mestským erbom. Okrúhle
pečatidlo vo svojom strede nesie neskorogotický štít, ktorý je sedemkrát
delený, pričom vypuklé a mrežované sú polia č. 2, 4, 6 a 8. Nad erbovým
štítom a po jeho bokoch sú jemné ornamentálne rozviliny. Pečatidlo
obsahuje kruhopis + sigillum + ciuitatis + noui + soly, napísaný gotickou
minuskulou. Pečatidlo sa zachovalo v origináli a najstarší výskyt jeho odtlačku
je na listine z roku 1446. Približne v rovnakom čase si mesto dalo vyhotoviť
aj väčšiu pečať s priemerom 43 milimetrov a kruhopisom + Sigillum +
ciuitatis + Noui + soly, tu je však už erb doplnený anjelom vo funkcii nosiča
štítu a dvomi orlami vo funkcii strážcov štítu. Presne toto pečatidlo slúžilo
všetkým autorom, ktorí sa zaoberali banskobystrickým erbom, ako
východisko pre ich úvahy, pretože staršie pečatidlo, resp. jeho voskový
odtlačok doteraz nebol známy a odborná literatúra ho nepoznala.

Príčiny zmeny obsahu erbo-
vého štítu v polovici 15. st. nedo-
kážeme vysvetliť. Vieme len, že
Banskobystričania opustili vyše
storočia používaný erb rovnako ako
banícku symboliku a už sa k nim
nevrátili.

Napriek tomu však v meste aj
naďalej prežívali reminiscencie na
pôvodnú podobu erbu a na baníc-
ku symboliku. Jednoznačne to po-
tvrdzuje text sťažností banskobys-
trickej mestskej rady na thurzovsko
- fuggerovský mediarsky podnik z
roku 1526, v ktorom sa uvádza, že

mesto malo popri panovníkom udelenom erbe vždy vo svojej pečati aj
kladivko a želiezko.  Aj napriek redukcii počtu „arpádovských brvien” tu
tiež prežívala pôvodná heraldická legenda týkajúca sa najstaršej podoby
mestského erbu. V roku 1608 ju vo svojej veršovanej kronike Banskej
Bystrice písomne zachytil  mestský vicenotár Oswald Plotchius. Autor
jednotlivé pruhy považoval za perzonifikáciu štyroch vodných tokov v
územných hraniciach mesta - Hron, Bystricu, Senicu a Udurnu. Červená
farba mala symbolizovať nešťastie, biela naopak útechu. Anjel držiaci štít
s erbom predstavoval Božiu ochranu a orly (v Plotchiovom podaní sokoly)

strážcov všetkého. Kroniku mesta
Banskobystričania v roku 1608
uložili do kupoly mestskej veže v
mestskom hradnom areáli počas
jej rekonštrukcie a jej opis sa ne-
skôr dostal do mestského archívu.
Text kroniky poznal aj Matej Bel od
roku 1702, kedy sa mu do rúk dostal
rukopis z veže a časť, týkajúcu sa
mestského erbu, publikoval vo
svojich Notíciách.

V súvislosti s objavením naj-
staršej pečate mesta Banskej
Bystrice s odlišným erbom mesta
sa nevyhnutne musíme vrátiť aj k

otázke inšpiračných zdrojov jeho podoby. Významným momentom, ktorý
sa nielen priamo dotýka problematiky banskobystrického mestského
erbu, ale bezprostredne súvisí aj s jeho obsahom, je pomenovanie mesta.
Saskí kolonisti sa usadili v tesnom susedstve staršej slovanskej osady

Názov predloženého príspevku na prvý pohľad vzbudzuje podozrenie, že autor sa bude zaoberať
iba rekapituláciou všeobecne známych faktov o podobe banskobystrického erbu, ktorý počas svojej
niekoľko storočnej existencie s výnimkou nosiča a strážcov štítu neprešiel žiadnymi vývojovými
zmenami. Doteraz známe a v odbornej literatúre publikované erby, pečatidlá a ich odtlačky,
pochádzajúce od polovice 15. st., v podstate inú možnosť ani neposkytujú. Repozitórium stredovekých
listín v Štátnom okresnom archíve v Banskej Bystrici však obsahuje aj niekoľko listín, ktoré vydala
banskobystrická mestská kancelária v rozmedzí rokov 1326 - 1406 a na nich sú upevnené pečate,
vyhotovené najstarším mestským pečatidlom, ktorého vznik spadá do 2. polovice 13. st. Nielen
pečať, ale aj samotné znamenie v erbovom štíte sa mierne líši od bežne zaužívanej podoby
banskobystrického mestského erbu, čo vyvoláva pochybnosti a otázky predovšetkým v súvislosti s
jeho skutočnou podobou, ale aj s ňou súvisiacich inšpiračných zdrojov a opätovne nás núti vrátiť sa
ku Kollerovým tvrdeniam z 18. st., ktoré boli už dávnejšie zavrhnuté ako mylné.

Kresba najstaršej mestskej pečate
(rekonštrukcia Igor Graus)

Pečať Banskej Bystrice
na listine z r. 1387.

Pečať Banskej Bystrice
na listine z r. 1390
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Pomenovanie mesta ako Nový Zvolen je nepochybne staršie než rok
1379, kedy sa objavilo po prvýkrát na písomnosti mestskej proveniencie
- prinajmenšom pre to svedčí práve použitie pomenovania tohto typu v
odpustkovej listine z roku 1300, pretože len ťažko môžeme predpokladať,
že talianski kardináli až tak dobre poznali reálie stredného Slovenska. Je
preto takmer isté, že toto pomenovanie sa do Ríma dostalo minimálne
spolu so žiadosťou o povolenie vyberania odpustkov v prospech kostola
Panny Márie. Je tiež možné, že na rozšírenie tohto pomenovania v
domácich podmienkach okrem vplyvu Zvolena mala svoj podiel aj
formulácia Belu IV. v listine mestských práv z roku 1255, kde sa hovorí
o novej osade Bystrici (nova villa Bystrice).

Z uvedeného vyplýva, že jednoznačne musíme odmietnuť formatívny
vplyv erbu Starého Zvolena na podobu erbu Banskej Bystrice (Nového
Zvolena) v dôsledku mechanickej aplikácie ich opozitných apelatív,
pretože vznik erbu Banskej Bystrice predchádzal jeho novému
pomenovaniu. Nemôžeme však odmietnuť možnosť vplyvu zvolenského
erbu  koreniaceho v staršom uhorskom štátnom znaku v dôsledku blízkosti
a čulých vzájomných kontaktov oboch miest, pretože erb Banskej Bystrice
je nepochybne odvodený z mladšieho štátneho znaku Uhorska. Aj keď
už dnes na základe existencie najstaršej pečate s mestským erbom mô-
žeme jednoznačne povedať, že Banskobystričania neprevzali erb iba s
prevráteným poradím tinktúr, ale aktívne ho dotvorili pridaním ďalšieho
poľa.

Hoci o odlišnej najstaršej podobe mestského erbu Banskej Bystrice,
pochádzajúcej z konca 13. storočia už dnes niet pochýb, jeho existencia
vyvoláva množstvo ďalších otázok. Pretože ani v najmenšom nepo-
chybujeme o inšpiračných vplyvoch mladšej podoby uhorského štátneho
znaku na podobu erbu mesta Banskej Bystrice (či sa to už udialo pod
vplyvom Zvolena alebo nie), otvorenou zostáva otázka sily tejto inšpirácie.
Prečo mešťanom nestačila iba mechanická zmena poradia tinktúr a pokúsili

sa o inováciu spočívajúcu vo väčšom delení štítu než mala predloha?
Alebo azda došlo k omylu a Banskobystričania nepoznali pravú podobu
svojho erbu v čase, kedy ho začali používať? Ak by aj došlo k ryteckému
omylu pri tvorbe najstaršieho pečatidla, je možné, aby sa mešťania zmierili
s chybnou podobou erbu na dobu vyše jedného storočia a nepokúsili
sa o nápravu, hoci v tomto stredisku kovospracujúcich remesiel v žiadnom
prípade nemohla byť núdza o rytcov alebo zlatníkov? Nazdávame sa že
nie, a že v tomto prípade išlo o reálnu podobu mestského erbu Banskej
Bystrice, od ktorej sa mesto v polovici 15. storočia zo zatiaľ  neznámych
dôvodov odklonilo.

Igor Graus

Bystrice, ktorá ležala na malej vyvýšenine nad sútokom vodných tokov
Hrona a Bystrice, priamo na trase diaľkovej cesty z centrálnych častí
Uhorska do Poľska, ktorú súčasníci poznali ako Veľkú cestu (Via magna).
Azda výhody, ktoré plynuli z bezprostrednej blízkosti významnej vojensko
- strategickej a obchodnej cesty zapríčinili, že pôvodní obyvatelia svoju
osadu vybudovali práve tu, a nie
vyššie v horách, kde prevádzkovali
svoje banské diela. Sasi akcep-
tovali pôvodnú osadu do takej
miery, že keď v roku 1255 od uhor-
ského panovníka Belu IV. obdržali
listinu s mestskými výsadami, meno
osady, povýšenej  na mesto, si aj
napriek nemeckej správe pone-
chalo svoju pôvodnú domácu po-
dobu - Bystrica (Bystrice).  V rovnakej,
iba o niečo rozšírenejšej podobe
sa pomenovanie dostalo aj na
najstaršiu pečať mesta z konca 13.
storočia (Bistricebana).

Blízke susedstvo staršieho
Zvolena so sídlom zvolenského
komesa a mohutným komitátnym hradom (cca 20 kilometrov) zapríčinilo,
že Bystrica sa paralelne začala označovať ako „Nový Zvolen”. Po prvý raz
sa toto pomenovanie (in Nouo Solio) objavilo v listine z januára 1300,
ktorou 15 rímskych kardinálov povolilo vyberanie odpustkov v súvislosti s
výstavbou kostola Panny Márie v Banskej Bystrici a opakovane sa objavilo
v ďalších odpustkových listinách pápežskej kúrie z rokov 1332  a 1335.
V tomto čase banskobystrická, ale aj kráľovská kancelária pri oficiál-
nom označení mesta aj naďalej používala pomenovanie Bystrica
(Byzterchebana - 1263, 1293,
Bystrice - 1271, Biztriche - 1287,
Wistricia - 1326, Byztricia, Byztrice
- 1340), a to až do roku 1379, kedy
sa po prvý raz na svedectve
banskobystrickej mestskej rady v
majetkových záležitostiach v
datovacej formulke objavila formu-
lácia in Novo Solio (v mestskej
pečati sa táto forma pomenovania
objavila až v roku 1446).

Pomenovanie Starý Zvolen a
Nový Zvolen však nebolo živé iba v
Banskej Bystrici, ale aj priamo vo
Zvolene a zrejme vzniklo práve tu,
pretože pomenovanie Starý Zvolen
(Solium Antiquum, Veterozolium) sa
pôvodne používalo pre starú osadu
pod Zvolenským (Pustým) hradom
a ním sa v 13. - 15. st. označovalo
aj pôvodné stredoveké mesto. V
listine  pomenovanie Starý Zvolen
po prvý raz použil Ľudovít I. Veľký
v roku 1359.

Približne od konca 14. storočia
sa v Banskej Bystrici paralelne
používali oba názvy - ako Bystrica,
tak aj Nový Zvolen, alebo menej
často Zvolenská Bystrica (in
Bistricia Soliensi).  Rovnocennosť
oboch pomenovaní potvrdzuje aj formulácia v datovacej formulke listiny
z roku 1414, kde je miesto vydania uvedené ako Bistricia seu Novo Zolio.
Latinské pomenovanie Banskej Bystrice sa používalo až do polovice 15.
st. V roku 1443 sa v listine, ktorou mestská rada konfirmovala výsady
cechu mäsiarov, po prvý raz objavilo nemecké pomenovanie mesta -
Neusoll a táto forma (Newenzol, Newenzoll, Newen Zoll, Newen Zol) v
rozličnej ortografii na dlhý čas prevládla, hoci sa aj naďalej ojedinele
objavovalo pomenovanie Bystrica alebo latinská forma Nového Zvolena.
Pravda, uvedené časové relácie v prípade Banskej Bystrice neplatia
absolútne kvôli torzovitej pramennej báze, ktorá je dôsledkom veľkého
požiaru mesta z 10. apríla 1500, kedy vyhorel aj mestský archív.

