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Neodmysliteľnou súčasťou života v meste sú jeho
neopakovateľné postavičky. Keď máte šťastie,
stretnete niektorú z nich a vtedy pozor! Je potrebné
zachovať dôstojnú a vážnu tvár. Nech vás Pánbožko
chráni, ak niektorý zbadá, že sa uškŕňate, nebodaj sa
mu vysmievate.

Bohužiaľ, nie sú všetci medzi nami.
V polovici päťdesiatych rokov zomrela
kedysi najznámejšia bystrická posta-
vička, najväčší „šmelinár“ v meste,
Žiga báči, vlastným menom Žigmund
Kiss.

Vidím ho ako dnes. V tej dobe býval
u Majtánov na Huštáku. V malej izbičke,
v zadnom trakte domčeka pričapeného
k veľkému kožkárskemu domu patria-
cemu Seidnerovcom. Objavil sa z
tmavej brány a krivkajúc šinul si to rovno do protiľahlej krčmy
„U Vincov“. Skrútená postavička v šedom obleku, ľavá ruka a
ľavá noha ochrnuté, v pravej ruke nepostrádateľná palička. Šedá
zošúverená tvárička pod chumáčom plavých prešedivelých
vlasov sa na nás šibalsky usmievala. Všetci sme vedeli, čo príde.
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Permoník (Permon) je jeden z dvoch banských škriatkov, tradične sa zjavujúcich
v baniach, štôlniach, šachtách a vôbec pod zemou. Permoník je ochranca baníkov,
ktorý sa zjavuje a varuje pred nebezpečenstvom pod
zemou. Vždy má v ruke lampáš a štajgerský čakan.

Na dobových rytinách býva postava Permoníka
zobrazovaná so štajgerskou palicou a lampášom.
Permoník býva vždy bradatý a má končistú čiapku,
alebo kapucňu.

Druhý je Kobold (Kohboldek) a obidvaja boli
importovaní z Nemecka, odkiaľ prišli celé rodiny baníkov
do oblasti v okolí Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice
a Kremnice. Kobold bol niekedy interpretovaný len
ako svetielko, ktoré viedlo baníkov k rudným žilám. Málokedy je fyzicky zobrazovaný.

Zápis z banskobystrickej mestskej rady z roku 1650:
Toto mesto sa volá Neusohl už niekoľko sto rokov, keď nemecký Pergmann

na tomto mieste, kde hlavný kopec rukou otvoril, tu bola medená chodba, ktorá sa
potom rozšírila a zušľachtila. Pergmann dal veľa ton zlata uhorskému kráľovi a
rímskemu cisárovi.

Pokračovanie na strane 2.

V minulosti postihlo Banskú Bystricu viac veľkých
povodní, ktoré spôsobili nemalé materiálne škody a žiaľ,
niekedy si vyžiadali aj ľudské obete. Kým ostatnú veľkú
povodeň z roku 1974 má ešte v živej pamäti najmä staršia
generácia, povodne z rokov 1575, 1687, 1784, 1813,
1847, 1853, 1899 a 1931 už takmer upadli do zabudnutia.

Keď hovoríme o povodniach na Hrone, je treba si uvedomiť, že
takmer každoročne sa opakujúce mierne vyliatie vody z brehov nebolo
ničím výnimočným, niekedy však dochádzalo aj k veľkým povodniam
s katastrofálnymi následkami. V minulosti ešte Hron nebol regulovaný,
tiekol v prirodzenom meandrujúcom koryte s mnohými ramenami
a niekoľkými ostrovmi. Jedinými hydrotechnickými zariadeniami boli
vtedy mosty, hrable na zachytávanie plaveného dreva, upravené pltnícke
úseky a prípadne aj mlynské náhony. Ani neskoršie regulačné úpravy
Hrona však nezabránili ďalším veľkým povodniam.

Sústavný dážď trvajúci od 14. do 24. apríla 1575 spolu s topiacim
sa snehom spôsobil veľkú povodeň na Hrone, ktorá zničila všetky
hronské mosty od Brezna po Zvolen a pretrhla banskobystrické horné
hrable, v dôsledku čoho sa odtiaľto nekontrolovane odplavilo niekoľko
tisíc kusov siahovice. K pretrhnutiu hrablí došlo aj v roku 1687, avšak
okrem povodne na tejto katastrofe mali určitý podiel aj zamestnanci
hrablí, ktorí v kanáloch ponechali veľké množstvo dreva a toto svojou
váhou potom prelomilo zariadenie hrablí.

Povodeň z 30. marca 1784 pripomínala tabuľa s vodoznakom, ktorá
bola umiestnená na nároží obytnej budovy lesného úradníka v areáli
bývalých banskobystrických horných hrablí. Žiaľ, po zániku hrablí
vrátane všetkých tamojších objektov zanikol aj tento vodoznak.

Tabuľa s vodoznakom pripomínajúcim ďalšiu historickú povodeň z
25. augusta 1813 sa pôvodne nachádzala pri Hrone, na múre oplotenia
areálu Štátnej vyššej dievčenskej školy v B. Bystrici (dnes budova UMB).
Po zbúraní plota bola umiestnená do približnej výšky na mestskú hradbu
pri bývalej kolkárni (Štadlerovo nábrežie), kde sa zachovala dodnes.

Pamätníci si ešte spomenú na povodeň z 22. októbra 1974. Pohľad z Hotela LUX.

Pokračovanie na strane 8.



„Žiga bu, Žiga bu!“ vrešťali sme spoza starých poštárskych
vozov, čakajúcich na opravu u starého Antala.

„Ty si vrrriti a ja tu!“
pohotovo odpovedá Žiga. Na
chvíľku sa pristaví a pokra-
čuje: „Všetko ti sľubujem,
hovno ti dám. Mik a mondom.
Mária bohova.“

Vystúpenie pokračuje
podľa zabehaného scenára.

„Žiga báči, Žiga báči,
korunku na zmrzlinku, korunku
na zmrzlinku!“ a otŕčame proti
uškŕňajúcemu sa Žigovi prázd-
ne dlane.

Naše škamranie má ako
vždy kladný výsledok. Žiga nie
je skúpy. Niekedy dá po
korunke, niekedy i desať korún.

Škoda. Žiga báčiho už niet.
V pamäti starých Bystričanov
však navždy ostane príbeh o
jeho príchode do Prahy, kde
žila jeho prekrásna sestra a
kde sa uchýlil potom, ako ho
súdruhovia vykázali z mesta
ako nežiadúcu persónu.

Ráno, keď vystúpil na
Wilsonovom nádraží z rýchlika,
pobral sa náš Žiga rovno k
zaparkovaným taxíkom. Po
prvom kontakte s namyslenými
pražskými taxikármi sa mu
znevidelo ich povýšenecké
správanie a spravodlivo sa
rozčúlil. Nakoniec sa to skon-
čilo tak, že si Žiga zaplatil
všetky taxíky, ktoré tam stáli.
Do prvého si položil klobúk a
do posledného si sadol sám.
Kolóna taxíkov sa vydala za
hlasného trúbenia hore na
Žižkov, na adresu ktorú udal
taxikárom. Niektorí hovoria, že
tých taxíkov bolo 39, iní zase,
že ich bolo „len“ zo desať.
Jedna skutočnosť sa však
poprieť nedá. Žigov vstup do
hlavného mesta bol veľkolepý.

Ďalšou nezabudnuteľnou
bystrickou postavičkou bol Jožko Mydlo. Impozantná postava
nenechala nikoho na omyle, s kým má tú česť.

Občas, ak ste mali šťastie, mohli ste na neho natrafiť. Stál,
alebo kráčal vystretý, tak ako sa na bývalého žandára patrilo. Ľudia
vraveli, že bol za RU strážmajstrom. Niektorí dokonca tvrdili, že
slúžil na Starých Horách. Potvrdiť to však už dnes nikto nemôže.

Široký vojenský „mantel“, žandárske modré „rajtky“, masívne
bagandže. Na veľkej okrúhlej hlave mal nasadený neforemný
čierny klobúk. Zpod klobúka sa na vás blýskali okrúhle čierne
okuliare. Pod zahnutým veľkým nosom, v bezzubých ústach visela
hlinená fajka na štvrťmetrovom drevenom pipasári. Hrčavá
„bakula“ bola neodmysliteľnou súčasťou tejto postavičky.

Jožko si zdanlivo nikoho nevšímal. Dôstojne stál na Námestí,
alebo si vykračoval dolu Kapitulskou ulicou. A toto bola výzva pre
miestnych galganov.

„Jožko Mydlo, riť ti vidno!“ zaznel odrazu zpod ktorejsi
pootvorenej brány.

„Jožko Mydlo, riť ti vidno!“ zaznelo ako ozvena z protiľahlej
strany ulice.

Jožko sa tváril, akoby sa to jeho vôbec netýkalo.
Dôstojne sa zastavil, vystrel sa v plnej svojej výške a
predviedol sa v celej svojej paráde. Palicu si zavesil
na ľavé predlaktie, fajku si podržal v pravici a spustil:

„Špina školská, podobe hajzla, špina školská
podobe hajzla, trikrát ma rýchlo vriť bozaj.“

Popozeral sa po okolí a keď zazrel niektorého
z galganov, už aj lietali okolo kamene. Ploché
hronské „žabice", ktorých mal Jožko plné vrecká,
neraz zasiahli svoj cieľ. Mať hrču na hlave, alebo
„klobásu“ od palice na nohe patrilo k riziku.

Jožko ešte chvíľu postál, poobzeral sa, pokýval
hlavou a pustil sa ďalej hore ulicou.

Najviac ho vedelo nazlostiť, keď mu niekto
spomenul Staré Hory. Vtedy okamžite lietali žabice
a zachráň sa, kto môžeš. Ušlo sa aj okoloidúcim
dospelým.

Svoj útok dopĺňal neodmysliteľným komen-
tárom: „Všetko horí, všetko horí, Staré Hory nehoria,
rýchle ma vriť bozaj, trikrát.“ Ak sa náhodou do
konfliktu zaplietli dospelí, schytali to i oni. Jožko
nedaroval nikomu nič.