Pečať Banskej Bystrice
na listine z r. 1406

Listiny opatrené najstaršími pečaťami, ktoré sa dnes nachádzajú v Štátnom archíve v Banskej Bystrici
 - pobočka Banská Bystrica.
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Medenorudným baniam v okolí Banskej Bystrice hrozil už od  2.
polovice 15. storočia  úpadok. Banskobystrickí ťažiari - waldbürgeri sa
neustále borili s nedostatkom potrebného kapitálu na prevádzkovanie
baní zaplavovaných spodnou vodou. V snahe zachrániť svoje podniky
hľadali finančnú podporu práve v osobe Jána Thurzu, ktorý ich platobnú
neschopnosť využil vo svoj prospech a postupne sa zadĺžených baní
zmocnil. Po smrti Mateja Korvína  sa mu podarilo získať do prenájmu aj
najväčší  banskobystrický podnik, ktorého vlastníkom bol Ján Korvín. Tak
sa bane viacerých menších ťažiarov sústredili do rúk jednej osoby, čo
bolo jedným zo základných krokov k vzniku spoločnosti.  Projekt na
oživenie upadnutého banskobystrického baníctva si však vyžadoval
výdatné investície. Ján Thurzo sa
preto spojil s hornonemeckým
kapitálom, ktorého reprezentantmi
boli Fuggerovci.

Samotné okolnosti zoznáme-
nia a zblíženia sa Thurzu s Fugge-
rovcami sú nejasné. Všeobecne
sa  konštatuje, že úlohu spro-
stredkovateľa tu zohral Kilian Auer,
vratislavský reprezentant Fugge-
rovskej spoločnosti. Isté však je,
že 16. marca 1495 Thurzovci
a Fuggerovci uzavreli zakladaciu
zmluvu novej spoločnosti nazvanej
uhorský obchod (neskôr aj Neu-
sohler Kupferhandel – Bansko-
bystrický mediarsky obchod),
ktorá bola  na prelome  15. a 16.
storočia najmodernejším meta-
lurgickým podnikom v Európe.
Okrem obchodných zväzkov
posilnili toto spojenie aj zväzky
rodinné, keď v roku 1497 syn Jána
Thurzu - Juraj uzavrel manželstvo
s Annou Fuggerovou.

Nepostrádateľným činiteľom
pri úspešnom udomácňovaní
fuggerovského kapitálu bola priama
účasť Jána Thurzu v novovytvorenej
spoločnosti a jeho riadiaca funkcia v podniku v Banskej Bystrici. Prekážky,
s ktorými by bol Jakub Fugger márne  zápasil a ktoré sa neustále vynárali,
pomáhala odstraňovať účasť Jána Thurzu ako príslušníka uhorskej šľachty.
Z tohto dôvodu sa ťažkosti darilo prekonávať pomerne ľahko alebo sa im
spoločnosť úplne vyhla.

Nová spoločnosť zmodernizovala banskú výrobu, skoncentrovala ťažbu
i dopravu a vybudovala dve veľké hutnícke strediská Staré Hory
a Harmanec. Kvôli odvodneniu zaplavených baní začal Ján Thurzo na
Španej Doline už v  roku 1494 s hĺbením  ťažnej šachty nového typu.
Bola to tzv.  špaňodolinská hlavná, neskoršie tiež nazývaná dolná, stará,
alebo Ferdinandova šachta. Dosiahla hĺbku asi 250 m. Touto šachtou sa
odvodňoval celý špaňodolinský revír a ťažila sa takmer všetka ruda až do
poslednej štvrtiny 16. storočia. Boli na ňu napojené všetky tri  štôlne
s náraziskami a zberačmi banských vôd. Na čistenie medi postavila huty
v Tajove a scedzovaciu hutu v Moštenici. V Banskej Bystrici spoločnosť
zriadila veľký medený hámor, kde sa vykúvali medené platne a vyrábali sa
z nich nádoby. V roku 1495 – 1504 sa vynaložilo na vybudovanie
mediarskeho podniku a nákup surovej medi vyše milióna zlatých.

Roku 1498 Ján Thurzo získal do prenájmu aj kremnickú mincovňu.
Keď sa u neho zadĺžila  o. i. aj druhá manželka kráľa Vladislava II. Anna
z Foix – Candale, dala mu ako záloh svoje príjmy z venných miest. Po
smrti Jána Thurzu v roku 1508 prevzal správu podniku v Banskej Bystrici
jeho syn Juraj Thurzo. Počas jeho pôsobenia v rokoch 1510 - 1513
dosiahla spoločnosť vo výške produkcie kulminačný bod.

Pôsobenie thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti na Slovensku nebolo
bezproblémové a hneď  v začiatkoch vyvolávalo silnú opozíciu hlavne
u patriciátu banských miest  a uhorskej zemianskej opozície. Svedčia
o tom mnohé záznamy nachádzajúce sa v banskobystrickom archíve. Od
roku 1516 môžeme sledovať početné  sťažnosti mestskej rady Banskej
Bystrice na Thurzovcov, s ktorými sa obracali na panovníka. Vzhľadom k
finančnej závislosti panovníka od Thurzovcov a Fuggerovcov, boli spory
„logicky“ riešené v ich prospech, prípadne len s miernym napomenutím.

Snahy o vyhnanie Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti z Uhorska sa
stupňovali až do roku 1525, keď došlo k priamemu útoku uhorskej
zemianskej opozície na spoločnosť. Priamym popudom k tomu boli

machinácie s razením menejhodnotnej mince od roku
1521, na ktorých sa podieľal aj Alex Thurzo
a spoločnosť z toho profitovala. Znehodnotenie mince
postihlo predovšetkým námezdne pracujúcich baníkov
a viedlo nakoniec v roku 1525 – 1526 k všeobecnému
povstaniu baníkov v stredoslovenských banských
mestách. Výsledkom baníckych nepokojov bolo, že
spoločnosť skonfiškoval kráľovský erár, ktorý však nebol
schopný  v plnom rozsahu zabezpečiť prevádzku
všetkých zariadení.

Po dlhých rokovaniach došlo 15. apríla 1526
k uzavretiu novej zmluvy uhorského kráľa Ľudovíta II.
s Antonom Fuggerom na 15 rokov. Tentoraz už bez
účasti Thurzovcov.

Spoločnosť sa s nevšednou energiou pustila do
doháňania strát a ušlého zisku z obdobia nepokojov
v rokoch  1525 – 1526 aj mimo banskobystrických
medených baní. Aby čím skôr získala náhradu strát
od panovníka, vyvinul významný banský odborník a
humanista Ján Dernschwam veľké úsilie o ovládnutie
soľných baní v Sedmohradsku.

Okrem aktivít v Sedmohradsku musela spoločnosť
po porážke uhorského vojska pri Moháči v auguste
1526  zabezpečovať svoje podnikanie aj v samotnom
Uhorsku. Lavírovala medzi viacerými stranami, najmä
u  Jána Zápoľského,  nového panovníka Ferdinanda
Habsburského  a u Turkov.

V roku 1535 došlo k novej situácii v ťažbe rúd.
Najbohatšie  žily  boli vyčerpané a žiadalo sa prejsť na

ťažbu rúd s nižšou rudnatosťou a čistotou a zároveň zaviesť zvláštny spôsob
úpravy rudy suchou  cestou a od základov vybudovať zariadenia na úpravu
rudy mokrou cestou. Skôr než spoločnosť prikročila k realizácii týchto
opatrení, snažila sa zo zmenenej situácie v baniach získať u panovníka
zníženie nájomného a zbaviť sa časti záväzkov  na udržovanie
neproduktívnych banských diel. Spoločnosť podala preto kráľovi sťažnosť,
že bane vyžadujú mimoriadne veľké náklady a že spoločnosť  nevládze
plniť podmienky  vyplývajúce z nájomnej zmluvy z roku 1526. Na základe
tejto sťažnosti bola na preskúmanie situácie vyslaná kráľovská komisia. Na
záver prehliadky komisárov vyslovil fuggerovský faktor Juraj Mertz v mene
spoločnosti nespokojnosť s ich činnosťou. Hlavne si sťažoval na to, že si
komisári nedali nijakú prácu, aby sa dôkladnými skúšobnými tavbami
presvedčili o zlej kvalite rudy, pretože malými skúškami nemožno
hodnoverne kvalitu rúd posúdiť. Spoločnosti sa zrejme nepodarilo presvedčiť
komisárov o veľkom úbytku kvalitných rúd a nedosiahla paušálne zníženie
sumy v nájomnej zmluve. U panovníka sa jej podarilo dosiahnuť ako náhradu
za utrpené škody zníženie nájmu v roku 1535 o 12 307 zlatých a 67
denárov. Zároveň starosť o náklady  na ďalšie budovanie dedičnej  a kutacej
štôlne prevzal na seba erár a mesto Banská Bystrica.

K podpísaniu ďalšej nájomnej zmluvy medzi Fuggerovcami a
panovníkom došlo 18. februára 1541. Napriek veľkému úsiliu kráľa
spoločnosť súhlasila s predĺžením nájmu  len na 5 rokov. Celkovo zo
zmluvy jasne vyplýva, že je to dohoda posledná, a že po jej vypršaní

Zameranie šachty pomocou meračských šnúr.

Pokračovanie na str 7.

Banská Bystrica so svojimi medenorudnými ložiskami bola vždy predmetom záujmu, či už panovníka alebo podnikateľského
elementu. Z pohľadu súčasníka nie je teda prekvapujúce, že koncom 15. storočia sa práve táto oblasť stala surovinovou
základňou jedného z najväčších podnikateľských projektov svojej doby. Autorom myšlienky založiť spoločnosť, ktorá by vo
veľkom zastrešovala ťažbu rudy, jej spracovanie a zároveň aj predaj, bol  levočský a krakovský mešťan  Ján Thurzo.
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V modernom historickom bádaní vznikol prob-
lém, kde hľadať pôvod tejto hutníckej technológie,
ktorá v princípe a v malom (v zlatníckych remeslách
a v mincovníctve) bola známa už od neskorej antiky.
Do úvahy prichádzali najmä dve centrá stredovekého
hutníctva medi – Benátky alebo Norimberg (a jeho
zázemie v oblasti Durínskeho lesa), kde už v poslednej
tretine 15. st. máme doložené sciedzacie huty (die
Thüringer Saigerhüttenindustrie).

Tento spor sa premietol do novej polohy, keď sa
hľadala odpoveď na otázku, čím prispel Ján Thurzo
(1437-1508), spoluzakladateľ thurzovsko-fuggerov-
ského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici, k zdokonaleniu technológie
hutníckeho spracovania striebro obsahujúcej medi a v čom spočívalo tajom-
stvo jeho huty v Mogile pri Krakove, ktorá bola v činnosti najneskôr od roku
1469 a spracúvala sa v nej banskobystrická meď. Tým viac, že Thurzovu
osobu ešte za jeho života opriadala povesť, že sa v Benátkach naučil
oddeľovať zlato a striebro od medi, čo neskôr prerástlo do legendy: Thurzo,
predstierajúc slabomyseľného, sa vraj dostal do
benátskych hút, kde odkukal prísne stráženú
technológiu oddeľovania kovov. Nakoniec sa mu
odtiaľ podarilo za dobrodružných okolností ujsť, ale
stálo ho to bezmála život.

Maďarský historik Oszkár Paulinyi, pátrajúc po
uhorskej medi v stredovekej Európe, upozornil v roku
1933 na dovtedy neznámy pôvod medi, ktorá sa
spomína v benátskych prameňoch z druhej polovice
14. storočia ako „ramum de Xolio siue de fuxina noua”,
že išlo o meď z Banskej Bystrice. Tým ako keby bol
vedecky doložil, že na starých legendách o benát-
skych metalurgických skúsenostiach v oblasti
hutníckej technológie oddeľovania kovov možno
pripustiť aspoň nejaké racionálne jadro. Sám však
nikdy nemal možnosť študovať v benátskych archívoch
a nekompletné údaje z benátskych senátnych
protokolov poznal len z odbornej literatúry.

Norimberský historik Wolfgang von Stromer,
najväčší zástanca norimberského pôvodu sciedzania striebra z medi a sám
potomok starej norimberskej patricijskej rodiny Stromeirovcov, si preveril
Paulinyiho údaje priamo v Benátkach a dospel k záveru, že „meď z novej
huty v Banskej Bystrici” sa v posledných dvoch desaťročiach 14. st.
skutočne vo veľkom do Benátok dovážala – prostredníctvom jednej
florentskej obchodnej spoločnosti – ale o tom, že by sa z nej tam hutnícky

odlučovalo striebro, niet v benátskych prameňoch nijakých dokladov.
Po Stromerových stopách sa do benátskych archívov celkom nedávno
vybral aj mladý a nádejný slovenský historik Martin Štefánik, ktorý celý
problém uzavrel vo svojej doktorskej dizertačnej práci „Benátky a stredná
Európa. Ekonomické súvislosti a vývoz medi z územia Slovenska v 14.
storočí”, obhájenej v Historickom ústave SAV v roku 2002.

V jubilejnom roku 750. výročia
založenia mesta Banskej Bystrice
môžeme teda aj túto prežívajúcu
legendu okolo banskobystrickej medi
uviesť na pravú mieru:

Nie kvôli striebru, ale kvôli medi
samotnej sa Benátky zaujímali
o banskobystrickú meď. V Brugách
považovali ešte začiatkom 14. storočia
slovenskú meď za poľskú (rame di
Pollana), ale Benátčania v 2. polovici
14. storočia už veľmi presne poznali
provenienciu banskobystrickej medi
(ramum de Xolio alebo de Solio).
Dôležitý je poznatok, že kvalita tejto
medi sa v priebehu poslednej tretiny
14. storočia neustále zvyšovala, až sa
postupne vyrovnala rafinovanej medi
benátskej. Wolfgang von Stromer,

ktorý celý svoj život obhajoval pôvod scedzovania medi v Norimbergu,
dospel nakoniec v deväťdesiatych rokoch minulého storočia k záveru,
že za najstaršiu scedzovaciu hutu v Európe – na základe predpokla-
daného technologického princípu čistenia medi pomocou olova – možno
považovať práve „novú fuxinu” v Banskej Bystrici.

Marián Skladaný

Až do dnešných dní prežíva v historickej literatúre legenda o tom, ako
Benátčania ťažili z nevedomosti našich predkov a dovážali už v 14. storočí
meď z Banskej Bystrice, aby z nej vo svojich hutách odlučovali striebro. Tech-
nologický princíp hutníckeho spracovania polymetalických rúd, na ktorom
bola založená neskôr Thurzovsko-Fuggerovská podnikateľská spoločnosť
(1494-1526), mal byť takto známy už najmenej o jedno storočie skôr. Išlo
o hutnícku technológiu odstriebrovania tzv. čiernej medi (sciedzania striebra
z medi za pomoci olova), ktorá bola dokázateľne najskôr uplatnená a do priemy-
selných rozmerov rozvinutá práve v banskobystrickom mediarskom podniku.

spoločnosť banskobystrické bane definitívne opustí. Niektoré body však
ukazujú, že zo strany panovníka tu ešte stále zostalo koľko–toľko nádeje,
že sa mu v priebehu päťročného nájmu podarí nejakým spôsobom
spoločnosť primäť k tomu, aby si nájom podržala aspoň do roku 1550.

 Súčasťou zmluvy bol aj dodatok dokazujúci závislosť panovníka od
spoločnosti, ktorá si svoje záujmy presadzovala takmer neobmedzene.
Všetka nenávisť uhorských i dvorských hodnostárov sa opäť ukázala
ako málo platná. Spoločnosť si diktovala podmienky sama. Dodatok
poskytoval spoločnosti možnosť využívať posledné roky nájmu
v maximálnej miere vo vlastný prospech, pretože dôsledná kontrola
dodržiavania podmienok zmluvy bola ťažko možná. Jednoznačné znenie
zmluvy dodatok skomplikoval, čím sa spoločnosti dala možnosť
ďalekosiahlych  machinácií. Až do septembra  1542 nebola zo strany
panovníka nad počínaním spoločnosti v podniku žiadna kontrola.
Kráľovský banský majster Juraj Puechner bol do podniku dosadený až
5. septembra 1542. Aj potom jeho dozor nad dodržiavaním všetkých
bodov zmluvy mohol byť vzhľadom na veľkú šikovnosť fuggerovských
úradníkov len veľmi nedostatočný.

Počas päťročného nájmu bolo z roka na rok čoraz jasnejšie, že
spoločnosť plánovane postupuje k definitívnemu zanechaniu
banskobystrického podniku. V tejto súvislosti prekvapuje nečinnosť
a ľahostajnosť panovníka a dvorských úradov, ktorých chovanie vyvoláva
dojem, že s odchodom spoločnosti z Banskej Bystrice vôbec nepočítali.
Tak sa v priebehu piatich rokov neurobilo zo strany štátnej správy vlastne
nič, aby sa podnik bez veľkých ťažkostí a strát dostal pod nové vedenie.
Dvorská komora sa uspokojila len oneskoreným ustanovením banského
majstra Puechnera, ktorý mal činnosť spoločnosti kontrolovať a pripravovať

preberanie podniku. Ako sa ukázalo, jediný človek na túto úlohu nijako
nestačil. Štátna správa nebola na  prevzatie zložitého organizmu podniku
v žiadnom smere pripravená.

Vkladané nádeje panovníka a dvorskej komory, že spoločnosť bude
v nájme pokračovať, sklamal list Antona Fuggera z 23. marca 1545, ktorým
definitívne potvrdil svoj odchod z banskobystrického banského revíru.
Nasledovali prosby, ale bezvýsledne.

Panovník na základe tejto skutočnosti  27.2. 1546 požiadal sedem
banských  miest, aby urobili všetky potrebné opatrenia na prevzatie
podnikových objektov a zásob.

Počas polstoročného pôsobenia v banskobystrickej banskej oblasti
prešla Thurzovsko – fuggerovská spoločnosť viacerými etapami svojej
činnosti, počas ktorých sa vyťažilo okolo 60 000 ton medi a 115 ton
striebra a čistý zisk spoločnosti za obdobie jej existencie prekročil dva
a pol milióna zlatých. Takmer celá produkcia medi a striebra
z banskobystrického revíru sa prostredníctvom faktórií vyvážala na trhy
v Antverpách, Norimbergu a Benátkach, odkiaľ putovala ďalej do Európy.

Veľké množstvo rudy bolo možné vyťažiť vďaka vyspelej banskej
technike mediarskeho podniku v Banskej Bystrici, ktorá patrila v 16.
storočí medzi najdokonalejšie v Európe. Bane podniku patrili medzi
prvé bane na starom kontinente, v ktorých sa už od polovice 16. storočia
používal pri razení chodieb kompas a kde sa vyhotovovali banské mapy.
Celkové pôsobenie banskobystrického mediarskeho podniku môžeme
aj vďaka tejto skutočnosti s odstupom času hodnotiť ako výrazný
fenomén nielen slovenskej, ale celoeurópskej banskej činnosti v 15. a
16. storočí.

Zuzana Chladná  –  Peter Mičko

Ohnisko na čistenie medi v dobovej ilustrácii.

Dokončenie zo str 6.
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Faktograficky najlepšie preukázateľným prínosom Banskej Bystrice
do historického procesu formovania novodobej Európy je vznik a

nepretržité, takmer 400–ročné trvanie Ban-
skobystrického mediarskeho podniku (Der
Neusholer Kupferhandel). Podnik bol zalo-
žený v roku 1494 ako výrobná základňa
thurzovsko-fuggerovskej Uhorskej obchodnej
spoločnosti (Ugarische Handlung) a od r. 1546
až do r. 1900 bol v prevádzke ako štátny –
erárny podnik, spravovaný Dolnorakúskou a
neskôr cisársko-kráľovskou Dvorskou
komorou vo Viedni.

Banskobystrický mediarsky podnik už
v dobe jeho vzniku, v r. 1495 až 1525 bol,
zásluhou výrobnej a obchodnej stratégie jeho

zakladateľov Jána Thurzu a Jakuba Fuggera, európskym unikátom. Tvoril
ho centrálne riadený komplex baní, hút, skladov, dielní a iných zariadení,
ktoré sa nachádzali na rozľahlom teritóriu v okolí Banskej Bystrice, kde
mala sídlo jeho správa. Podnik popri výrobe medi a striebra mal aj vlastnú
výrobu medeného tovaru, ovládal
vnútornú aj diaľkovú obchodnú
dopravu a sám si zabezpečoval
takmer všetko, čo potreboval nielen
na chod prevádzky, ale aj na
živobytie a bývanie svojich za-
mestnancov.

Významný odborník na dejiny
baníctva medi v Nemecku, prof.
Ekehard Westermann, vo svojom
diele Eislebenská čistá meď a jej
význam na európskom trhu medi
1460-1560 (Kolín – Viedeň 1971)
musel konštatovať, že v „sledova-
nom období banskobystrický revír
bol jediný, ktorého banská pro-
dukcia bola organizovaná formou
veľkopodniku, a to práve v čase,
keď sa tu angažovali Fuggerovci,
v rokoch 1494-1546. V nasledu-
júcom období pokračovala táto
výroba v rovnakých formách
v štátnej réžii. Vo všetkých
ostatných európskych revíroch
jednoznačne prevládal náklad-
nícky systém výroby“. Nemecký
historik uvádza porovnanie naj-
významnejších európskych mede-
norudných revírov tej doby a pou-
kazuje na európske prvenstvo za-
vedenia veľkovýrobných foriem
v banskobystrickom veľkopodniku.

V 14. a 15. storočí bohaté ku-
pecké rodiny, obchodné mestá a
finančné spoločnosti intenzív-
nejšie vstupujú do procesu výroby
a do jej prepojenia s trhom. Oso-
bitne banská ťažba a následné
hutnícke spracovanie kovov sa za-
čína koncentrovať do veľkých predindustriálnych manufaktúr a faktórií.
Rozširuje sa výrobná spolupráca vysoko špecializovaných a sociálne
diferencovaných skupín robotníkov, predákov, úradníkov a správcov. Tieto
ranokapitalistické veľkopodniky sa vyznačujú využívaním odborníkov,
podporou technického pokroku, uplatňovaním menežérskych metód
riadenia výroby, dopravy a predaja tovaru.

Thurzovsko-Fuggerovská obchodná spo-
ločnosť s jej Banskobystrickým mediarskym
podnikom sa považuje za prototyp tejto rano-
kapitalistickej výroby a obchodu, ktorý predstihol
a ovplyvnil vývoj v iných častiach sveta. Na
počiatku 16. st. to bol prvý, objemom produkcie
najväčší a mierou integrácie i koncentrácie
najvyspelejší výrobno - obchodný komplex vo

vtedajšej Európe. Pre účasť fuggerovského kapitálu túto, v Banskej
Bystrici sídliacu spoločnosť, historici považujú za symbol na začiatku
novoveku vznikajúceho tzv. nemeckého ranného kapitalizmu.

My sme hrdí na to, že spoluzakladatelia podniku Thurzovci boli
pôvodom z nášho Spiša. Ján Thurzo, iniciátor a spolumajiteľ podniku,
bol nadaný organizátor a hospodársky stratég s moderným ekonomickým
myslením. Obratne využil obchodný kapitál Fuggerovcov pre rozvoj ťažby
a spracovania stredoslovenskej medi, ktorá v tom čase už bola stra-
tegickou surovinou a tiež pre získanie množstva striebra, ktoré veľa
medenej rudy znehodnocovalo a táto sa vyvážala na haldy ako nepotrebná
hlušina. Thurzo bol aj vynikajúci znalec hutníctva a ním zavedené metódy
priemyslového spracovania medi, obsahujúcej striebro, ho radia medzi
významných priekopníkov vedy a techniky 15. storočia.

O veľkosti a význame Banskobystrického mediarskeho podniku je
možné urobiť si predstavu aj podľa toho, že v dobe jeho najväčšieho
rozmachu – v 16. storočí, pracovalo v ňom vyše 2 000 zamestnancov,
z toho okolo 1 000 robotníkov v baniach a v hutách. Takmer všetci pracovali
za dohodnutú mzdu, mali rôzne naturálne pôžitky, podnik zabezpečoval aj
určitú zdravotnú starostlivosť a sociálnu pomoc. Celá organizácia podnikovej

prevádzky a odmeňovania mala už výrazný
kapitalistický charakter.

Keby sme mali možnosť nazrieť do
minulosti baníctva, žasli by sme nad tým,
čo dali od praveku do novoveku hlbiny
našich hôr Európe a svetu. Len za tridsať
rokov, od r. 1496 do r. 1526 huty v Moš-
tenici a v Tajove vyrobili skoro 50 000 ton
surovej medi a 67 186 kg striebra. V tom
nie je zahrnutá produkcia ďalších 3 - 4 hút
v okolí Banskej Bystrice. Historický výs-
kum dokázal, že od konca 15. do polovice
17. st. starohorsko-špaňodolinský revír
patril medzi tri najvýznamnejšie v Európe.
A v thurzovsko-fuggerovskej ére bol
bezkonkurenčne prvý.

Trh s meďou v období vzniku Ban-
skobystrického mediarskeho podniku bol
neporovnateľne rozsiahlejší ako s akým-
koľvek iným tovarom. Meď sa stala úzko-
profilovou surovinou. Námorná plavba
objavením Ameriky v r. 1492 a ciest do
Tichomoria vyvolala prudký nárast potreby
medi a jej zliatín na stavbu lodí. Meď bola
veľmi žiadaná aj v zbrojárskom priemysle.
Zliatina medi s cínom – bronz, bola
základnou surovinou pre liatie diel,
ktorých výroba v tom čase dosiahla
masový charakter.