„Rýchlo ma vriť bozaj, trikrát i s tým, s kým
mluvíš!“ a len tak mimochodom doložil, „Špina
podobe hajzla, trikrát špina školská.“

Najväčší konflikt nastal, ak Jožko stretol
„štrúdľu“ vzorne kráčajúcich školákov, uberajúcich
sa pod dozorom súdružiek učiteliek do niektorého
z bystrických kín.

V tých rokoch sa stalo zaužívanou praxou plniť
miestne kiná premietajúce stupídne sovietske filmy
školskou mládežou. Na takéto dopoludňajšie
predstavenia chodievala každá škola aspoň dvakrát
do mesiaca. Filmy ako Rytier zlatej hviezdy, Zoja
Kosmodemjanskaja, Ako sa kalila oceľ, Pád Berlína
- to boli tituly ponúkané verejnosti znárodnenou
kinematografiou. No čo, študentom to bolo jedno.
Aspoň sa uliali z vyučovania a súdruhovia s hrdosťou
hlásili „vyššie“, aká úžasná je návštevnosť na
sovietskych filmoch v našom meste.

No a tak nebolo nijakou zvláštnosťou, keď sa
národ študentský stretol na ulici s Jožkom Mydlom.
V takýchto momentoch stačila malá iskierka. Vždy
sa našiel niekto, čo si neodpustil zarýpať do Jožka
Mydla.

„Jožko Mydlo, riť ti vidno!“ zavrešťal niekto z
usporiadaného trojstupu. Najprv sa nedialo nič.
Jožko strnul, narovnal sa v plnej svojej výške a už
lietali kamene. O chvíľu bola ulica prázdna a

nešťastné súdružky učiteľky pobehovali okolo a zhľadúvali svoje
rozpŕchnuté kuriatka, ako sa patrí na starostlivé kvočky.

A Jožko Mydlo stál na rohu ulice, palica zavesená na ľavom
predlaktí, fajka v hrsti pravej ruky a víťazoslávne deklamoval svoj
zaužívaný monológ: „Špina školská, špina školská, podobe hajzla,
rýchlo ma vriť bozaj. Trikrát.“

Takto sme sa stretávali ešte v polovici päťdesiatych rokov.
Prejsť pre študenta popred „starobinec“ v Hornej ulici za denného
svetla, predstavovalo vždy určité riziko. A potom sa odrazu Jožko
Mydlo vytratil z ulíc. Potichu a nenápadne.

Július Čadek
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Dve podoby zašlých čias. Hore začiatok 20. stor., dole  r. 1964.

Pokračovanie z 1. str.



Ak by sme sa chceli na túto problematiku pozrieť bližšie a
objektívnejšie, dobrým zdrojom hodnoverných a autentických informácií
je Katalóg administratívnych a súdnych písomností, ktorý v 70. rokoch
minulého storočia spracoval Ctibor Matulay. V ňom sú zahrnuté archívne
listiny mesta od udelenia kráľovských privilégií v roku 1255, až po 30.
roky XVI. storočia. V tomto bohatom pramennom materiáli, ktorý je
preložený do slovenčiny a časovo zotriedený, sa nachádzajú aj početné
pomenovania Banskej Bystrice. Mnohé z nich zostavovateľ katalógu
ponechal v pôvodnom (zväčša latinskom) znení, a tak máme k dispozícii
až 377 dobových názvov Banskej Bystrice z prvých troch storočí jej
existencie ako slobodného kráľovského mesta.

Do r. 1300 sa používal (resp. v archívnych dokumentoch sa
nachádza) len pôvodný názov Bystrica a jeho varianty: Byztherze,
Bystrice, Biztriche, Byzthercze.....  Z tohto obdobia sa zachovali len
dva výskyty pomenovania, v ktorých je zohľadnený aj fakt, že Bystrica
bola banská: z r. 1263 (Byzterchebana) a z r. 1293 (Byztherczebana).
Spojenie Bystrica a banská sa v archívnych dokumentoch do prvej
tretiny XVI. storočia v latinskej a ani v nemeckej podobe nevyskytuje.

 V listine z 23. januára 1300
sa prvýkrát objavuje názov Nový
Zvolen, resp. jeho skloňovaná
verzia: v Novom Zvolene (in Novo
Solio). Toto pomenovanie zaviedli
nemeckí novousadlíci, z ktorých sa
viacerí po príchode do stredo-
slovenskej banskej oblasti usadili
v dnešnom Zvolene (pravde-
podobne aj prvý richtár B. Bystrice
Ondrej). Základným a podstatným
poznatkom je fakt, že aj po r. 1300
sa obe pomenovania Bystrica i
Nový Zvolen používali súbežne.
Oba varianty názvu mesta boli
rovnocenné a aj početnosť ich
výskytu je približne rovnaká.
Pomenovanie Bystrica je uvedené
v 151 listinách a názov Nový Zvolen
figuruje v 156 dokumentoch. V 70
archívnych materiáloch sú použité
oba názvy, resp. ich spojenia:
Bistrichie Soliensis – v r. 1387,
Bistricia seu Novum Zolium – v
r. 1414, Nowo Zolio alias Bis-
tricia – v r. 1446, Bistriciensis aliter Novizoliensis – v r. 1473, Novizolii
Bistriciensis – v r. 1479, Statt Bistricze sonst Newsoll – v r. 1504,
Bistriciensis alias Novozolio – v r. 1515, Novisoly Bistriciensis,
Novisolii Bistriciensis – v r. 1516, Biztricze alias Novo Zolio – v r.
1518, Bistriciensis Novisolii, Novizolii Bystriciensis – v r. 1519,
Bysthricziensem alias Novo Zolio, Bistriciensis alias Ujzoliensis – v
r. 1522, Novizoliensis alias Bistriciensis, Uj Zolyom alias Bistriciensis
– v r. 1524, Bistriciensis alias Novizolii – v r. 1526, Bistricie
Novizoliensis – v r. 1530,   Novizolio Bistriciensi – v r. 1534,
Novozolio Bistriciensi, Novizolyom Byztriciensis – v r. 1535 .....

Pomenovania Bystrica i Nový Zvolen sa v tomto pramennom
materiáli vyskytujú aj v mnohých ďalších podobách a variantoch,
samozrejme, i skloňované v rôznych pádoch, napríklad: Byztricia,
Byztrice – v r. 1340, Bystrichia, Bystrich – v r. 1388, Biztricia – v r.
1404, Bistricie, Biztrycie, Bistricziensis – v r. 1434, Bystriczia – v
r. 1435, Bestriciensis – v r. 1437,  Bystricz – v r. 1447, Bistricza –
v r. 1452, Bistricze, Bistricia – v r. 1465, Bistriciensis – v r. 1467,

Bistrycza – v r. 1470, Biztriciensis – v r.
1496, Bystrzicze – v r. 1520, Bistrice – v
r. 1523, Bistritz – v r. 1524, Byzthriciensis,
Byzthricie – v r. 1526, Bystrzycze – v r.
1529, Bestercze, Bysthrycha, Bisthri-
ciensis – v r. 1531,  Bistricz – v r. 1533,
Biztricz – v r. 1534, Biztrica, Byztriciensis
– v r. 1535, Bystriciensis – v r. 1536,.....

 Aj názov Nový Zvolen mal mnoho
podôb a verzií: Novo Solio – v r. 1332, Solio – v r. 1335, Zolio – v r.
1350, Novo Zolio – v r. 1389, Nova Zolio, Novizoliensis – v r. 1422,
Neuensoll, Neuen Sol –  v r. 1443, Newen Zol – v r. 1446, Newenzoll
– v r. 1454, Nove Zoliensis – v r. 1455, Newzol – v r. 1456,
Newensoll, Newen Sall – v r. 1458, Novizolii – v r. 1468, Newnzol
– v r. 1473, Neusol – v r. 1481, Nuensal – v r. 1494, Novosolio – v r.
1496, Zoliensis – v r. 1500, Novisoliensis – v r. 1501, Newen Sol,
Newen Sole – v r. 1505, Newsoll – v r. 1512, Novizolio –  v r. 1522,
Newsool – v r. 1524, Sol, Soll, Neysoll – v r. 1527, Soell – v r. 1528,

Novum Solium – v r. 1530,
Novisolio – v r. 1534, Noweho
Zwoleni – v r. 1536 .....

Pri listinách, ktoré neboli písané
v Banskej Bystrici, no boli adre-
sované mestskej rade sa stretá-
vame aj z mnohými zaujímavými
variantmi názvu nášho mesta.
Napríklad v listine písanej v Ríme
20. mája 1500 .....in Monte Solii,
alebo v dokumente písanom v
Oslanoch 14. januára 1523
....miesta Bistricze - Zwolena. Zo
17. októbra 1526 sa zachovala
listina mestskej rady Valšského
Meziříčí adresovaná mestu Banská
Bystrica (obcze Bystrziczke
Noveho Zvolena) a tiež z 19.
februára 1530 (Banske Bystrzycze).
O dva mesiace neskôr rada
mestečka Ružomberka posiela list
richtárovi mesta (miesta Bys-
trzicze)..... a 6. mája 1530 rada
mesta Kroměříž oznamuje rade
mesta Banská Bystrica (Bystrzicze

na baniech)  a tiež z 21. decembra 1530 v listine rady mestečka Krásno
nad Bečvou adresovanej banskobystrickej mestskej rade (Bystricze
Banske).

 Z 13. júla 1521 sa zachoval dokument Turčianskeho konventu, v
ktorom viacerí zemania z okolia B. Bystrice dávajú do zálohu mestu za
80 florénov svoje majetkové podiely v obci Urpín, pretože odchádzajú
do vojny proti Turkom. V tejto listine, písanej dobovou slovenčinou sa
spomínajú aj obyvatelia Banskej Bystrice: “.....jmena tych, kteri Urpin
založili v osemdesiati zlatych Bystriczanom....“.