Ešte vzácnejší bol druhý, zámerne
prehliadaný produkt podniku – striebro.
Bolo základom vtedajšieho peňažného
obeživa. V 15. storočí známe európske
ložiská strieborných rúd už nestačili
pokrývať potrebu. Thurzovsko-fug-
gerovským podnikom zavedená a hro-
madne v  Európe rozšírená technológia
spracovania striebro-medených rúd
pomocou šplajsovania  – obohacovania

taveniny a scedzovania – oddeľovania striebra od medi pomocou olova,
umožnila využiť viaceré dovtedy bezcenné ložiská v Tirolsku,
Mansfeldsku, Harci, v Sedmohradsku, ale aj na Spiši a inde.

Do najstaršieho tradičného odbytiska banskobystrickej medi v Stre-
domorí a na Blízky východ ju spoločnosť vyvážala cez Budín, neskôr cez
Bratislavu do podnikovej scedzovacej huty vo Fuggerau pri Villachu a

Banícka a hutnícka história Banskej Bystrice a jej okolia je veľmi pozoruhodná.
Má významné miesto v dejinnom vývoji Európy  a zasluhuje si rovnaké ocenenie
ako história Banskej Štiavnice – mesta, ktoré je už zapísané v zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Doprava a triedenie rúd v oblasti Španej Doliny. Ilustrácia z príručky
o baníctve a hutníctve od lekára Georgia Agricolu De re
metallica, ktorá vyšla v Bazileji r. 1556.

Jakub Fugger–Bohatý
(1459 - 1525)
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potom cez Terst a Ptuj do Benátok, Janova a ďalších prístavov. Ale
najdôležitejšia medená cesta viedla cez Ružomberok, Žilinu a Tešín do
Vratislavi, do scedzovacej huty v Hohenkirchene a odtiaľ na trhy vo
Frankfurte n/Moh., Kolíne, Luneburgu, Lübecku a v Norimbergu.
Z Vratislavi sa meď dopravovala aj do prístavov Štetín a Gdaňsk. Priame
obchodné cesty zo scedzovacej huty v Moštenici pri Banskej Bystrici
smerovali do Krakova, Torune a po Visle do Gdaňska, ale aj cez Bratislavu
a Viedeň do Rezna, Norimbergu a Mníchova. Z Baltických prístavov sa
meď prevážala loďami do Antverp, Lisabonu a
španielskych prístavov, odkiaľ sa dostávala do
Afriky a zámoria.

Obchodné značky na ingotoch stredoslo-
venskej medi obsahovali aj štylizovaný erb mesta
a šírili slávu Banskej Bystrice, vtedy známej pod
menom Neushol, do celého kultúrneho sveta.
To sem privádzalo nielen profesionálnych ba-
níkov, hutníkov, uhliarov, staviteľov banských
strojov a zariadení, meračov, lesníkov a mno-
hých ďalších špecialistov, ale tiež staviteľov,
umelcov, učiteľov, vydavateľov kníh a iných
nositeľov osvety, vzdelania a pokroku. Medzi
najvýznamnejších v tom čase patril Jakub Dernchwamm, pôvodom
z Čiech, hlavný fuggerovský faktor Mediarskeho podniku.

Veľkosti Banskobystrického mediarskeho podniku zodpovedali aj zisky
spoločníkov Jánu Thurzu a Jakuba Fuggera. Boli odhadnuté na  1 874 000
zlatých. Z toho asi milión investovali, zvyšok využili na hospodársku expanziu
a na presadzovanie mocenských záujmov. Ján Thurzo už v r. 1498 dostal
do prenájmu kráľovskú banskú a mincovú komoru v Kremnici a v r. 1502 za
pôžičku kráľovi Vladislavovi II. získal do zálohu Zvolenský hrad. Stal sa tak
dedičným komorským grófom a zvolenským županom. Ovládol stredo-
slovenské banské mestá, kontroloval ťažbu medi a drahých kovov, razil
mince. Po jeho smrti v r. 1508 toto postavenie a funkcie prevzali synovia
Juraj a Alex Thurzo. Počínanie Thurzovcov narazilo na stupňujúci sa odpor
patriciátu miest a zemianstva a po zavedení razby znehodnotenej mince aj
na občianske nepokoje, ktoré v r. 1525 - 1526 vyústili do baníckeho
povstania. Ťažisko povstania, ktoré len s námahou potlačilo vojsko, bolo
v Banskobystrickom mediarskom podniku.

Kráľom poverená komisia v r. 1525 podnik zabavila a prevzala do
správy dvora. Ale pre neschopnosť eráru zabezpečiť jeho prevádzku aj
odbyt medi, ho v r. 1526 znova prevzal do prenájmu Anton Fugger. Tento
v r. 1545 od prenájmu odstúpil a podnik až do r. 1900 spravoval erár
prostredníctvom Banskej komory v Banskej Bystrici, ktorá podliehala
Hlavnému komorno-grófskemu úradu pre stredoslovenské banské mestá
a panovníckej Dolnorakúskej, neskôr Dvorskej komore vo Viedni.

Výroba v Banskobystrickom mediarskom podniku sa pod správou
Banskej komory postupne obnovila. Zabezpečilo sa drevo pre bane a
uhlie do hút, vyhĺbili sa nové banské šachty, boli zmodernizované
technologické zariadenia a rozšírené hutnícke prevádzky. Na pohon
strojov bola dovedená voda z priestoru Donovál a neskôr až spod Prašivej.
Tento banský vodovod tiež patrí medzi naše technické unikáty.

Nový vrchol rozvoja dosiahol podnik v druhej polovici 16. st.
V nasledujúcom 17. st. pre nestabilitu politických pomerov a časté vojny
zaznamenalo hospodárstvo na území Slovenska katastrofálny úpadok.

Až v 18. st., po skončení tureckých vojen a po Satmárskom mieri, hlavne
v období za panovania kráľovnej Márie - Terézie, postupne dochádza
k upokojeniu pomerov a znovuvytváraniu podmienok na hospodársku
obnovu a rozvoj. Mediarsky podnik v tomto období zaznamenal svoj druhý
rozkvet. Nedosiahol však už úroveň výkonov zo 16. st., pretože bane
v tom čase boli značne vyčerpané. Kedysi slávna banská a hutnícka éra
Banskobystrického mediarskeho podniku sa definitívne uzavrela
v deväťdesiatych rokoch 19. storočia.

Aj potom boli ešte pokusy obnoviť v Španej Doline a v jej okolí banskú
ťažbu a rôzne pridružené výroby. Napr. meď obsiahnutá vo vode vyte-
kajúcej zo starých štôlní na Pieskoch sa využívala na výrobu prírodnej
modrej a zelenej farby. No bohatšej medenej rudy už nebolo.

V Španej Doline, Pieskoch, Rychtárovej, Polkanovej a pri Starých
Horách zostali haldy z bývalých šácht a štôlní. Vyvezená hlušina mala
ešte dosť vysoký podiel zlúčenín medi. Preto bola v Španej Doline
vybudovaná nová Úpravňa rúd, v ktorej sa hlušina z háld drvila a flotáciou
sa získavala meď a iné kovy obsahujúci koncentrát. Táto ostatná fáza
baníctva priniesla banskobystrickej baníckej histórii viac škody ako úžitku.
Väčšina impozantných a s krajinou už zžitých háld bolo zničených.
V údolí pod Špaňou Dolinou vznikli dve mohutné odkaliská ako ponuka
pre budúce generácie. Farebné cementačné vody na Pieskoch sa
nenávratne stratili. A započaté rekultivácie a zalesňovanie háld nás možno
definitívne oberú o šancu zachovať originálny kus montánnej krajiny a
vybudovať tu v strednej Európe unikátny banský skanzen – turistickú
atrakciu najvyššej kategórie.

Trvanie každého ľudského diela má obmedzený čas a stáva sa
minulosťou so svojím kultúrnym odkazom. To platí aj pre Banskobystrický
mediarsky podnik. Jeho historický odkaz je mimoriadne veľký a významný,
ale málo známy. To, čo sa zachovalo v archívoch a zbierkach, nie je
doteraz systematicky spracované a prezentované. Kultúrne archi-
tektonické a umelecké pamiatky z doby jeho vzniku a rozmachu sú
sčasti zachované. Ale rozhodujúce technické pamiatky už takmer úplne
zanikli, alebo boli neuvážene zničené. Máme poslednú možnosť zachrániť
z nich aspoň zvyšok a ako kultúrne dedičstvo ho efektívne ho využiť.

Milan Žuffa – Ellek

Literatúra:
1. Ing. arch. Vladimír Husák, CSc. „Banskobystrický mediarsky

podnik“, SLOVO, almanach vedeckých úvah a umeleckých aktualít, Leto
1995, Bratislava.

Pohľad na budovu Banskej správy v Španej Doline na južnom okraji námestia z 2. polovice
18. st., autor: F. X. Fischer (Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici).

Pohľad na šachtu Panna Mária Pomocnica s kolesovňou – strojovňou, kde bolo umiestnené dvojité zvratné koleso na vodný pohon s priemerom
až 11 metrov. Podobne vyzerala aj šachta Ludvika v Španej Doline, autor: F. A. Mayer (NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici).
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Z bývalého opevnenia mesta sa dodnes zachovalo len
niekoľko sto metrov nesúvislých úsekov hradieb a 7 bášt.
Kedysi tento fortifikačný systém tvorilo 18 bášt, 5
mestských brán a približne 3 700 metrov kamenných
hradieb. Obranný komplex mesta dopĺňali ešte 4 tzv.
vnútorné brány. Vybudovanie takejto rozsiahlej fortifikácie
bolo náročné nielen materiálne a finančne, ale aj časovo.
Trvalo 150 rokov pokým opevnenie okolo Banskej Bystrice
nadobudlo svoju definitívnu podobu. Stavebné práce začali
v roku 1465 v hradnom areáli a posledný úsek opevnenia
dokončili v juhozápadnej časti mesta v roku 1615.

Významnou súčasťou mestskej fortifikácie okrem brán boli aj bašty,
ktoré vybudovali na najkritickejších úsekoch hradieb. Väčšina z nich však
stála na miestach zlomov, tam kde sa stretávali dve línie mestských múrov.
Z osemnástich bášt tri neboli pomenované, resp. ak aj kedysi mali svoje
názvy, do dnešných dní sa nezachovali.
V súčasnosti ich označujeme rímskymi číslicami:
Bašta I., II. a III. Názov dvoch bášt bol odvodený
od pomenovania mestských brán, v blízkosti ktorých
stáli: Bašta pri Dolnej bráne, Bašta pri Lazovnej
bráne. Mená ďalších dvoch bášt súviseli s územím,
ktoré chránili – Komorský dvor (Kammerhof): Dolná
a Horná Komorská bašta.

Tretina všetkých bášt mala svoj názov odvodený
od remeselníckych cechov, príslušníci ktorých sa
podieľali na ich výstavbe a v prípade potreby aj na
ich obrane. Všetky boli situované vo východnej
a severnej časti mestského opevnenia: Zlatnícka,
Banícka, Šusterská, Krajčírska, Pekárska (nazývaná
aj Čižmárska) a Mäsiarska bašta.

Dve bašty, ktoré boli súčasťou fortifikácie hradu,
niesli mená významných mešťanov: Mühlsteinova
a Ondrejova bašta. Vít Mühlstein žil v druhej polovici
XV. storočia. Patril k „ringbürgerom”, vlastnil dom
na námestí v ktorom dnes sídli (?!) radnica mesta.
Bol podžupanom (v roku 1470 na krátku dobu aj
županom) Zvolenskej stolice, kremnickým komor-
ským grófom a vlastníkom baní v okolí mesta. V roku
1473 bol donátorom stavby dvoch kaplniek: Božieho tela a sv. Ondreja,
ktoré pristavali k farskému kostolu. V tomto období dal v hradnom areáli
postaviť aj baštu, ktorá niesla jeho meno (Milstains Durn). Pomenovanie
Ondrejovej bašty nie je dodnes jednoznačne objasnené. Možno dostala
meno po významnom a dlhoročnom richtárovi Ondrejovi, ktorý stál na
čele mesta v období rokov 1256 – 1282, alebo po Ondrejovi Karlovi, ktorý
tento post zastával v rokoch 1388 a 1406.

V hradnom areáli
postavili ešte dve ďalšie
bašty: Farskú a Pisársku.
Farská bašta chránila
mestský hrad na jeho
západnom cípe a svoje
meno dostala podľa fary,
ktorá bola jej súčasťou.
Najskôr drevená, po požiari
z roku 1500 murovaná.
V jednej línii s Farskou
a Baníckou baštou, na
severnej strane hradného
opevnenia, stojí Pisárska
bašta, dnes nazývaná aj
Gallova po mestskom
trubačovi, strážcovi hradu
a nastavovačovi hodín na
veži barbakanu v rokoch
1512 – 1540.

Poslednou –
osemnástou bola bašta

nazývaná prosto Nová. Stála v severozápadnej časti mestského opevnenia,
na dnešnej Fortničke.