Podoba, v akej bol zapísaný názov Banskej Bystrice, zväčša závisela
od pisateľa, ktorý listinu zhotovoval. Na rozdiel od dneška, v ére počítačov,
kedy by aj odlišnosť čo i len jedného písmenka spôsobila nekonečné
problémy a nezrovnalosti, naši predkovia tento problém nemali, bol pre
nich neznámy. Akokoľvek zapísali pomenovanie mesta, všetci ich
súčasníci vedeli, že sa jedná o Banskú Bystricu. A aj z týchto dôvodov sa
nám zachovalo toľko rôznych podôb a variantov názvu nášho mesta.

Ján Baláž

malé zamyslenie nad najstaršími podobami pomenovania Banskej Bystrice
Dnes ale i v nedávnej minulosti sa v laickej a tiež u časti odbornej verejnosti stretávame s dosť zjednodušeným a

jednostranným pohľadom na najstaršie varianty pomenovania nášho mesta. Pomerne hlboko sa vžil názor, že Banská
Bystrica už po niekoľkých desaťročiach od udelenia kráľovských privilégií „prešla“ od používania starého slovanského
(slovenského) názvu Bystrica, k nemeckému pomenovaniu Nový Zvolen – Neusohl (v latinskej podobe Neo Solium),
ktorý sa potom používal až do polovice XIX. storočia, do „príchodu“ maďarského názvu Besztercebánya.

Banská Bystrica, (Neosolium) lept A. Nunzera podľa S. Mikovíniho z r. 1746.

?!



Banská Bystrica patrí k samostatnej skupine banských
miest na Slovensku. Zhoršujúce sa politické a hospodárske
pomery na rozhraní 16. a 17. stor. v Uhorsku viedli k úpadku
baníctva. Neplatilo to o B.Bystrici, ktorá sa od 16. stor. stáva
obchodným strediskom. Meď, striebro a neskôr železná ruda
boli suroviny, ktoré sa v blízkom okolí mesta ťažili, spraco-
vávali a stali sa rozhodujúcim obchodným artiklom banských
a obchodných spoločností (poslednú baňu zavreli roku 1888).

Mesto dostáva do povedomia celej Európy podnik založený bohatými
rodinami levočských Thurzovcov a augsburgských Fuggerovcov „Ungarischer
Handel – Neuschler Kupferhandel“.1 Thurzovsko – fuggerovská mediarska
spoločnosť, okrem sústavného budovania a udržovania výrobných zariadení,
obchodných ciest, skladov a faktórií, si upevňovala
hospodárske pozície aj v samotnej Banskej Bystrici,
kde si pre svoje potreby kúpila štyri domy na hlavnom
námestí. Stürzerov dom, neskôr na jeho parcele v
2. pol. 18. stor. vyrástol biskupský palác. Oberhaus
– Horný dom, miesto, kde si jezuiti v rokoch 1695–
1715 vybudovali kapitulský kostol Sv. Františka
Xaverského a v zadnom trakte komplex kláštorných
budov. Unterhaus – Dolný dom, viac verejnosti
známy ako Komorský dom.2  Tento najväčší dom na
námestí prešiel dôkladnou prestavbou v rokoch
1913–14, aby získal súčasnú secesnú podobu.
Mittelhaus – Stredný dom, dnes sídlo Stredosloven-
ského múzea, verejnosti známy ako Thurzov dom.

Základy Thurzovho domu siahajú do 1. pol.
15. stor.. Na jeho konci r. 1495 Ján Thurzo (1437
– 1508)3 kupuje na námestí tri domy.4 Jeden od
Petermanna – dnes dom č. 3, ako veno pre svoju
dcéru Hedvigu, ktorá sa vydala za faktora Unga-
rische Handel Hansa Metzlera. Ďalšie dva domy
Ján Thurzo kúpil od Hansa Langa pre potreby
spoločnosti a svojej rodiny. Obidva jednoposcho-
dové domy dal nový majiteľ prestavať na jeden
priestranný pohodlný dom s reprezentačnými prie-
stormi (nad hlavný vchod dal osadiť rodinný erb).5

Osamostatnenie objektu voči svojim susedom potvrdzujú malé
zamurované okienka smerom k domu č. 3 a na obvodovom múre domu
č. 5 smerom k Thurzovmu domu. K objektu patrila upravená záhrada
siahajúca až k Hronu.6 Celá plocha fasády bola pokrytá sgrafitom tzv.
diamantovou bosážou. Na začiatku 16. stor. sa uplatňuje maľovaná fasáda
na hladených omietkach vápenným náterom. Medzi oknami prvého
poschodia boli figurálne výjavy. Na prízemí a na 1. poschodí vynikala
veľká trámovým stropom krytá sieň s troma oknami do ulice. Ako
zaujímavosť možno uviesť, že úroveň dlážky prvého poschodia bola o
150 cm pod dnešnou úrovňou podlahy. Po r. 1548, keď Fuggerovci
prestali v B. Bystrici podnikať (spoločnosť prebral erár), dom získal
obchodník Juraj Ritscher a od neho radný pán a správca špitálu Ján
Preuss. Najväčšiu prestavbu domu od thurzovských čias zabezpečoval
po r. 1580 Samuel Schmeidel (odborná literatúra nie je však jednotná a
uvádza aj inú verziu – pozri SURA c.l.) z hornorakúskeho Steyru. Dom
rozšíril zastavaním uličky pri dome č. 5, zvýšením budovy o jedno
poschodie zakončené vysokou atikou, na fasáde jednotlivé podlažia boli
oddelené maľovanými kordónovými pásmi s geometrickými vzormi,
rovnako otvory atiky majú po obvode geometrické vzory, obkročný
oblúkový vlys je nad profilovanou rímsou. Plochu prízemia vyplňovalo
iluzívne diamantovanie. V interiéri došlo k výmene väčšej časti vyrezá-
vaných drevených stropov za lunetové klenby so štukovou výzdobou.

V 17. stor. k vlastníkom domu patrili: lekár Ján Reuul a evan. kňaz
Matej Porsch, v 18. stor. poštmajster Ján Bitter a Ján Sréter (generál
Františka Rákocziho). V 19. stor. rodina Bartlovcov a Eisertovcov. V minu-
lom stor. rodina Kohnovcov. V r. 1938 od Tatrabanky kúpil dom Karol Beniač.

Počas 2. svet. vojny po zásahu leteckou bombou bola zničená
strecha budovy, prepadli sa všetky klenby na 2. poschodí a dvorná fasáda
do výšky parapetu druhého poschodia. Na základe miestnej prehliadky
zo dňa 14.10. 1948 a predchádzajúcej požiadavky majiteľa budovy bolo

dňa 24.10.1948 vydané povolenie na zbúranie thurzov-
ského domu. Skôr než mal byť objekt zbúraný, mal byť
zameraný a preskúmaný Katedrou vývoja architektúry

pri SVŠT v Bratislave. Výsledky svojej práce vedúci skupiny publikoval v
roku 1955.7 Na mieste zbúraného objektu mal byť postavený obchodný
dom s kinom! Myslím, že to nepotrebuje žiadny komentár.

Stojí ku cti vtedajšiemu Povereníctvu kultúry, vied a umení, že sa objekt,
s ktorým sú spojené začiatky renesancie na Slovensku, nezbúral. Thurzov
dom bol už chránenou pamiatkou podľa zákonného článku 39 z roku 1881.
Ten platil až do roku 1957, kedy bol nahradený novým zákonom. Dnes je
súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Banská Bystrica.

Pod vedením dr. Ing. Karola Chudomelku sa prikročilo ku stavebno-
technickým opatreniam, ktoré zachránili a staticky zaistili budovu.
Následne došlo k vyprojektovaniu účelovej adaptácie a architektonickým
úpravám objektu. Istým paradoxom bol fakt, že projektovej zložke neboli
dané k dispozícii výsledky prieskumu fasády z r. 1948.

Prieskum domu, ktorý sa
realizoval pred novou adaptáciou
objektu, potvrdil renesančný cha-
rakter objektu. Zistil umiestnenie a
rozmery pôvodného vstupného
portálu, existenciu renesančného
arkiera, zvyšky nadokenných ríms,
objavil najcennejšiu miestnosť v
budove – „Zelenú sieň“ z 2. pol. 15.
stor. (reštauračné práce viedli akad.
maliari E. Massányi a E. Petrikovič
5.9. 1955 – 31.5. 1958). Po dokon-
čení reštauračných prác budova
opäť nadobudla renesančný
charakter. Potvrdzuje to priečelie a
zadný trakt budovy vo dvore.
Podobne je tomu aj v interiéri, ktorý
bol doplnený novými plochostrop-
nými miestnosťami na 2. poschodí.
Realizovala sa nová inštalácia vodo-
vodu a kanalizácie, nový rozvod
elektriny. Objekt bol upravený pre
potreby múzea krajskej pôsobnosti,
ktoré začalo objekt využívať po
ukončení rekonštrukčných prác v r.

1952–1958. Fasáda Thurzovho domu bola upravená pod vedením Ing.
Úradníčka v roku 1969–1970 a prereštaurovaná r. 1974.

Nová etapa Thurzovho domu začala po prijatí reštitučného zákona.
O „staré“ vlastníctvo sa prihlásili bratia Karol a Jozef Beniačovci, dediči
bývalého vlastníka žijúci v Austrálii. Desať rokov prechádzal spor o
stredoveké vlastníctvo cez okresný, krajský až po Najvyšší súd SR, aby
2.9. 2002 bol vynesený posledný verdikt súdu v prospech Stredoslo-
venského múzea v Banskej Bystrici. 35 miliónová hodnota bola zachránená.

Zelená sieň, o ktorej sme písali v Permone č.1 z r. 2006, prešla
novou modernou obnovou, ktorú viedol reštaurátorský kolektív na čele s
akademickým maliarom Jozefom Doricom. O jej priebehu a jej výsledkoch
podal podrobnú informáciu vedúci kolektívu v publikácií Zelená miestnosť
– reštaurovanie maliarskej výzdoby, Banská Bystrica 2007 a v odbornom
časopise Pamiatky a múzeá č. 3 z r. 2007. Za všetko hovorí fakt, že
reštaurátorskému kolektívu bola udelená celoslovenská cena za
reštaurátorstvo za rok 2007.