Bašty, ktoré boli po roku 1615 súčasťou dobudovaného mestského
opevnenia:

Ondrejova           (postavená pred r. 1500,
asanovaná v r. 1940)

Mühlsteinova     (postavená pred r. 1500,
asanovaná v r. 1947)

Pisárska (Gallova)(postavená pred r. 1479)
Banícka               (postavená pred r. 1479)
Farská                 (postavená pred r. 1479)
Zlatnícka           (postavená okolo r. 1608,

asanovaná medzi r. 1934 – 36)
Bašta pri Lazovnej bráne
                             (postavená pred r. 1608)
Nová          (postavená pred r. 1608,

asanovaná po r. 1914)
Bašta I.              (postavená pred r. 1608,

asanovaná medzi r. 1851 – 59)
Bašta II.            (postavená  pred r. 1608,

 asanovaná medzi r. 1851 - 59)
Bašta III.

Horná Komorská bašta  (postavená pred
r. 1608, asanovaná pred r. 1845)

Bašta pri Dolnej bráne                  (postavená  po r. 1608, asanovaná
medzi  r. 1873 - 80)

Dolná Komorská      (postavená pred r. 1608, asanovaná pred r. 1845)
Horná Komorská               (postavená po r. 1608, asanovaná v r. 1930)
Mäsiarska                                           (postavená pred r. 1608)
Pekárska (Čižmárska)                                      (postavená po r. 1608)

Krajčírska                (postavená v r. 1577,
asanovaná medzi r. 1892 - 1901)

Šusterská          (postavená pred r. 1608)

Ján Baláž

Literatúra:

Matulay C., Mesto Banská Bystrica –
katalóg administratívnych a súdnych písom-
ností  (1020) 1255 - 1536

Graus I., Z minulosti a prítomnosti stre-
dovekej mestskej fortifikácie Banskej
Bystrice;

K lokalizácii neznámej (piatej) bašty
v banskobystrickom hradnom areáli

Poznámka:
Rastrom sú podložené bašty, ktoré sa
dochovali do dnešných čias.

Len niekoľko metrov pod dnešným Národným domom stála až do
roku 1930 Horná Komorská bašta. (doposiaľ nepublikované foto)

Nezmyselným zásahom v hradnom areáli
bolo asanovanie Mühlsteinovej bašty v r. 1947.

Detail fortifikačného systému Banskej Bystrice.
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Prvá písomná zmienka spomínajúca mestský hrad ako pevnosť,
„fortalicium“, pochádza z r. 1442. V r. 1465 banskobystrický ťažiar Mikuláš
Jung uvažoval o poskytnutí značnej finančnej čiastky na vybudovanie
murovaného opevnenia, pričom s jeho výstavbou sa začalo najprv na
severnej strane. Postupne bol okolo staršieho farského kostola Nanebo-
vzatia Panny Márie dobudovaný súvislý pás hradieb so vstupnou bránou
pri juhozápadnom cípe opevnenia a v kurtinách s baštami.

Tento príspevok nemá ambície byť vyčerpávajúcim sumarizovaním
doterajších archívnych poznatkov jednej z najvýznamnejších kultúrnych
pamiatok mesta. V súvislosti so zahájenou rekonštrukciou je jeho snahou
oboznámiť s výsledkami architektonickohistorického výskumu, ktoré sa stali
východiskovým podkladom pre spraco-
vávanú projektovú dokumentáciu. Už v r.
1985 realizovala dnes zaniknutá organi-
zácia Projektový ústav kultúry Bratislava,
stredisko Banská Bystrica (autor Mgr.
Ľubica Fillová a kol.) sondážny výskum
objektu, zameraný hlavne na interiér. Ná-
lezmi fragmentárne zachovaných portálov
bol lokalizovaný najstarší vstup do hradu
cez dnešnú zvonicu z obdobia pred r.
1480. Na západnej fasáde veže bol osa-
dený vstupný portál pre peších s vpadlinou
pre padací most, z portálu pre vozy sa
zachoval len odrazník. V závere prejazdu
do mestského hradu viedol len jeden široký
portál, ku ktorému sa v interiéri viaže nález
špalety, vymurovanej z veľkých opracova-
ných kamenných kvádrov, na východnej
fasáde veže sa zachoval len fragment
pravého ostenia so zosekanou drážkou.
V r. 1989 archeologickým výskumom na
nádvorí barbakanu (Mgr. Šimkovic, Mgr.
Ušiak) bola pred vstupom odkrytá priekopa hrotitého profilu, s dnom v hĺbke
4,4 m pod úrovňou prahu vstupného portálu do hradu a so zvyškami drevenej
mostnej konštrukcie, na ktorú dosadal padací most.

Zásadné zmeny priniesla druhá stavebná etapa, počas ktorej boli
pôvodné portály cez vežu čiastočne rozobraté, otvory zamurované a nová
vstupná brána vstavaná do hradobného úseku južne od veže. Zo západnej
strany viedol do hradu portál pre vozy s vpadlinou pre padací most,
sondážnym výskumom boli zistené aj fragmenty úzkeho portálu pre peších,
čiastočne rozobratého pri výstavbe schodiska koncom 18. storočia.
Z prejazdu do hradu na východnej strane vstupnej brány bol osadený
portál s padacou mrežou.

S premiestnením vstupu pravdepodobne súviselo dobudovanie objektu
pri juhovýchodnom nároží mestského hradu. Sondážou východnej fasády
boli zistené dve výškové úrovne komunikácií. Spodná s pomerne plytkými
lôžkami po nosných trámoch prebieha v celej dĺžke fasády 1. poschodia,
nad vstupnou bránou so sekundárnymi úpravami a prahmi portálov. V úrovni
2. poschodia boli osadené dva kamenné sedlové portály na ochodzu,
smerujúcu k južnému úseku hradby, ktorá spájala vstupnú bránu s
Preatoriom. V úrovni prahov portálov sa v intaktnej podobe zachovali lôžka
o veľkosti 17x27cm, hlboké cca 78 cm, ktoré sa striedali v odstupe 130-
170 cm, krajný pri hradobnom múre aj so zbytkom dreveného trámu.

Zavŕšením stavebného vývoja vstupnej brány s vežou bolo vybudovanie
obranného predpolia s barbakanom nepravidelného polelipsového
pôdorysu, ktoré si vyžiadalo aj úpravu priebehu obvodovej priekopy
opevnenia. Po zasypaní priekopy pred vstupnou bránou nová priekopa
bola vyhĺbená po obvode barbakanu. Barbakanová veža má na prízemí
charakteristické radenie priestorov s prechodom pre peších a pre vozy
s portálmi, ktoré boli zo strany mesta uzatvárané drevenými padacími
mostami. V podbrání bola archeologickým výskumom odkrytá tzv. vlčia
jama spoločná pre obidva vstupy, nad prechodom pre vozy bola strážnica.

Na základe nálezov zo sondážneho pamiatkového výskumu je možné
rekonštruovať ukončenie koruny muriva hradobných múrov barbakanu
cimburím, ktoré vytvárali zuby široké 130 - 170 cm, navzájom oddelené cca
60 cm širokými prelukami so zošikmenými bankálmi. V osiach zubov boli
rozmiestnené štrbinové strieľne, z exteriérovej strany s drevenými para-
petmi. Dva zuby cimburia sa potvrdili aj na čelnej fasáde barbakanovej
veže, kde štrbinové strieľne boli neskôr prestavané na malé pravouhlé
vetracie otvory. Jedinou analógiou ukončenia hradobných múrov
mestského hradu s rovnakým typom strieľňových otvorov je úsek medzi
Farskou a Baníckou baštou, zachovaný po mladších úpravách ako štítový
múr strechy farskej budovy. Z ďalších fortifikačných prvkov sa zachovali tri

kľúčové strieľne v prechode pre
peších, severozápadnej barbaka-
novej hradbe a flankovacia strieľňa
na severnej fasáde veže. Osadenie
smolných nosov v mieste prelúk
medzi zubami na barbakanovej veži
patrí už medzi mladšie stavebné
úpravy cimburia. Zamurovanie pre-
lúk barbakanových hradieb do výšky
koruny muriva predstavuje závereč-
nú stavebnú fázu barbakanu ako
fortifikačného objektu. Vtedy padacie
mosty cez priekopu nahradil nový
murovaný klenutý most, odkrytý v r.
1996 archeologickým výskumom
(PhDr. Marta Mácelová).

Zatiaľ čo barbakan zo strany
mesta mal fortifikačný charakter,
pozornosť si zasluhuje architek-
tonické riešenie barbakanovej veže
a priľahlých priestorov. Strážnica
situovaná na poschodí barbaka-

novej veže a priestory po jej stranách spočívali na odľahčenom konštrukč-
nom skeletovom systéme. Zo strany nádvoria barbakanu ho vytvárali len
dva nosné osemboké piliere pod nárožiami barbakanovej veže, na ktoré
dosadali kamenné oblúky masívneho klinového profilu, po obvode zaseká-
vajúce sa do hradobných múrov a nesúce murivá barbakanovej veže.
Strážnica na poschodí bola prechodná do susedných priestorov, ktorých
vonkajšie obvodové steny tvorili barbakanové hradby, priestory do nádvoria
boli uzatvorené len drevenou konštrukciou so vstupmi na ochodze smerom
ku veži a ku vnútornej vstupnej bráne. Nad podlahami priestorov 1. poscho-
dia (nad bývalým KIS-om) sa zachovali zamurované lôžka nosných trámov
ochodze popri južnej barbakanovej hradbe, v jej závere vstupný portál na
ochodzu, z interiérovej strany s lôžkami pre drevenú závoru.

Medzi hodnotné súčasti objektu patria aj nálezy omietkových vrstiev
z najstarších gotických stavebných etáp z prelomu 15. a 16. storočia,
ako aj dvoch omietkových vrstiev renesančnej nadstavby veže. Výrazne
vápenné gotické omietky majú charakteristický drsný štrukturálny povrch.
Na fasádach veže bola na ňom vtláčanou linkou s bielym náterom vytvorená
sieť kvádrovania, na veľkej ploche zachovaná na južnej fasáde veže,
prekrytá strechou susedného objektu.

Zásadným zlomom pre ďalší vývoj vstupného komplexu bol veľký požiar
mesta v r. 1761, po ktorom boli realizované neskorobarokové úpravy zame-
rané nielen na prestavbu existujúcich priestorov pre nové účely, ale aj
dostavbu dvorového krídla k južnému barbakanovému múru. Zasypaním
vodnej priekopy, postupným odstraňovaním murovaných hradieb a v nepos-
lednej miere začiatkom 20. storočia aj vybúraním veľkých otvorov na prízemí
južnej fasády stratil objekt svoj pôvodný pevnostný charakter a stal sa
súčasťou mesta. Prezentáciou prvkov opevnenia a rekonštrukciou nesko-
rogotických omietok na fasádach by sa mal zdôrazniť pôvodný pevnostný
charakter významnej kultúrnej pamiatky.

Ľubica Fillová

Zatiaľ, čo objekty bývalého mestského hradu boli priebežne obnovované a ich cenné súčasti reštaurované väčšina priestorov
vstupného komplexu s barbakanom, vrátane  fasád, chátrali. V roku 1986 boli vykonané nevyhnutné rekonštrukčné práce
v časti prízemia a poškodená bobrovka vymenená za medený plech. Po takmer 20 rokoch vlani v decembri odsúhlasili poslanci
mestského zastupiteľstva prenajatie objektu spoločnosti MBB, ktorá zahájila náročnú rekonštrukciu kultúrnej pamiatky. Ukončenie
I. etapy je plánované v jeseni, keď si mesto pripomenie 750. výročie udelenia mestských privilégií kráľom Belom IV.

Južná fasáda s vyznačeným nálezom cimburia so štrbinovými
strieľňami na barbakanovej veži a bývalom južnom hradobnom
múre, šedými plochami vyznačené zamurovanie prelúk a mladšia
nadstavba koruny muriva.
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Územie terajšieho banskobystrického biskupstva bolo pôvodne súčas-
ťou rozsiahleho ostrihomského arcibiskupstva. Vzhľadom na potrebu doko-
nalejšej duchovnej správy, po bezvýsledných pokusoch v minulosti, koneč-
ne v roku 1776 vzniká zásluhou cisárovnej Márie Terézie banskobystrické
biskupstvo. Jeho utvorenie schválil
spolu so spišským a rožňavským
biskupstvom pápež Pius VI. 13. marca
1776 bulou „Regalium principum”.
Cisárovná Mária Terézia novovznik-
nutému biskupstvu dala do vena
niekdajšie arcibiskupské panstvo
s kaštieľom vo Svätom Kríži nad Hro-
nom (terajší Žiar nad Hronom) a býva-
lý jezuitský kostol v Banskej Bystrici
určila za jeho katedrálu. Patrón kate-
drálneho kostola sv. František Xaver-
ský sa stal nebeským patrónom
biskupstva. Novozriadenej katedrál-
nej kapitule bolo určených 6 kano-
nických miest. Iba o kňazský semi-
nár pre biskupstvo sa cisárovná
nepostarala. Kňazský dorast sa mal
vychovávať v arcibiskupskom semi-
nári v Trnave. Do dnešných dní sa
na banskobystrickej biskupskej
katedre vystriedali 15 biskupi.