Jozef Ďuriančik

Poznámky:
1  Permon: číslo 1, ročník I., rok 2003, str. 6 - 7
2  Permon: číslo 5, ročník II., rok 2004, str. 7
3  Permon: číslo 1, ročník 1, rok 2003, str. 2
4  Thurzovská rodina vlastnila aj dom v Dolnej ulici a meštiansky dom vo Zvolene na

dnešnom Nám. SNP č. 55, ktorý bol v roku 1961 asanovaný
5  Pri príležitosti storočného jubilea Stredoslovenského múzea 5. 12. 1989 bola osadená

pamätná tabuľa od akad. sochára P. Dobríka
6  J. Dernschwam: Pamäti o podniku na meď Thurzovcov a Fuggerovcov v Banskej

Bystrici v dobe jagelovskej
7  A. Piffl: Dve kapitoly z banskobystrickej renesancie, In: Banská Bystrica, Sborník

prác k 700. výročiu založenia mesta, Osveta, Martin 1955
8   Pri reštaurovaní Zelenej siene, bola prvýkrát na Slovensku použitá metóda akou

bola riešená obnova  Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne

Thurzov dom bol v nezávideniahodnom stave  už v r. 1925.



Druhý banskobystrický biskup Gabriel
Zerdahelyi vyvinul mimoriadne úsilie, aby
mohol byť seminár zriadený aj v Banskej
Bystrici. V tejto záležitosti už v roku 1802
intervenoval na kráľovskom sneme, aby
mohli byť znova otvorené diecézne kňaz-
ské semináre v duchu záverov Trident-
ského koncilu. Z podnetu biskupa Zerda-
h e l y i h o
c i s á r
František
I. vydal v

roku 1804 rozhodutie, na základe
ktorého vyčlenil prostriedky z Cirkev-
ného fondu na vybudovanie diecéz-
neho kňazského seminára v Banskej
Bystrici.

V rokoch 1805-1807 bola s inicia-
tívy biskupa Zerdahelyiho vybudovaná
v Kapitulskej ul ici  nová budova
kňazského seminára, v ktorom sa
akademický rok začal 1.11. 1807.
8.12. 1807 banskobystrický biskup
Gabriel Zerdahelyi slávnostne posvätil
novovybudovaný seminár a zasvätil ho
Sv. Karolovi Boromejskému. Tento
Kňazský seminár Sv. Karola Boro-
mejského v Banskej Bystrici vycho-
vával kňazov pre Banskobystrickú
diecézu prakticky až do roku 1950.
Počas účinkovania biskupa Štefana
Moysesa v rokoch 1850 až 1869 sa v
seminári vychovávalo v slovenskom
duchu a účinkovali tu mnohí významní
národovci. Biskup Karol Rimely v roku
1900 nadstavil na budovu seminára
ešte jedno poschodie a celú budovu
zmodernizoval. Teológia sa v tom čase
študovala štyri roky - osem semestrov
a štúdium sa končilo záverečnou
komisionálnou skúškou.

Po I. svetovej vojne v dôsledku
nepriaznivých pomerov a nedostatku
seminaristov sa načas prerušila výučba
v kňazskom seminári. Biskup Marián
Blaha, ktorý od roku 1921 viedol Ban-
skobystrickú diecézu vyvinul veľké
úsilie, aby sa obnovila činnosť kňaz-
ského seminára. Podarilo sa mu to v
roku 1924 a odvtedy mal seminár
znova kvalitných profesorov a pred-
stavených. Od roku 1939 sa v zmysle
nariadenia pápeža Pia XI. štúdium
teológie v banskobystrickom seminári
predĺžilo na 10 semestrov - 5 rokov.
Aj nástupca biskupa Blahu Mons.
Andrej Škrábik venoval veľkú po-
zornosť Kňazskému semináru Sv.

V novembri 2007 si Banskobystrická diecéza slávnostným spôsobom pripomenula 200. výročie založenia
svojho Kňazského seminára. Táto významná udalosť má veľký význam pre dejiny vysokého školstva v meste Banská
Bystrica. Banskobystrická diecéza bola založená z podnetu cisárovnej Márie Terézie pápežom Piom VI. v roku
1776. V prvých desaťročiach svojej existencie však nemala inštitút na výchovu kňazského dorastu. V roku 1776
cisárovná Mária Terézia nariadila, aby bolo 27 študentských miest v generálnom seminári Ostrihomskej
arcidiecézy rezervovaných pre kandidátov kňažstva Banskobystrickej diecézy. Uvedený generálny seminár sa v
tom období nachádzal v Trnave, v roku 1784 ho cisár Jozef II. preložil do Bratislavy, kde sa formovali seminaristi
až do roku 1802, kedy bol seminár opäť preložený do Trnavy.

Karola Boromejského a jeho zásluhou sa v seminári vyučovalo aj počas
rušných rokov II. svetovej vojny.

V roku 1950 zomrel biskup Andrej Škrábik a vtedajší totalitný režim
násilne zasiahol do vyvolenia jeho nástupcu. V tejto súvislosti už v marci
1950 štátna bezpečnosť zatkla takmer všetkých seminárnych
profesorov a predstavených. 14.7. 1950 bol nariadením vtedajšej tota-
litnej vlády Banskobystrický diecézny seminár násilne zrušený a jeho
budova bola poštátnená. Všetci seminaristi boli povolaní do PTP.

V rokoch 1950 - 1990 sa
kandidáti kňažstva pre Bansko-
bystrickú diecézu formovali v
jedinom štátom povolenom se-
minári v Bratislave. Počet semi-
naristov bol prísne kontrolovaný,
v dôsledku čoho klesol počet kňa-
zov v Banskobystrickej diecéze
oproti roku 1950 na polovicu.
V priebehu 50. rokov 20. storočia
asanovali časť spodného krídla
budovy seminára zasahujúceho
do Kapitulskej ulice vrátane oplo-
tenia a impozantnej vstupnej brány.

 Po páde total i t y prebral
vedenie Banskobystrickej die-
cézy Mons. Rudolf Baláž, ktorého
prioritou bolo znova otvoriť die-
cézny seminár. Už 15.6. 1990
zriadil diecézny kňazský seminár
Sv. Františka Xaverského, ktorý
provizórne fungoval v prenajatých
priestoroch hradu v Slovenskej
Ľupči. 1.5. 1991 Mons. Baláž
posvätil základný kameň nového
kňazského seminára v Badíne.
Náročná stavba kňazského semi-
nára bola dokončená v roku 1993,
kedy bol 4.10. novovybudovaný
seminár slávnostne posvätený.

Teologický inštitút v Banskej
Bystrici - Badíne je v súčasnosti
detašovaným pracoviskom Cyrilo-
metodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Do dnešných dní vycho-
váva kňazov pre Banskobystrickú
diecézu a kandidátom kňažstva
poskytuje okrem duchovnej for-
mácie aj plnohodnotné vysoko-
školské vzdelanie v zmysle cir-
kevných i štátnych predpisov.

Tento kňazský seminár je
legálnym pokračovaním histo-
rického Kňazského seminára Sv.
Karola Boromejského, v ktorého
historickej budove sa dnes nachá-
dza Diecézne pastoračné centrum
Jána Pavla II..

Gabriel Brendza

Erb biskupa G. Zerdahelyiho.

Detail dnes už neexistujúcej vstupnej brány seminára v B. Bystrici (pred r. 1895).

Teologický inštitút Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne.



Ako v iných mestách, tak aj v Banskej Bystrici po zvýšení počtu mešťanov nastala
kvalitatívne odlišná situácia v uplatňovaní samosprávnych mestských privilégií.
V najstarších časoch postačoval na výkon vládnej činnosti samotný richtár a popri ňom
fungujúca rada skromných rozmerov, ktorú v prípade potreby podporili všetci mešťania.
Nárast agendy na jednej a vzrast počtu mešťanov na druhej strane si však vyžiadali
reformu samosprávneho aparátu. Richtár a rada sa museli podeliť o zodpovednosť
s mešťanmi; tí však vzhľadom na svoj počet už neboli vždy dostatočne pružní. Svojich
povinností sa preto museli chopiť prostredníctvom zastupiteľského systému. Takto sa
v časoch pre nás neznámych vytvorila vonkajšia rada, ktorú podľa počtu členov bývalo
zvykom nazývať aj dvadsaťštyričlennou radou. Výstižnejším pomenovaním je však
nemecký termín Gemein či Ältesten, prípadne latinský termín communitas. Názvy
jednoznačne poukazujú na to, že tento orgán zastupoval celé meštianstvo (Gemein
a communitas), ktoré predtým muselo vykonávať tieto povinnosti. Neskôr, keď sa už
začal používať zástupný princíp, bolo toto
spoločenstvo, resp. rada tvorená už len zo
staršinov, príp. z múdrych mešťanov.

V najstarších časoch si mohli mešťa-
nia voliť zástupcov samostatne. Už v roku
1602 však badáme, že členov tohto
orgánu dopĺňa vnútorná rada; to však
musíme pokladať skôr za istý prejav
zneužitia právomocí mestskej rady.

Poslanie vonkajšej rady spočívalo
v podpore vnútornej rady. Smerodajným
pritom bol jej názor predovšetkým
v hospodárskych záležitostiach, čo zjavne
vychádzalo z princípu deľby zodpoved-
nosti. Jej hlavná povinnosť však spočívala
v kontrole vnútornej rady. Pred ňou richtár
predkladal výročné vyúčtovanie a boli to
členovia vonkajšej rady, ktorých úlohou
bolo preskúmať vyúčtovanie. V niektorých veciach mohla vonkajšia rada brať na
zodpovednosť aj vnútornú radu a mohla nad ňou vynášať súdy. Sprostredkúvala
meštianske priania v oblasti hygieny alebo hospodárstva vnútornej rade v podobe
každoročne podávaných meštianskych žiadostí. Prináležalo jej aj varovať vnútornú
radu pred všetkým, čo by mohlo spôsobiť mestu hmotnú alebo morálnu škodu. Jej
právomoci však boli značne ohraničené tým, že zasadania sa mohli konať len na
základe priamej výzvy a pozvania vnútornej rady. Vonkajšia rada sa bez povolenia
vôbec nesmela zísť. Ako žiarlivo si vnútorná rada strážila toto právo, vyplýva aj z toho,
že pokladala za dôležité verejne každý rok vyhlásiť toto obmedzenie.