1. Biskup František
BERCHTOLD (1776-1793), barón
z Ungerschützu, bol prvým ban-
skobystrickým biskupom, ktorý
vykonal všetky počiatočné orga-
nizačné práce v novovzniknutom biskupstve.

2. Biskup Gabriel ZERDAHELY  (1800-1813). Za nesmiernych
ťažkostí dal vybudovať jednoposchodovú budovu diecézneho seminára,
ktorý sám posvätil v roku 1807 a zorganizoval v ňom výučbu i formáciu
kňazského dorastu pre diecézu. Z vlastných zdrojov založil biskupskú
knižnicu vo Svätom Kríži nad Hronom a venoval jej mnohé hodnotné
teologické diela.

3. Biskup Anton MAKAY  (1819-1823) bol horlivým pastierom
Božieho ľudu, ktorému veľmi na srdci ležala spása duší a sláva Božia.
Jeho najväčšou zásluhou bolo vydržiavanie diecéznej synody v novembri
1821 v Banskej Bystrici, na ktorej bolo 43 účastníkov – sídelní a čestní
kanonici diecézy, rektor a vicerektor seminára, 4 profesori teológie, 4

archidiakoni, 12 dekani, 9 farári, 3 rektori
piaristických kolégií a gvardián františkánov
z Kremnice. Výsledkom synody boli „Constitu-
tiones dioecesanae”, v ktorých synoda podáva
praktické pastoračné smernice diecéznemu kléru.

4. Biskup Jozef BELANSKÝ  (1823-1843)
do dejín diecézy sa zapísal ako biskup „zlatého
srdca” a veľký dobrodinca chudobných.

5. Biskup Jozef RUDNYÁNSZKY  (1844-
1850). Pre svoju štedrosť a dobrosrdečnosť sa

tešil úcte a láske svojho kňazstva i veriacich. Po potlačení revolúcie bol
biskup Rudnyánszky odsúdený pre údajnú vlastizradu a pre šikanovanie
zo strany štátnej moci sa musel vzdať biskupstva.

6. Biskup Štefan MOYSES (1850-1869). Vo svojej dobe patril
k najlepším biskupom bývalého Uhorska. Bol uve-
domelý Slovák a národovec vysokých morálnych
kvalít. Biskup Moyses stál pri zrode Matice sloven-
skej a bol jej prvým predsedom. Vo svojej dobe bol
považovaný za otca národa, mal veľkú autoritu a bol
rovnako ctený slovenskými katolíkmi i evanjelikmi.

7. Biskup Žigmund SZUPPAN (1870-1871)
bol síce ako ostrihomský kanonik vymenovaný za
banskobystrického biskupa, ale ešte pred kon-
sekráciou sa zriekol biskupstva.

8. Biskup Arnold IPOLYI - STUMMER
(1872-1886). Ako biskup bol veľkým dobrodincom
cirkevného školstva, chudobných študentov a tiež
mecénom umenia. Príkladne dbal o dôstojnosť
a krásu liturgie a čistotu umeleckých slohov. Z die-
cézneho hľadiska jeho najzáslužnejším činom bolo
vydanie vynikajúceho historického diela „Sche-
matizmus historicus dioecesis Neosoliensis”.
Schematizmus zostavil k 100. výročiu biskupstva
v roku 1876 slovenský historik, kňaz a rodoľub
František Sasinek.

9. Biskup Imrich BENDE (1886-1893).
Diecézu viedol v intenciách vtedajšieho pápeža
Leva XIII. Bol apoštolom modlitby sv. ruženca, ktorý
často odporúčal modliť sa svojim kňazom i veriacim.

10. Biskup Karol RIMELY (1893-1904).
Obnovil budovu kňazského seminára a nákladom

60 tisíc korún dal na ňu nadstaviť druhé poschodie. Zveľadil a podporoval
aj malý seminár.

11. Volfgang RADNYI (1904-1919). Diecézu viedol v ťažkých
rokoch zostrujúceho sa národnostného útlaku a prvej svetovej vojny.
Po rozpade Rakúsko-Uhorska bol biskup Radnyi štátom vypovedaný
z územia svojho biskupstva.

12. Biskup Marián BLÁHA (1921-1943). Bol vysvätený 13.2.1921
spolu s biskupmi Jánom Vojtaššákom a Karolom Kmeťkom, ktorí boli prvými
slovenskými biskupmi v novovzniknutej ČSR. Diecézu prevzal v biednom
stave. Vo svojich kultúrnych a národných snaženiach bol dôstojným
nástupcom svojho veľkého predchodcu Štefana Moysesa.

13. Biskup Andrej ŠKRÁBIK (1943-1950). Do Banskej Bystrice
prišiel ešte v roku 1941 z Nitry ako biskup auxiliár biskupa Bláhu. Podarilo
sa mu preniesť biskupskú rezidenciu zo Svätého Kríža nad Hronom do
sídla diecézy Banskej Bystrice a tiež skonsolidovať pomery v diecéznom
seminári. Svojou skromnosťou a dobrosrdečnosťou si čoskoro získal dôveru
kňazov i veriacich diecézy. Spolu s veriacimi prežíval hrôzy vojny i povstania,
počas ktorého neváhal podať pomocnú ruku všetkým bez rozdielu.

14. Biskup Jozef FERANEC (1973-1990). Biskupskú vysviacku
prijal 3.3.1973 v Nitre spolu s biskupmi Júliusom Gábrišom a Jánom
Pásztorom. Bola to jediná oficiálna biskupská vysviacka na Slovensku za
vlády komunistov. Diecézu prevzal v ťažkých pomeroch bez seminára
a kapituly. Napriek ťažkým časom podarilo sa mu udržať život vo farnostiach,
podnikať mnohé birmovné cesty a uviesť do života závery 11. vatikánskeho
koncilu v obmedzenej forme.

15. Biskup Rudolf BALÁŽ (1990). Po prvýkrát bol za bansko-
bystrického biskupa vymenovaný kňaz biskupstva, ktorý sa narodil na
jeho území. Tiež po prvýkrát v histórii biskupstva prijal biskupskú
konsekráciu v biskupskom meste Banskej Bystrici, ktorú 19.3. 1990
vykonal slovenský kardinál Jozef Tomko.

Cirkevná organizácia na území banskobystrickej diecézy je veľmi starobylá.
62 farností biskupstva vzniklo ešte v 13. a 14. storočí a sú v nich starobylé chrámy.
Veľký význam pre duchovnú správu mal aj vznik premonštrátskeho prepošstva
Panny Márie v Kláštore pod Znievom v 13. storočí. Je historickou skutočnosťou,
že v časoch reformácie vo väčšine farností účinkovali protestantskí kazatelia,
avšak po potlačení protihabsburgovských povstaní bola v rokoch 1709 – 1711 vo
väčšine farností obnovená katolícka duchovná správa.

Sídlo banskobystrického biskupstva na Námestí SNP.

Vľavo prvý banskobystrický biskup František Berchtold, vpravo
biskup Štefan Moyses, prvý predseda Matice slovenskej. Gabriel Brendza
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Počas tejto éry v meste súčas-
ne pôsobilo 6 evanjelických kaza-
teľov: jeden hlavný, dvaja nemeckí,
dvaja slovenskí a jeden špitálsky (pri
kostole sv. Alžbety v Dolnej ulici).
Za poldruha storočia sa vyskytli aj
mnohé problémy, prekážky a príko-
ria, ktoré však boli spôsobené
„vonkajšími” okolnosťami. Cisársky
dvor vo Viedni a Ostrihomská kapi-
tula, pod ktorú v tej dobe patrila aj
Banská Bystrica, sa niekoľkokrát pokúšali o viac či menej dobrovoľnú
rekatolizáciu. Ak by rozhodnutie o príslušnosti k cirkvi bolo na samotných
Bystričanoch, problémy by určite neboli, pretože veriacich hlásiacich sa
k rímsko-katolíckej cirkvi v meste prakticky nebolo. Toto obdobie napokon
na prelome 60. a 70. rokov XVII.
storočia ukončila silná vlna proti-
reformácie a rekatolizácie.

V Banskej Bystrici sa to prejavilo
dosť búrlivo. Do mesta bolo pod
zámienkou vyberania daní vyslané
vojsko, ktorému velil gróf Alexander
Leslie. V noci zo 16. na 17. novembra
1671 za pomoci rebríkov preliezli
cez hradbové múry do areálu mest-
ského hradu (v miestach dnešného
r.- k. cintorína) a obsadili nemecký
kostol. O necelé tri mesiace, 2. feb-
ruára 1672 skonfiškovali aj kostol sv.
Kríža – slovenský. 16. decembra
nasledujúceho roku  gróf Žigmund
Kollonics odňal evanjelikom aj kostol
sv. Ducha v Hornej ulici a tiež kostol
sv. Alžbety v Dolnej ulici. Tým sa
v Banskej Bystrici začala protireformácia a obyvatelia mesta – evanjelici
ostali bez možnosti vykonávať bohoslužby, nemali kostol. Nastalo obdobie
prenasledovania a príkoria, ktorého „vyvrcholením” boli neslávne Prešovské
jatky. V r. 1687 dal generál António Caraffa (Talian, ktorý býval v dome č. 20
na banskobystrickom Hlavnom námestí – tzv. Kemeho dom) v Prešove po
ťažkom mučení popraviť spolu s ďalšími aj dvoch evanjelických farárov
z Banskej Bystrice, Žigmunda Gutha a Michala Rotha.

V r. 1688 bystrickým evanjelikom určili pozemok na Lazovnom predmestí,
za vtedajšou Lazovnou bránou, kde si mohli postaviť drevený kostol – mod-
litebňu. Za 3873 zlatých  a 94 grajciarov kúpili Lovčányovský pozemok, na
ktorom do r. 1690 postavili drevený kostol (nákladom 890 zlatých) a ne-
ďaleko neho aj drevenú poschodovú budovu školy (nákladom 1013 zlatých).

Kostol mal pôdorys v tvare kríža a rozmery: dĺžka 17 siah a 4 stopy
(33,5 metra), šírka 5 siah a 3 stopy (10,43 metra). Stál približne 15 metrov
severozápadne od súčasného kostola, na dnešnom cintoríne. Jeho loď
bola orientovaná v smere severovýchod – juhozápad. V juhovýchodnom
ramene bol umiestnený drevený oltár s obrazom Ježiša Krista na kríži,
ktorému z boku vytekajúcu krv zachytáva anjel do kalicha a tečúcu vodu
druhý anjel do krčahu. Nad oltárom bol po strop siahajúci organ s 11
mutáciami. Drevenú krstiteľnicu, ktorá stála na 8 ozdobných orlích nohách,
daroval kostolu v r. 1696 Michal Minich s manželkou Máriou. V susedstve

kostola začali v r. 1767 stavať faru, ktorú dokončili v r. 1771 nákladom 6111
zlatých. Medzi kostolom a farou stála aj drevená budova školy postavená
spolu s kostolom v r. 1690. Školu v r. 1798 zbúrali a postavili terajšiu,
spojenú s farou. Na mieste dnešného murovaného kostola stála v tomto

období aj ďalšia budova, možno drevená zvonica alebo márnica, ktorá je
zakreslená aj na najstaršej zachovanej mape mesta z r. 1786.

Drevený kostol začiatkom XIX. storočia asanovali a postavili dnešný –
murovaný. O jeho stavbe rozhodli 8. októbra 1799. Zaslúžil sa o to najmä
vtedajší dozorca slovenskej evanjelickej cirkvi Pavol Raksányi. Základný
kameň nového kostola položili 27. mája 1800. Jeho výstavba trvala päť
rokov (1803 - 1807) a vyžiadala si náklady v celkovej výške 24 646 zlatých.
Je veľmi pravdepodobné, že v tomto období stál súčasne aj pôvodný –
drevený kostol, v ktorom sa naďalej konali bohoslužby až do vysvätenia
nového kostola.

Ján Baláž
Mapa: Štátny archív Banská Bystrica
Slávik J., Dejiny zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu

Po roku 1517, keď v nemeckom Wittenbergu Martin Luther skoncipoval svojich 95 téz, sa
aj v Banskej Bystrici začali šíriť nové – reformované idey kresťanského učenia. V našom meste
v XVI. storočí, aj napriek tomu, že slovenské obyvateľstvo tvorilo jeho väčšinu, prevládal
nemecký mestotvorný živel. Aj vďaka tomu sa už v priebehu 20. a 30. rokov XVI. storočia
takmer všetci Banskobystričania pridali k myšlienkam tejto novovznikajúcej, zreformovanej
a aj liberálnejšej kresťanskej cirkvi. Od tohto obdobia, na nasledujúcich 150 rokov, všetky
kostoly v meste: nemecký – Nanebovzatia Panny Márie, slovenský – sv. Kríža, sv. Alžbety
a kaplnka (od roku 1585 kostol) sv. Ducha, prešli do správy a užívania evanjelickej cirkvi.

Rekonštrukcia pravdepodobného pohľadu, ktorý sa Banskobystričanom mohol naskytnúť v rokoch 1806 –
1807. Vľavo súčasný evanjelický kostol, vpravo pôvodný (drevený)  - postavený v rokoch 1688 - 1690.

Mapa časti Lazovnej ulice a Lazovného predmestia z roku 1786 s dreveným
evanjelickým kostolom a so zakresleným súčasným kostolom a farou.

LEGENDA:
1 –     Pôvodný drevený evanjelický kostol postavený v rokoch 1688 - 1690, asanovaný
         okolo roku 1807
2 –    Terajší evanjelický kostol postavený v rokoch 1803 - 1807
3 –   Budova fary postavená v rokoch 1767 - 1771
4 –   Dnešná budova fary spolu s bývalou školou, ktorú pristavali po roku 1798
5 –     Pôvodná (drevená) poschodová budova školy postavená v roku 1690, asanovaná
         v roku 1798
6 –   Možno drevená zvonica alebo márnica, ktorá stála na mieste dnešného muro-
        vaného kostola
7 –   Pôvodný starý cintorín za dreveným kostolom
8 –   Dnešný evanjelický cintorín
9 –   Bašta pri bývalej Lazovnej bráne v dnešnej Katovnej ulici
10 – Mestská brána na konci Lazovnej ulice
11 – Bývalá Zlatnícka bašta nad Farskou (Bakossovou) ulicou
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Najstaršia známa radnica sa nachádzala v mestskom hrade. V nej
zasadal richtár spolu s mestskou radou. Radnica stojí dodnes a v jej
priestoroch je umiestnená expozícia Slovenskej národnej galérie.

Volebná zmena nastáva v Banskej Bystrici až po roku 1650, kedy
palatínsky súd Pavla Pálfyho uznal práva Slovákov a určil im paritné
zastúpenie v mestskej rade a dal im právo zastávať richtársky úrad. Tak sa
už roku 1651 stretávame v Banskej Bystrici s prvým richtárom slovenskej
národnosti Gabrielom Šidlovským.
Začalo platiť pravidlo o každoroč-
nom striedaní v richtárskom úrade
Slováka s Nemcom. Od roku 1692
malo platiť pravidlo Slovák-katolík,
Nemec-katolík, Slovák-evanjelik,
Nemec-evanjelik, ktoré sa však nie
vždy dodržiavalo. V druhej polovici
17. storočia došlo aj k presunu
radnice z mestského hradu na
námestie. Od roku 1759 mohol byť
richtár v Banskej Bystrici volený aj
na viacročné obdobie. Rokom
1780 sa začalo postupné osla-
bovanie funkcie richtára a mestskej
rady, ktoré začalo zavádzaním
jozefínskych reforiem. Oklieštila sa
hlavne súdna právomoc richtára.

Roku 1850 nahradil richtára na
čele mesta mešťanosta a v rokoch
1923 - 1938 stáli na čele mesta starostovia. V rokoch 1823 - 1848 pô-
sobil v richtárskej funkcii Jozef Glabič, ktorému mešťania, pri príležitosti
jeho tretieho zvolenia nepretržite za sebou za richtára, darovali nádherný
pozlátený pokál. Pokál vyhotovil zlatnícky majster Samuel Libay a dodnes
patrí medzi zlatnícke skvosty Banskej Bystrice. Napriek 25 rokom vo
funkcii richtára nepatrí prvenstvo Jozefovi Glabičovi, ale Júliusovi
Cesnakovi. Ten pôsobil vo funkcii mešťanostu v rokoch 1893 - 1923,

teda celých 30 rokov. Bol na čele
mesta za Uhorska a vďaka svojej
charizme ostal na mieste mešťa-
nostu aj po vzniku Českoslo-
venska. Veľkou mierou prispel
k rozvoju Banskej Bystrice a hlavne
k založeniu Mestského múzea,
kde sa dodnes zachovali predmety
pripomínajúce honor a význam
richtárskeho úradu v Banskej
Bystrici.

Ako teda vyzerala mestská
samospráva v minulosti? Najdôle-
žitejšou osobou v meste bol rich-
tár. Banskobystrický mešťania si za
richtára vyberali vždy osobu mravne
čistú, ktorá žila podľa Božích
prikázaní a vedela hájiť spravodli-
vosť. Súviselo to hlavne s tým, že
richtár bol zároveň aj najvyšším
sudcom v meste a pod jej  prá-
vomoc patrili aj plnoprávni mešťa-
nia. Keďže Banská Bystrica mala
aj právo meča, tak richtár v prípade
spáchania závažného trestného
činu, akými boli zabitie, ohováranie
mohol vyriecť nad mešťanom aj
trest smrti. V tejto súvislosti je

zaujímavé, že v Banskej Bystrici bol richtárskou insígniou aj sudcovský
meč, ktorý vždy dostal novozvolený richtár. Okrem meča boli richtárskymi
insígniami mestská pečať, kľúče od mesta, richtárska palica a dôležitou
súčasťou boli aj mestská pokladnica a vzorové banskobystrické miery
a váhy.

Voľba nového richtára prebiehala v Banskej Bystrici na Nový rok,
v najstaršom období na Hromnice dňa 2. februára. V Banskej Bystrici sa
richtár volil na dobu jedného roka. Predchádzajúci richtár abdikoval na
svoju funkciu vždy k 31. decembru pred slávnostným zhromaždením
mešťanov. Pred mešťanmi predniesol odstupujúcu reč, tzv. valedikciu,
kde zhrnul celé svoje doterajšie účinkovanie. Mešťanom v reči odporučil,
aby nový richtár spĺňal všetky kladné zásady a bol v meste morálnou

autoritou. V mestskom archíve sa
zachovala valedikcia richtára
Melchiora Smrtníka z konca 17.
storočia. Melchior Smrtník bol
richtár slovenskej národnosti, evan-
jelického vierovyznania. Svoju
odstupujúcu reč napísal a aj pred-
niesol pred mešťanmi v rodnom
jazyku.

Nového richtára si mešťania
volili „tajne“ a to nasledovným
spôsobom. Voľby, začali v meste
o 3. hodine ráno. Konali sa v radnici
a každý mešťan pošuškal meno
svojho kandidáta členom voleb-
ného výboru, ktorý jeho hlas
zapísali. V neskoršom období sa
volilo už hlasovaním do urny. Z
archívnych prameňov vieme, že na
začiatku 17. storočia sa medzi

kandidátov rozdelilo približne 150 hlasov, ktoré rozhodli o tom kto sa stal
richtárom. Po skončení volebného procesu sa sčítali hlasy a výsledok sa
oznámil farárovi. Farár po raňajšej omši vyhlásil meno zvoleného richtára.
Nový richtár zložil sľub a prisahal na vzácny stredoveký misál (náboženskú
knihu). Potom nastali v Banskej Bystrici oslavy a mešťania blahoželali
novému richtárovi. Na druhý deň nového roka – 2. januára prebehli voľby
do mestského senátu.

Úlohou každého nového
banskobystrického richtára bolo
hájiť záujmy mesta a obyvateľov
žijúcich v Banskej Bystrici. Richtár
za mesto vítal aj významné návštevy,
ktorým na znak úcty venoval zlaté
kľúče s mestským erbom od Bans-
kej Bystrice. V Banskej Bystrici sa
zachovali dva takéto kľúče, z kto-
rých jeden bol určený pre panov-
níčku Máriu Teréziu. Okrem toho
sa významným návštevám darová-
vali, na bielych korýtkach s pozlá-
tenými okrajmi, drahé kovy na znak
toho že vstúpili do slobodného
banského mesta, kde platí príslovie:

Za živa v Bystrici, po smrti
v nebi!

Vladimír Sklenka
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Dokončenie zo str. 1.

Rekonštruovaná mestská izba v expozícii Stredoslovenského múzea.

Pokál, ktorý zhotovilo mesto pre
richtára Glabiča na počesť jeho
viacnásobného zvolenia

Historické symbolické kľúče od
mesta. Dnes v expozícii Stre-
doslovenského múzea v Banskej
Bystrici.
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Už r. 1386 sa spomína väzenie v Banskej
Bystrici. Z tohto obdobia máme aj doklady o vy-
povedaní hriešnikov z mesta pre znásilnenie a
vraždu. Niektorí mešťania sa vypovedaniu vyhli
zaplatením vysokej pokuty, alebo sa zbavili hrie-
chu vykonaním pútí do Ríma či Cách (Achenu).

V štatúte mesta z r. 1390 sa po prvý raz
stretávame  priamo so zmienkou o práve mesta
vykonávať popravy mečom. Za ťažký zločin platí
trest smrti sťatím vo vlastnom dome.  Z r. 1400 je aj zmienka o banskobystrickom
katovi Mikulášovi, ktorý musel vykonať dve púťové cesty k hrobu apoštolov
do Ríma. Ďalšia zmienka o práve meča pochádza z r. 1501, kedy po veľkom
požiari zhorelo mestské privilégium, a preto mestská rada požiadala kráľa
Vladislava II. o opätovné potvrdenie mestských
výsad. Vladislav II. potvrdil mestu aj výsadné
právo, podľa ktorého mohli mešťania v obvode
mesta potrestať vinníkov aj mečom.

Zákon v Banskej Bystrici zastupovala 12
členná mestská rada, na čele ktorej stál richtár.
Richtár zároveň pôsobil pri súdnych procesoch
ako najvyšší sudca, ktorý počas procesu držal v
rukách meč ako symbol richtárskeho úradu.
Vykonávateľom rozsudku bol však „majster” kat,
ktorý bol v službách mesta a vykonával nielen
telesné tresty, ale aj popravy. Pôvodne bolo
katovské remeslo považované za čestné a
vážené.  Postupne, okolo 15. storočia, sa však
začalo považovať za nečisté a hodné opo-
vrhnutia. Kata s odsúdencom sa nesmel nikto
dotknúť, preto kati na odlíšenie a na umocnenie
strachu  boli väčšinou oblečení v červenom.
Keďže katovské remeslo bolo považované za nečisté, potomok kata sa
nemohol vyučiť čestnému remeslu. V rámci jednej rodiny teda dochádzalo
k dedeniu remesla.

V stredovekej Banskej Bystrici  býval kat za hradbami.  Jeho dom stál
na kraji dnešného Striebor-
ného námestia, na za-
čiatku Katovnej ulice. Kat
tu býval v drevenom dome,
ktorý sa spomína ešte r.
1775. Ku koncu 18. sto-
ročia mestská rada
rozhodla o postavení ka-
menného domu. Avšak s upadajúcim významom katovského remesla,
v dvadsiatych rokoch 19. storočia mestská rada v tomto dome umiestňuje
mestskú nemocnicu a z jednopodlažnej budovy sa stáva dvojpodlažná.
(Tento prestavaný katov dom stojí dodnes na Striebornom námestí).

Popravy sa v Banskej Bystrici konali až do začiatku 19. storočia na
Šibeničnom vrchu, v niektorých prípadoch aj na námestí pri tržnici. Popravení
sa pochovávali priamo na Šibeničnom vrchu, ale niekedy aj inde. V mestskom
archíve sa zachovala zmienka z r. 1657 o poprave Wilibalda Mayera z No-
rimberka. Wilibald Mayer bol popravený priamo v meste sťatím, a to aj napriek
milosti od cisára. Mayer bol statnej postavy a katovi sa ho nepodarilo sťať na
prvý raz. Kat mu nakoniec hlavu odelil od tela až pomalým rezaním. Jeho
telo kat s pomocníkmi pochoval nie na Šibeničnom vrchu, ale pred niektorou
banskobystrickou mestskou bránou (pravdepodobne pri tzv. Hornej bráne).

Popravy sa vykonávali väčšinou v dobe konania trhu. Preto pred
mestským domom bola vyvesená nielen trhová zástava, ale aj znak „ius
gladii”. Tento znak práva meča z dreva znázorňoval ruku s mečom, ktorá
bola umiestnená na drevenej žrdi. Cesta na Šibeničný vrch viedla pre
odsúdenca z mestského väzenia, cez Dolnú ulicu ku kostolu sv. Alžbety,
kde sa odsúdenec mohol pomodliť a popri soche sv. Anny na Dolnom
námestí ísť následne na popravisko. Šibeničný vŕšok, tzv. Galgenberg sa
v Bystrici nachádzal po ľavej strane starej cesty , ktorá viedla a ešte aj dnes
vedie smerom na Podlavice. Dnes sa pod ním, na Troskách, stavia centrum
Európa. Mestské väzenie pre ťažkých zločincov sa nachádzalo v budove
pretória – starej radnice, kde bola pravdepodobne v pivnici aj mučiareň.
Väzenie pre ľahšie delikty sa nachádzalo pod tzv. Petermanovov vežou
(dnešná veža  v mestskom hrade).