Zasadania vonkajšej rady sa uskutočňovali buď osobitne, alebo spolu s vnútornou
radou v spoločnej zasadacej miestnosti, ale vždy pri oddelených stoloch. Tretí
meštiansky orgán – volené zastupiteľstvo – zaujal miesta na laviciach umiestnených
na vzdialenejšom konci sály. Pri osobitných zasadaniach viedol rokovanie vonkajšej
rady ako predsedajúci jeden z hovorcov (tribunus, Fürmender), ktorým bol vždy jeden
Nemec a jeden Slovák. Pri spoločných rokovaniach to bol znova on, kto odovzdával
rozhodnutia, stanoviská a názory vonkajšej rady vnútornej rade.

Ostatne aj tento mestský orgán znášal osudy vnútornej rady, o ktorých sme sa už
zmienili. V období náboženských zápasov ju raz úplne ovládli protestanti, inokedy v nej
príslušníci oboch náboženstiev získali paritné zastúpenie. Rovnako aj národnosti sa
usilovali podeliť si v nej miesta. Tesne pred definitívnym rozpustením vonkajšej rady
mali v nej paritné zastúpenie tak jednotlivé náboženstvá, ako aj národnosti. V menoslove
členov vonkajšej rady boli vždy na prvých miestach uvádzaní jej prv zvolení členovia
a až po nich zvolení neskôr. V takomto poradí odovzdávali svoje hlasy aj pri voľbách.
Nie sú však zriedkavé ani prípady, že najprv hlasovali katolíci a až po nich protestanti.

Členovia vonkajšej rady spočiatku ani neskladali oficiálnu prísahu. Prvýkrát
o nej čítame až v roku 1588, keď vnútorná rada žiadala aj od členov vonkajšej
rady zloženie prísahy. Zdá sa však, že pritom buď narazila na odpor z dotknutej
strany, alebo ani sama dôsledne netrvala na požiadavke, pretože v roku 1607 už

zasa súri a požaduje povinnú prísahu pre členov vonkajšej rady.
Znenie vtedajšej prísahy bolo takéto:
Prisahám pri Bohu všemohúcom, aj pri slávnom, múdrom pánovi richtárovi

a rade tohto slobodného kráľovského banského mesta Banskej Bystrice, prv mojej
Kristom dosadenej vrchnosti, potom z právomoci držaného a zastávaného úradu
vašich slávnych urodzeností a z úcty k najstaršiemu a dvadsiatim štyrom vyvoleným
predkladám a potvrdzujem to, že teraz, toho času jasnej rade náležím a som verný,
ctím si ju a budem pri nej potreby a blaho mesta sledovať a napomáhať tomu, škodu
a ohováranie odvracať a budem napomáhať udržiavať chov a úrodnosť. Aj keď často
v napadnutých prípadoch a záležitostiach sa budem musieť pre vrchnosti poslušne
objaviť, bez zvyčajnej nutnosti dôležité a čestné dôvody nevynechať, mi bude potom
od vrchnosti dovolené. Prisahám a chválim aj to, čo sa medzi radou starších
a dvadsiatimi štyrmi radí, rokuje a uzatvára, to nikomu neodhalím, ani nedám poznať,
lež po celý svoj dlhý život v tajnosti a mlčaní to udržím. Taktiež prisahám a chválim
mestské slobody a privilégiá, všetky slávne a obvyklé zvyky, že budem pomáhať
chrániť, obhajovať, ctiť si, udržiavať a nedovolím, aby boli opakovane porušené.

Tak prisahám, že veľkú, dobre váženú spoločnosť
po všetky časy na spravodlivú poslušnosť pomôžem
napomenúť a pre poslušnosť nepokojom alebo ostat-
ným protivnostiam sa vyvarujem, budem sa pred nimi
strániť a dbať na to. V úhrne budem robiť a vykonávať
všetko to, čo spravodlivým a verným poddaným spolu-
mešťanom a dvadsiatim štyrom prislúcha  a prináleží.
Týmto vyššie podpísaným všetko prisahám, že verne
podľa nej budem žiť a dodržiavať ju. Keď ju však svoj-
voľne poruším a dokonám to, tak ma prísne potrestá
náš Pán Ježiš Kristus, ktorý bude súdiť neverných a
neposlušných poddaných. Tak sa staň s pomocou
Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého. Amen.

O niečo kratšou, ale formálne podobnou bola prísaha
z roku 1613. Text kladie osobitný dôraz na mlčanlivosť
radných, keďže opakovane sa stávali také prípady, že
dôverné veci z radnice sa vyniesli medzi ľud na ulicu.

Členovia vonkajšej rady pochádzali a boli volení
spomedzi predstaviteľov voleného zastupiteľstva. V dávnejších časoch organizovala voľby
samotná vonkajšia rada bez akéhokoľvek cudzieho vplyvu. Po roku 1755 však začala svoj
vplyv na vonkajšiu radu presadzovať vnútorná rada, keďže vo vtedy publikovaných volebných
zásadách sa právo kandidatúry do vonkajšej rady pririeklo vnútornej rade. Podľa tohto
usmernenia mala vonkajšia rada navrhnúť vnútornej rade šiestich kandidátov na každé
uvoľnené miesto. Vnútorná rada potom z nich vybrala troch a označila ich za volebných
kandidátov. Spomedzi nich potom vonkajšia rada zvolila svojho nastávajúceho člena a vo
voľbách pokračovala dovtedy, kým všetky voľné miesta v nej opäť neboli obsadené.

Členovia vonkajšej rady neboli odmeňovaní, keďže ich funkcie sa odjakživa
považovali len za honor a predstupeň na členstvo vo vnútornej rade. Ročne boli
odmeňovaní iba dvoma fakľami, kalendárom a štipcom na sviečky.

Mimochodom, mešťania považovali už aj samotný post staršinu za také
vyznamenanie, že novozvolení členovia ochotne zaplatili oddávna zaužívané príchodné,
ktoré ostatne zvykli platiť aj noví členovia voleného zastupiteľstva. Tento poplatok činil
pôvodne 6 toliarov, v roku 1747 ho však s ohľadom na tiesnivé pomery znížili na polovicu.

Zmienili sme sa, že predsedajúcim a vodcom vonkajšej rady bol hovorca –
Fürmender, Vorredner, orator, tribunus, ktorý predsedal zasadnutiam rady a jej uznesenia
oznamoval vnútornej rade. Kým mešťania boli čisto nemeckej národnosti, pramene sa
zmieňujú len o jednom hovorcovi. Až po Turzovom zmieri sa začíname stretávať aj so
slovenským hovorcom, ktorý však v hierarchii nasledoval vždy až po svojom nemeckom
kolegovi. V mene jednotlivých mešťanov mohol vystupovať vždy iba hovorca.

Mešťania sami rozhodovali o tom, kto bude ich hovorcom, až do toho času, kým na
jeho voľbu nezačala vplývať komora. Dovtedy o hovorcovi mohli mešťania rozhodovať
úplne slobodne a nikto im v práve nemohol brániť. Predsa sa však niekedy vyskytli isté
racionálne dôvody, ktoré mešťanov prinútili zvoliť za hovorcu konkrétnu osobu. Takou
persónou mohol byť predovšetkým ten, kto už bol členom vnútornej rady, ale jeho post
pri voľbách nebol obnovený. Vtedy ho mešťania zvykli odškodniť nielen tým, že mu
zaistili miesto vo vonkajšej rade, ale aj tým, že si ho zvolili za hovorcu.

Z diela Emila Jurkoviča Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica prinášame dnes časť kapitoly Mestská
organizácia venovanú Vonkajšej rade, jej kreovaniu, poslaniu, významu a fungovaniu. Myslíte si, že existuje podobnosť
s terajším mestským zastupiteľstvom? Ak chcete nájsť odpoveď aj na túto otázku, pozývame vás teraz do histórie.



Hovorcove povinnosti podrobne charakterizuje štatút z roku 1774. Hovorcove práva
a povinnosti sa v podstate zhodujú s právami a povinnosťami vonkajšej rady – veď predsa
vystupoval vždy len v jej mene, ako to naznačuje aj názov jeho úradu. Na druhej strane
však medzi jeho úlohy patrilo aj upozorňovať vonkajšiu radu na uplatňovanie jej práv a na
tom aj nástojiť. Podľa zmieneného štatútu 1. musí dozerať na hospodárenie mesta a podávať
návrhy na zlepšenie mestských príjmov. 2. Musí pozorne sledovať kráľovské výsady, či
niektorá z nich si neprotirečí s mestskými výsadami. 3. Keďže mesto má právo skladu,
hovorca musí dohliadať, aby nik neurobil nič, čo by mohlo poškodiť túto výsadu alebo čo by
spôsobilo zníženie mestských výnosov. 4. Vzhľadom na to, že hovorcovia si na zasadnutiach
rady plnia aj ulohy juristov, majú dbať na to, aby nikto nenarušil vážny charakter rokovania,
resp. aby nik neznevážil tento mestský orgán. Ak by sa takéto prípady predsa len vyskytli,
je povinnosťou hovorcov nahlásiť takéto osoby a vymerať im trest. Medzi povinnosti patrí
aj starostlivosť o zabezpečenie svätenia nedieľ a sviatkov. 5. Znesväcovateľov nedieľ
a sviatkov pokutujú peňažitými trestmi. 6. Hovorcovia sú povinní informovať najprv osobitne
richtára, ale potom aj mestskú radu o každom nástroji, ktorý by pomohol prispieť k blahobytu
mesta. 7. Sú povinní odvrátiť každú potenciálnu hrozbu od mesta a jednotlivcov. 8. Dbajú
na to, aby vyúčtovania mesta boli každoročne správne vyhotovené na konci trimestra,
nech môžu byť predložené vyšším miestam na preskúmanie. 9. Starajú sa, aby vyúčtovania
poručníckych majetkov boli presne vyhotovené a predložené komisii zostavenej na tento
účel. Nakoniec 10. podľa vlastných možností sa starajú, aby porozumenie a pokoj
medzi radnými a voleným zastupiteľstvom ničím nebol narušený. Odznakom hovorcovej
moci bola kopija, ktorú držal v rukách pri slávnostných sprievodoch a pravdepodobne aj
počas zasadnutí rady (pozri kapitolu o súdnictve).