Kat v Banskej Bystrici používal pri poprave veľký obojručný meč.
Odsúdenec však nekládol pred katom hlavu na klát, ako si to mnohí myslia,

ale ho katovi pomocníci prinútili kľaknúť si na zem. Kat švihom meča zoťal
odsúdencovi hlavu. (Musíme podotknúť, že v stredoveku poprava mečom
bola jednou z najmilosrdnejších foriem uplatnenia spravodlivosti). Po
vykonaní rozsudku kat musel meč očistiť a odovzdať ho zástupcom súdu,

ktorí ho uložili v pošve na rad-
nici. Pokiaľ kat nebol dosta-
točne fundovaný vo svojom
remesle, tak mu v prípade, že
odsúdenca nepopravil prvým
úderom meča hrozilo vyhna-
nie z mesta. V Banskej Bystrici
tak ako v celej vtedajšej
strednej Európe kat nielen
stínal odsúdencov, ale ich aj
vešal, lámal na kolese, topil
v Hrone, či pochovával za živa
a následne prebodával  kolom.

Banská Bystrica si vydr-
žiavala kata spolu s ostatnými
banskými mestami spoločne,
neskôr už mala vlastného
mestského kata. Avšak aj

tento kat sa zúčastňoval popráv v okolitých mestách, ako bolo Brezno,
Zvolen, či Krupina, ktoré kata nemali. Tak v r. 1530 žiada mestská rada
Brezna radu Banskej Bystrice o vyslanie kata na popravu zbojníka. Vtedy
v Banskej Bystrici pôsobil kat Vavrinec. Z r. 1536 máme správu o návrate
majstra kata z Banskej Štiavnice.

Symbolmi spravodlivosti v Banskej
Bystrici boli aj pranier a klietka hanby.
Takýmto spôsobom boli trestané menšie
previnenia. Pranier a klietka hanby tzv.
Narrenhäusl, stáli pôvodne pred hradnou
bránou. Neskôr boli presunuté na námes-
tie a stáli pred Grenitzerovým domom. Po
zriadení biskupstva so sídlom v Banskej
Bystrici a príchode biskupa do mesta sa
pranier a klietka hanby stali problémom.
Biskup, ktorý sídlil cez Lazovnú ulicu v dome
oproti Grenitzerovmu domu, sa dožadoval
premiestnenia týchto dvoch zariadení. V r.
1779 mestská rada pod nátlakom dala
príkaz na premiestnenie praniera a Nar-
renhäuslu z námestia. O ich ďalšom
osude pramene mlčia.

V Stredoslovenskom múzeu sa na-
chádza 7 banskobystrických mečov,
ktoré možno pokladať za popravné. Väčší
počet mečov nie je nič výnimočné. V tej
dobe pri poprave viacerých osôb používal
majster kat naraz aj 2 – 3 meče. V našom
prípade ide o obojručné meče z obdobia
16.-17. storočia, ktorých pôvod sa väč-
šinou hľadá v nemecky hovoriacich
krajinách. Pre popravné meče je charak-
teristickým znakom, že sa na ich čepeli
väčšinou nachádza ako  katov znak obraz
popravného kolesa, v jednom prípade je
doplnený o obraz šibenice. Niektoré
katovské meče majú tupý hrot, alebo v jednom prípade sa na konci hrotu
nachádzajú tri malé okrúhle otvory. Do nich sa priviazali kožené šnúrky, na
koncoch ktorých sa nachádzali malé oválne závažia. Tie umocňovali pri
švihu údernosť meča.

Jeden z katovských mečov

Kráľ udelením milosti zastavuje popravu.

Banská Bystrica ako osada dostáva svoje prvé privilégiá a tým štatút mesta od
Bela IV. už roku 1255. Banskobystričania dostali právo slobodne si voliť richtára
a farára, právo slobodne hľadať kovy po celej Zvolenskej stolici, boli oslobodení
od mýta a ciel a spod právomoci zvolenského župana. Tým, že mesto bolo vyňaté
spod právomoci župana, nespadalo obyvateľstvo pod jeho súdnu právomoc, ale
Bystričania si sami súdili všetky spory a zločiny spáchané na území mesta.

Medzi katovské náradie patrili i tzv. husle.

Vladimír Sklenka
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V rámci podujatí venovaných 750. výročiu udelenia mestských
privilégií Banskej Bystrici sa v dňoch 23. a 24. júna 2005 uskutočnil
seminár na tému „Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom
regióne“. Účastníci seminára prijali
a podpíslali nasledovné vyhásenie:

Účastníci seminára „Z his-
tórie medenorudného baníctva v
banskobystrickom regióne“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. a 24. júna
2005 v starobylom banskom sídle Špania Dolina spoločne konštatujú,
že špaňodolinsko-starohorský komplex pamiatok na ťažbu a
spracovanie medenostrieborných rúd, hlavne z obdobia od 15. do 18.
storočia má celoeurópsky význam, ktorý si vyžaduje ich zachovanie,
prezentáciu a využitie pre cestovný ruch, ktorý patrí medzi nosné
hospodárske odvetvia regiónu.

Na základe prednesených príspevkov a v nich obsiahnutých
odborných poznatkov podporujú zámer obce Špania Dolina na

vytvorenie Špaňodolinského banského múzea, ktoré by prezentovalo
bohatý a v mnohom unikátny prínos regiónu do dejinného vývoja Európy
od dôb eneolitu až do nedávnej minulosti. Za najvhodnejšie miesto pre

takéto múzeum považujú kas-
kádovitú stavbu bývalej Úpravne
rúd v Španej Doline s priľahlým
prevádzkovým areálom, s pre-

kopom a s ťažobnou lokalitou Piesky.
Vysoko oceňujú úsilie pani starostky a obecného zastupiteľstva

Španej Doliny, aby uvedené nehnuteľnosti, ktoré patria štátnemu podniku
Rudné bane Banská Bystrica prešli za účelom zriadenia banského múzea
do vlastníctva obce, prípadne iného vhodného subjektu, ktorý ich využitie
pre tento účel reálne zaručí. Navrhujú, aby obec Špania Dolina ustanovila
5-6 členný prípravný výbor, ktorý bude zriadenie Špaňodolinského
banského múzea pripravovať a zabezpečovať.

V Španej Doline, dňa 24. júna 2005

Kremnica sa preslávila v 14. a 15. storočí zlatými dukátmi, ktoré svojou
hodnotou patrili medzi najviac cenené a vyhľadávané zlaté mince vo všetkých
hlavných centrách európskeho obchodu. Banská Bystrica od sklonku 15.
a v 16. storočí svojou meďou, ktorá putovala stovky kilometrov do centier
svetového kovospracujúceho priemyslu a premenená na jeho výrobky
pokračovala ďalej, po súši i po mori, do najodľahlejších kútov vtedy známeho
sveta. Šírenie slávy stredoslovenského baníctva dovŕšila Banská Štiavnica v
17. a 18. storočí rozsiahlou produkciou striebra, vyspelou banskou technikou
a banskou akadémiou, najstaršou na svete, ktorej odchovanci pôsobili ako
významní banskí technici v mnohých banských revíroch Európy i zámoria.

Zatiaľ čo Banská Štiavnica i Kremnica sa z času na čas vracajú k svojej
bohatej baníckej minulosti, pripomínajúc si ju rozličnými jubilejnými či ve-
deckými podujatiami, často s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica
ako keby sa za svoj prívlastok „Banská” hanbila. Rozhodne sa hanbí za svoj
prívlastok „medená”, ktorého sa vzdala celkom deklaratívne už pred
päťdesiatimi rokmi.

700. výročie založenia mesta si Banská Bystrica pripomenula v roku
1955 zborníkom prác v červenej plátenej väzbe, ktorý zostal ako doklad
nášho vtedajšieho historického poznania až do dnešných dní. V nepod-
písanom „Úvode” môžeme teda čítať: „Od čias stredoveku sa hovorí
o medenej Banskej Bystrici. V tomto prívlastku je pohľad na mesto z polo-
feudálneho uhorského hľadiska. Už desať rokov hovoríme o medenej Banskej
Bystrici, iba keď hovoríme o minulosti tohto mesta. Dnes si s pojmom Banská
Bystrica vybavujeme mimovoľne aj to, že je povstalecká. Tento vznešený
prívlastok, známy celému mierumilovnému svetu, a nielen úzkemu etniku
ako prívlastok prvý, patrí tomuto príťažlivému mestu plným právom.”

Bez úmyslu znižovať historický význam Slovenského národného pov-
stania a na základe mojej štyridsaťročnej bádateľskej práce v oblasti dejín
banskobystrickej medi chcem zodpovedne prehlásiť, že v európskej
historiografii je Banská Bystrica ešte stále viac známa vďaka svojej medi
než ako centrum SNP. Až na to, že v súvislosti s meďou je známejšia pod
starým nemeckým názvom Neusohl, ako centrum SNP pod slovenským
názvom Banská Bystrica. Možno práve preto, že sme zanedbali a málo
propagovali starú banícku tradíciu povstaleckej Banskej Bystrice, nedostalo
sa do povedomia širšej európskej verejnosti, že Banská Bystrica a Neusohl
je to isté mesto. Tým sme fakticky ochudobnili aj novodobý historický
význam Banskej Bystrice ako centra Slovenského národného povstania.

Akoby si neúnosnosť tejto kontrapozície dvoch historických prívlastkov
Banskej Bystrice boli uvedomili práve v Múzeu SNP, keď vydali k 50.
výročiu SNP v roku 1994 útlu 100-stránkovú knižočku pod názvom Banská
Bystrica medená a povstalecká. Tým sa veci uviedli na pravú mieru.

V roku 2005, keď si mesto Banská Bystrica pripomína 750. výročie
svojho vzniku, chceme vyjadriť svoju radosť nad tým, že sa povstalecká
Banská Bystrica aj prostredníctvom nového periodika Bystrický Permon
vracia k svojej starej baníckej tradícii a k historickému prívlastku „medená”.

Marián Skladaný

Redakcia Permona pozýva pri príležitosti 750. výročia udele-
nia mestských privilégií Banskej Bystrici svojich čitateľov na
bezplatnú prehliadku mesta s týmto programom:

1. deň - 26.8. 2005 - prehliadka národnej kultúrnej pamiatky
Mestského hradu v Banskej Bystrici

2. deň - 2.9. 2005 - prehliadka trasy Horná ulica - pravá časť
Námestia SNP - Lazovná ulica

3. deň - 9.9. 2005 - prehliadka trasy Kapitulská ulica - ľavá
časť Námestia SNP - Národná ulica - Dolná ulica.
Sprievodné slovo bude mať Mgr. Jozef Ďuriančik. Príďte sa

oboznámiť s hiostóriou a pamiatkami nášho mesta. Zraz účastníkov
bude každý deň o 17,00 h. pod Hodinovou vežou na Námestí SNP.

V záujme podpory rozvoja cestovného ruchu v
meste Banská Bystrica a jeho okolí, založilo mesto v roku 2002 spolu s
ďalšími podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektami združenie cestov-
ného ruchu pod názvom BYSTRICIENSIS.

Vznik združenia je výsledkom realizácie prijatých opatrení k rozvoju
cestovného ruchu v regióne Banská Bystrica. Je súčasne aj realizačným
výstupom projektu „Marketingová stratégia cestovného ruchu mesta Banská
Bystrica a jeho okolia“, spracovaného v r. 2001 za podpory programu PHARE
EÚ prostredníctvom pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu.

Pôsobnosť a ciele združenia:  Združenie pôsobí na území mesta
Banská Bystrica a v jeho okolí. Združenie má nasledovné ciele:

koordinuje svojich členov pri tvorbe a realizácii politiky cestovného
ruchu v meste a jeho okolí,
tvorí a realizuje marketing cestovného ruchu pre mesto a jeho okolie
v tuzemsku a v zahraničí,
presadzuje spoločné miestne záujmy v oblasti cestovného ruchu,
môže zriadiť, alebo prevádzkovať turisticko-informačnú kanceláriu,
agentúru pre rozvoj cestovného ruchu,
zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a v zahraničí,
poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby vo
všetkých otázkach spojených s podnikaním v cestovnom ruchu.

Členstvo v združení: V združení sa združujú a sú jeho členmi občania,
obce, iné združenia cestovného ruchu, fyzické a právnické osoby, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť v cestovnom ruchu, ako aj iné fyzické
osoby a právnické osoby, ak svojím zameraním majú vzťah k podnikateľskej
činnosti v cestovnom ruchu.
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