Na výkon takýchto zodpovedných úloh bolo potrebné každopádne pohľadať
skúseného a súceho mešťana. Bezchybný musel byť aj jeho súkromný život, a to nielen
preto, aby zo svojej pozície slúžil za vzor ostatným mešťanom, ale aj preto, že pri
nasledujúcich voľbách do mestskej rady bol prvým a najhorúcejším kandidátom, pravda,
ak počas pôsobenia vo funkcii hovorcu preukázal svoje kvality. Naopak, ak počas výkonu
funkcie žil životom, ktorému sa dalo všeličo vyčítať, bol zbavený svojho postavenia.

Z uvedeného jasne vyplýva, že úrad hovorcu nebol doživotným postom a jeho
konkrétni držitelia ho zastávali len dovtedy, kým sa nedostali do vnútornej rady.
Vzhľadom na zodpovednosť tejto pozície, ako aj zásluhy, ktoré súci mešťan počas
jedného alebo viacerých rokov na tomto mieste získal, nemôžeme sa diviť prípadom,
keď nielen mešťania si neželajú abdikáciu takéhoto hovorcu. Nezriedka aj samotný
úradník sa zdráha prepustiť svoju funkciu inému a tak sa vzdať zásluh a vyhliadok
na svoju kandidatúru do vnútornej rady. Je preto celkom prirodzené, že hovorcu
zvyčajne neodvolali z úradu dovtedy, kým sa nedostal do vnútornej rady.

Komisár z roku 1715 Medňanský bol prvým, kto vyslovil výhrady voči tomuto
protiprávnemu postupu medzitým zmenenému na ustálený zvyk. Trval na tom, aby
spolu s ostatnými úradníkmi potvrdzovanými vo voľbách na konci roka abdikovali
aj hovorcovia, ktorí už začali svoj úrad považovať za doživotný. 3. bod jeho nariadenia
sa vo veci vyslovuje v takom zmysle, že hovorca podáva na konci roka demisiu
spolu s ostatnými mestskými úradníkmi. Nijako mu však nie je bránené opätovne
ho zvoliť v prípade, ak získa dôveru spoluobčanov.

Voľby tribúna sa uskutočňovali počas mestských volieb spolu s voľbami do
ostatných mestských honorácií. Po zvolení musel aj on zložiť oficiálnu prísahu,
ktorej znenie však nepoznáme.

Za výkon zodpovednej funkcie už dvaja hovorcovia v 18. storočí dostávali aj
plat. Napríklad v roku 1747 prislúchalo nemeckému hovorcovi 40, slovenskému
hovorcovi 30 zlatých. Okrem toho každému patril voz sena, dve fakle, kalendár,
štipec na sviečky a jedna parcela na mestských zemiačniskách. V roku 1753 však
prestali dostávať dávky v naturáliách, preto už získavali po 70 zlatých. V roku
1801 zakázali hovorcovi prenajímať mestské pozemky či iné mestské majetky, len
aby sa dosiahla čo najvyššia miera nezávislosti jeho úradu.

V jozefínskom období podľa všetkého došlo k prerušeniu činnosti vonkajšej
rady, resp. bola zlúčená s voleným zastupiteľstvom; v ňom hovorca plnil rovnaké
úlohy, aké mal predtým vo vonkajšej rade. Ale už v roku 1787 adresoval oblastný
administrátor otázku mestskej rade, či nepokladá za správne, aby z hľadiska
úsporných opatrení zrušil tak funkciu mestských tribúnov, ako aj mestských
poručníkov. Mestská rada však nebola ochotná vyhovieť administrátorovej žiadosti
a zaujala jednoznačné stanovisko v prospech ďalšieho fungovania oboch úradov.

Po skončení jozefínskych čias síce bola vonkajšia rada obnovená, ale už v roku
1793 je opäť a tentokrát už definitívne zrušená. S ňou prirodzene zanikla aj funkcia
hovorcu v tomto orgáne. Pole pôsobnosti sa pre ňu vytvorilo vo volenom
zastupiteľstve, ktorému sa jej niekdajší vykonávateľ stal predsedom a hovorcom.
Na konci 18. storočia odchádza do dejín aj funkcia slovenského hovorcu a ostáva
len nemecký kolega. V zmysle zákonov z roku 1848 potom zanikla aj jeho funkcia,
keď volené zastupiteľstvo uvoľnilo miesto poslaneckému zboru.

Volené zastupiteľstvo (Electa  alebo Selecta communitas, Erwählte Gemein)
reprezentovalo celú meštiansku pospolitosť. Jeho existencia siaha ďaleko do čias pred

16. storočím. Vtedy už mešťan vzhľadom na vzrastajúci počet svojich spoluobyvateľov
nedokázal osobne uplatňovať svoje práva a mohol tak robiť len prostredníctvom svojich
zástupcov. Pri voľbách sa však zúčastňovali ešte všetci mešťania, a to napriek tomu, že
volené zastupiteľstvo už v iných veciach konalo v ich mene. Mešťania však postupne
prišli o svoje osobné volebné právo a mohli ho uplatniť len prostredníctvom voleného
zastupiteľstva a svojich zástupcov. Počet zástupcov v tých časoch nepoznáme;
pravdepodobne však neprekračoval 50 – 60 osôb. Bolo zvykom vyžiadať si jeho názor
najmä v hospodárskych otázkach. Vtedy sa tento orgán zišiel s vonkajšou radou na
spoločnom zasadnutí; smel sa vyjadrovať k prerokúvanej otázke, ale hlasovať nemohol.

Do zastupiteľstva mohol byť zvolený len mešťan, ktorý vlastnil v meste dom.
Na tejto požiadavke trval ešte aj štatút z roku 1755. Podľa postupu vyžadovaného
pri reštaurácii volené zastupiteľstvo predstavilo vnútornej rade 6 kandidátov, a to
rovnakého vierovyznania, aké mala osoba, po ktorej sa uvoľnilo miesto. Vnútorná
rada z nich vybrala 3 kandidátov; vonkajšia rada spolu s voleným zastupiteľstvom
spomedzi nich potom zvolila nového člena zastupiteľstva.

Z voleného zastupiteľstva sa v druhom decéniu 18. storočia sformoval
quinquagintaviratus a centumviratus. Komisár v roku 1715 Medňanský sa totiž v nariadení
adresovanom mestskej rade ohradil, že pri voľbách sa dovtedy zúčastňovali všetci
mešťania. Podľa jeho mienky je to zbytočné a poskytuje len zámienku na osočovanie,
pokrikovanie po sebe a vzájomnú nevraživosť jednotlivých skupín. Vzhľadom na uvedené
pokladá za oveľa zmysluplnejšie, ak sa udomácni zvyk zaužívaný už dávnejšie aj
v susedných banských mestách: volebným aktom sa splnomocní centemviratus, alebo
ak by nebol dostatok vhodných mešťanov na vymenovanie do takéhoto orgánu, tak
quinquagintaviratus. Z tohto orgánu, ktorého členovia majú skladať prísahu rovnako ako
členovia vonkajšej rady, sa potom bude príležitostne dopĺňať aj vonkajšia rada. Vyznávači
obidvoch konfesií v ňom majú mať paritné zastúpenie. Okrem tohto orgánu však treba
zostaviť ešte 50-člennú komisiu, ktorá bude mať slovo pri prerokúvaní dôležitých
mestských záležitostí. Takže takto budú mestské veci v prípade dôležitých veci
vybavované 138-členným zhromaždením, t. j. 12 členmi vnútornej rady, 24 členmi
vonkajšej rady (vigintiquattuorviratus), 2 hovorcami a orgánom pozostávajúcim zo 100
členov (quinquagintaviratus selectae communitatis a quinquagintaviratus ex majori
communitate). Tento centemviratus však nikdy nemal plný počet členov; zvyčajne sa
stretávame iba s quinquagintaviratúrou, ktorá zasahuje do vybavovania mestských
záležitostí. Druhý 50-členný zbor sa kreoval len na samotné voľby.

Počas absolutistickej jozefínskej vlády malo volené zastupiteľstvo od roku 1786
60 členov; medzi nich bola zaradená aj vonkajšia rada zbavená vlastnej osobitnej
právomoci. Zastupiteľstvu predsedal hovorca – pravdepodobne nemecký, pretože
funkcia slovenského hovorcu bola zrušená. V roku 1790 sa však všetko navrátilo
k starým poriadkom a pri vtedajších mestských voľbách boli na svoje pôvodné
miesta zvolení predovšetkým tí, ktorí o ne prišli v zmysle opatrenia z roku 1786.

Nariadenie z roku 1793, ktoré s definitívnou platnosťou rozpustilo vonkajšiu
radu, sa nijakým spôsobom nedotklo voleného zastupiteľstva, ba skôr naopak –
jeho právomoci sa týmto počinom ešte rozšírili. Zasadnutia sa spravidla konali raz
za mesiac. Predsedajúci hovorca na nich informoval o záležitostiach, ktoré orgánu
doručila mestská rada na vyžiadanie si stanoviska, resp. sa rokovalo o návrhoch,
ktoré podali členovia zastupiteľstva a v prípade ich prijatia boli predložené v podobe
návrhu mestskej rade. Volené zastupiteľstvo zohrávalo dôležitú úlohu pred mestskými
voľbami: najprv navrhlo kandidátov, o ktorých potom informovalo mestskú radu.
Zápisnicu zo zasadnutí voleného zastupiteľstva predkladal vnútornej rade na jej
nasledujúcom zasadnutí samotný hovorca. Pri tejto príležitosti obšírnejšie informoval
o prijatých návrhoch, ktoré boli odporučené na vykonanie.

Miestom zasadnutí voleného zastupiteľstva bola zasadacia miestnosť
v mestskom dome. Tento orgán, ako už bolo spomenuté, pozostával vždy len z mešťa-
nov vlastniacich dom v meste, lebo iba v nich videl odhodlaných obrancov práv.
Bezpodmienečne trval na tom, aby každý jeho člen vlastnil dom na území mesta.
S inou nehnuteľnosťou sa neuspokojil. Na zasadnutiach oddávna platila povinná
účasť. Napriek tomu však bolo potrebné opakovane prijímať prísne opatrenia
zabezpečujúce trvajúci záujem členov zastupiteľstva o tieto zasadnutia.

Volené zastupiteľstvo naposledy figurovalo pod týmto pomenovaním 14. júna 1848,
keď v zmysle zákonného článku č. 23 z roku 1848 prepustilo miesto 82-člennému
mestskému poslaneckému zboru. V tento deň sa volené zastupiteľstvo zišlo naposledy
pred mestskou radou pod vedením hovorcu, hlavného lekára Jozefa Bauera, aby sa
oficiálne rozlúčilo a aby aj pred budúcimi generáciami slávnostne vyhlásilo, v akom
dôvernom a úprimnom vzťahu boli v meste Banskej Bystrici vnútorná a vonkajšia rada
a ako sa pretekajúc v snahe o verejné blaho si zastali túto svoju povinnosť.

Nakoniec sa ešte v krátkosti vyslovme k odmeňovaniu hovorcu. V roku 1714
mu zvýšili plat o 2 zlaté, takže jeho ročný plat činil 8 toliarov. Od roku 1720 dostávali
jednotliví hovorcovia po 24 zlatých, od roku 1729 po 25 zlatých a od roku 1752 po
35 zlatých ročne.

Emil Jurkovič



O povodni v r. 1847 sa zachovalo málo informácií, údajne však mala rovnaký rozsah
ako neskoršia v r. 1853. Povodeň z 8.5. 1853 pripomínali hneď dve tabuľky
s vodoznakom, jedna na sokli bývalej štvorbytovky lesných úradníkov na konci terajšej
Národnej ulice a druhá na sklade dreva v priestore horných hrablí, kde bola na drevenom
stĺpe oválna tabuľka s údajom o tejto mimoriadnej povodni. Žiaľ ani jedna z týchto tabúľ
sa nezachovala. Na rozsah povodne sa dá usudzovať len podľa polohy domov postihnutých
obyvateľov, ktorí žiadali o zníženie daní alebo odškodnenie.

Pomerne dobre bola zdokumentovaná povodeň z 8.–12. mája 1899, ktorú opísal
lesník Karol Kaán v práci A Garam áradása Zólyom vármegye vízkörnyéken (Povodeň
Hrona v povodí Zvolenskej župy), vydanej v r. 1901 v banskobystrickej tlačiarni F.
Macholda.

Od 3. mája 1899 začalo husto pršať v celom povodí Hrona. Tieto dažde
spôsobovali topenie snehu vo vyšších polohách v dôsledku čoho od 6. mája
zaznamenali zvyšovanie hladiny Hrona,
ktorý 7. mája 1899 v B. Bystrici dosiahol
výšku 133 cm. Napriek tomu, že
pohroma ešte nehrozila, zastavila sa
plavba pltí a horlivo sa odstraňovalo
drevo z hrablí. Po kratšej prestávke opäť
začalo vytrvalo pršať, čo zapríčinilo
ďalšie stúpanie Hrona, ktorý v B. Bystrici
dňa 8. mája o šiestej ráno dosahoval
výšku 139 cm a večer o ôsmej hodine
už 148 cm. Dňa 9. mája to bolo 183
cm, 10. mája nadránom o druhej hodine
stúpol Hron na 191 cm a večer o pol
deviatej kulminoval na výške 204 cm.
Rieka zaplavila širšie okolie vrátane
areálu hrablí. Voda sa prelievala ponad
hrable, drevo z nich už nebolo možné
vyberať, a preto ich s veľkými ťažkosťami otvorili, aby umožnili voľný prietok. Budovy
lesnej správy obkolesené vodou boli prístupné len člnom.

Dramaticky je táto povodeň opísaná v dobovej tlači (Bezstercebánya és Vidéke,
14.5. 1899): Po výdatných lejakoch v oblasti Starých Hôr dňa 9.5. 1899 okolo polnoci
sa potok Bystrica premenil na dravú, všetko zatápajúcu rieku. Dravý prúd ničivou
silou zasiahol B. Bystricu o pol jednej v noci. Starého chorľavého strážnika drevoskladu
„Na Zábave“ zachránili len v poslednej chvíli, strážny domček s vodoznakom povodne
z r. 1853 však voda odniesla. Mestský hlavný horár Ladislav Hrdina so svojimi ľuďmi
počas noci zachránili zo skladu aspoň časť dreva. Dobytok z Herritzovho majera
zachránili len s veľkou námahou. Pri hámorskom moste voda zničila hať stoličkovej
továrne, ale most z kameňa a železa odolal. Voda ďalej zatopila záhrady v Hámri,
najmä Polevkovicsovu záhradu, kde zničila 12 včelích úľov, o ktoré sa vtedy už zosnulý
starý pán s láskou staral. Potom voda prenikla cez Kollárovu záhradu do stoličkovej
továrne, kde zničila vodné diela v hodnote 10 – 15 tisíc forintov.

Pri záchranných prácach dravý prúd strhol vojaka z miestnej posádky (Michal
Tomko z Polomky), ktorého našli utopeného pri Zvolene až 11.5. 1899. Mesto pri
povodni prišlo až o 1.000 m3 dreva. Plávajúce drevo chudobní občania vyťahovali
pre vlastnú potrebu.  Povodeň zasiahla aj ulicu Könyves Kálmána (dnes J. Kráľa),
kde hospodársky radca Gragger zariadil odvedenie vody do kanálov. S vodným
živlom statočne bojovala jednotka stotníka Sparbela z 3. streleckej stotiny.
S nadľudským úsilím za pomoci rebríkov vyslobodzovali ľudí zo zatopených domov,
pričom jedna starenka nechcela opustiť pôjd svojho domu, a preto ju museli
evakuovať násilím. Zaujímavou epizódou bola záchrana 25 cigánov rebríkmi z pôjdu
Drobbovho domu, kam sa pred povodňou uchýlili zo svojich chatrčí v Jakube.
Z ďalšieho domu jeden pastier nechcel odísť, kým nezachránia aj obecného býka,
čo sa napokon za pomoci lán podarilo. Voda prenikla cez okná aj do textilnej továrne
Ruttkayovcov, kde napáchala škodu na strojnom zariadení.

Veľké škody vznikli aj v obciach Horný Jelenec a Staré Hory, ako aj
v Harmaneckej továrni na papier. Hron zatopil aj Glézingerovu pílu. V Dolnej Radvani
na uliciach, vo dvoroch, záhradách i v izbách domov mohli chodiť len po fošnách.
Dňa 10.5. 1899 povodeň pretrhla viacero hrablí nad B. Bystricou, v dôsledku čoho
sa samovoľne splavilo veľké množstvo dreva. Strhnutý bol most v Iliaši, Vlkanovej
a vo Sv. Kríži. Chodiť sa dalo len po železničnom násype, všetko ostatné bolo pod
vodou. Vo veľkom nebezpečí bol iliašsky mlyn na hronskom ostrove, ktorý sa stal
neprístupným. Značné škody vznikli vo Vlkanovej, Hronseku, Rybároch a Hájnikoch
ako aj vo Zvolene, najmä na továrni UNION. Železničný násyp pod Borovou Horou

bol natoľko podmočený, že vlaky tadiaľ mohli premávať len pomaly.
Po strhnutí mosta pri Lučatíne uviazlo na zbytkoch pilierov mnoho
dreva, ktoré sa navŕšilo až do výšky domu. Na odstraňovaní dreva
pracovalo 48 vojakov a 198 sedliakov, aby sa predišlo strhnutiu

mostov v Slovenskej Ľupči, Šalkovej a Banskej Bystrici. Od 11.5. 1899 konečne
prestalo pršať a Hron začal postupne klesať (v ten deň o 9 hod. ráno bola výška
vody 196 cm a večer 181 cm). Povodeň pominula, začalo veľké upratovanie
a náprava škôd. Tieto boli veľké aj na majetku erárnych lesov, zničené, alebo
poškodené boli viaceré hrable a iné technické diela, množstvo dreva odplávalo
a veľa pltí uviazlo na poliach zaliatych povodňou.

Aj ďalšiu katastrofálnu povodeň, ktorá vyvrcholila v dňoch 21.–22. apríla 1931,
spôsobili na Pohroní vytrvalé dažde. Podľa správ z dobovej tlače (Pohronský Hlásnik,
24.4. 1931) voda Hrona a jeho prítokov vystúpila z riečiska a zaplavila nielen polia
a lúky, ale aj nižšie položené mestá a dediny, kde spôsobila veľké škody na majetku
občanov. V B. Bystrici bolo zaplavené predmestie Pod Kalváriou, nábrežie Légií
(teraz Štefánikovo) i Štadlerovo nábrežie. V Hámri potok Bystrica zaplavil niekoľko
domov a ľudí bolo treba vysťahovať. Postihnuté boli aj okolité obce. Podlavický

potok zničil záhradníkom jarnú úrodu.
Celá Dolná Radvaň bola zaplavená,
pričom v izbách domov siahala voda až
po pás. Ľudí bolo potrebné vysťahovať
do školy a inde. Malachovský potok
postrhával hrádze a zaplavil cestu k B.
Bystrici. Rozvodnený potok Bystrica
zaplavil Ulmanku, Sv. Jakub a časť
Kostiviarskej. Na Horehroní vznikli
taktiež veľké škody a došlo aj k tragédii,
keď mladého kočiša strhla dravá voda
aj s koňmi do Hrona, kde sa utopil. Pri
záchranných prácach účinne pomáhalo
vojsko s hasičstvom.

Dňa 26.7. 1960 zavčas rána v B.
Bystrici vystúpila voda Hrona ešte zo
starého koryta a zaplavila nižšie polo-

žené časti nábrežia. Voda zatopila pivničné priestory priľahlých domov. Vytopený
bol aj archív vo vtedajšej budove ONV (neskôr OVS) a do vtedajšej I. Jedenásťročnej
strednej školy sa dalo vchádzať len cez vodu siahajúcu až po kolená. Prietočný
profil mostov bol úplne zahltený. Priestor bývalého Sokolského ihriska (neskôr
autobusové nádražie a Drukos) za Hronom bol pod vodou, ľudia si tam zachytávali
plávajúce drevo pre svoju potrebu a deti sa plavili na improvizovaných pltiach.
Povodeň kulminovala v popoludňajších hodinách, až potom voda začala klesať.

Povodne zapríčinené prietržami mračien sa vyskytli aj v dňoch 8.–11.6. 1965.
Hron v Brezne kulminoval 10.6. 1965 o 4,30 hod. na výške 134 cm, v B. Bystrici
o 12 hod. 250 cm a v Brehoch o polnoci 300 cm. Tradičné koryto Hrona medzi
Zvolenom a Žiarom sa dalo rozoznať len podľa pobrežných stromov vyčnievajúcich
z okolitých zaplavených polí a lúk. Značné škody spôsobili aj ďalšie rozvodnené
rieky (Slatina, Rimava, Ipeľ, Slaná).

Dlhotrvajúce a výdatné zrážky v mesiacoch jún až október 1974 postihli celý
vtedajší Stredoslovenský kraj a spôsobili rozsiahlu povodeň, ktorá patrí k najväčším
v histórii. Povodeň kulminovala 22. októbra 1974, kedy výška vody Hrona v B.
Bystrici dosahovala 480 cm a prietok až 560 m3/s (priemerný ročný prietok 27,9
m3/s). Pod vodou sa ocitli suterény a pivnice domov na Hronskom (teraz
Štefánikovom) nábreží (20 rodín bolo evakuovaných), zatopené boli cesty, bývalé
autobusové nádražie a Uhlisko, ktoré zásobovali len na člnoch. V parku Pod
pamätníkom SNP až po hotel LUX, na mieste niekdajšieho meandra Hrona, vzniklo
veľké jazero. Cez mosty sa prelievala voda, stali sa nepriechodnými, tlaku vody
však odolali. Priechodný bol len železničný most.

Záplavy postihli aj Malachov, Kostiviarsku, Podlavice, Šalkovú ako aj Radvaň,
kde sa niekoľko podmočených starých domov zrútilo. Vznikli veľké materiálne škody.
Vo vtedajšom banskobystrickom okrese bolo povodňou poškodených 267 domov,
evakuovali vyše 300 rodín, z 27 ohrozených 4 závody prerušili prácu, nezjazdných
bolo 42 km štátnych a miestnych komunikácií, zaplavených bolo 3.800 ha
poľnohospodárskej pôdy a 30 km železničných tratí. Od 24. októbra začali hladiny
riek klesať a mohlo sa pristúpiť k odstraňovaniu škôd. Možno si ešte niektorí starší
občania spomenú na aféru s predajom „zatopených aut“ z radvanskej Mototechny,
do ktorej boli namočení aj niektorí vtedajší funkcionári. Vodoznak tejto povodne bol
svojho času umiestnený na sokli dispečerskej búdky bývalého autobusového
nádražia, ktorý sa však nezachoval, ale ďalší dodnes jestvujúci je v skrytej polohe
na pravom stĺpiku mosta cez Hron smerom k železničnej stanici B. Bystrica – mesto.

Katarína Burkovská

Pokračovanie z 1. str.

Povodeň z apríla 1931 - Hronské nábrežie.



Izidor Žiak sa narodil 10.2. 1863 v Turčianskom Michale (dnes súčasť
Turčianskych Teplíc) na samote Somolice v mlynárskej rodine. Odtiaľ
pochádza prímenie Somolický. V r. 1877-1882 študoval na katolíckom
gymnáziu v Banskej Bystrici. So
spolužiakmi a kamarátmi navšte-
voval v Lazovnej ulici č.11 štúrov-
ského básnika Jána Bottu. Na
stretnutiach u Bottu, ktorý v tomto
dome býval a roku 1881 zomrel,
študovali slovenské dejiny, čítali a
propagovali básne s národnou
tematikou.

Mladý Somolický bol pre
svoje politické básne a protima-
ďarské aktivity kruto potrestaný.
Vylúčili ho zo školy. Bol nadaný a
v štúdiách chcel pokračovať, preto
hľadal spôsob, ako študovať ďalej
súkromne. Našiel si výhodné
zamestnanie a ubytovanie u JUDr.
Andreja Hanzlíka v Lazovnej ulici
č. 8. U tohto známeho banskoby-
strického advokáta si v roku 1883
zarábal ako pisár na ukončenie
šiesteho ročníka gymnázia.

Niekoľkokrát prerušil bansko-
bystrické pôsobenie a odišiel za
úradníka do Ružomberka a Lope-
ja, neskôr za redaktora Národných
novín do Martina. Pre politicky
ladené články bol odsúdený a
väznený, (skutočnými autormi
niektorých článkov boli pritom
Vajanský a iní redaktori). Po roztrž-
kách v redakcii Národných novín
sa opäť vrátil do Banskej Bystrice.
Jeho dobrodinec dr. Andrej Han-
zlík mal pochopenie pre jeho
bohémsku povahu a ďalej ho pod-
poroval. Neúspešne sa skončila aj
Somolického snaha organizovať
krajanský život v USA.

V Štátnej vedeckej knižnici -
Literárnom a hudobnom múzeu v
Lazovnej ulici č. 9 návštevníci
nájdu v archívoch dokumenty zo
seminára a výstavy venovanej I. Ž.
Somolickému. Podujatia sa konali
2.2. 1983 pri príležitosti 120.
výročia jeho narodenia. V múzeu
sa nachádza aj originál strojopisu:
Rozpomienka na čestného
človeka od K. S. Vartovského a
ďalšie autentické dokumenty. Pre
záujemcov je tu korešpondencia
Somolického s Jozefom Grego-
rom Tajovským, s ktorým sa poznal
od študentských čias v Banskej
Bystrici a neskôr sa stretli v redak-
cii Národných novín v Martine.
Somolický radil Tajovskému a
povzbudzoval ho pri formovaní
literárneho talentu. Neskôr u neho

v Bratislave aj určitý čas býval.
Zaujímavé informácie o Somolickom sme zistili v materiáloch v

Štátnom archíve MV SR, pobočka Banská Bystrica. Nachádzajú sa tu
niektoré ročníky novín Besztercebánya és vidéke,
ktoré vychádzali v Budapešti. V ročníku IV., č.8/1892,
s.4 sa  napríklad pod názvom Petőfi tótul (Petőfi po
slovensky) dočítame, že sa na jeseň pripravuje vydanie
básnikových diel v preklade Emila Podhradszkého.
Korektúry má urobiť „Zsiak Izsó, aby sa odstránili
prípadné gramatické chyby“.

Z roku 1893 pochádza Somolického autograf
- žiadosť o vydanie cestovného pasu:

Vážený mestský úrad!
S úctou dolupodpísaný plánujem absolvovať

študijnú cestu do zahraničia, konkrétne do štátov
Európy, Ázie a Ameriky za účelom rozšírenia môjho
spisovateľského duchovného rozhľadu. Keďže som
4 roky platil doplňujúce dane do pokladne bansko-
bystrického kráľovského mesta, prosím o vydanie
cestovného pasu do Európy, Ameriky a Ázie v
požadovanom roku. Poznamenávam, že spoluces-
tujúcou bude moja žena Zuzana rod. Pálešová.

V roku 1895 prebehla medzi úradmi v Budapešti a
Banskej Bystrici bohatá korešpondencia, ktorá sa týkala
osoby Izidora Žiaka. Maďarské súdne orgány pripravili
proti nemu 7 procesov. Za verejnú kritiku maďarizácie
bol napríklad 15. októbra 1895 vystavený úradný list
kráľovského súdu v Budapešti s vyhlásením o jeho
odsúdení na 2 mesiace väzenia, ktoré sa potom zmenilo
na pokutu 50 forintov.  2. novembra 1895 bol datovaný
list Kráľovskej prokuratúry v Budapešti adresovaný
Mestskému úradu v Banskej Bystrici, v ktorom žiadajú
Izidora Žiaka uhradiť pokutu 50 forintov.

V liste č.7879 z Mestskej radnice v Banskej Bystrici
zo 7.11. 1895, je odpoveď, že nie je možné danú pokutu
uhradiť, pretože menovaný bankový pisár Izidor Žiak
nedisponuje žiadnym hmotným a nehmotným majetkom.

 V rušnom, i keď krátkom a nie šťastnom živote
Izidor Žiak Somolický vytvoril pozoruhodné diela. Je
autorom básnickej zbierky Na svite (1892), Popevky
z hôr, krátkych próz Bájky (1899), drámy Zakliata
kňažná, rozprávok Z kroka na krok, Chodil po
pánoch, Striga a i. Ovládal niekoľko cudzích jazykov.
Prekladal F. M. Dostojevského, M. J. Lermontova, V.
Huga, M. Twaina, A. Petőfiho a ďalších. Jeho básne
boli preložené do iných slovanských jazykov, niektoré
básnické zbierky inšpirovali hudobných skladateľov.
Jeho texty zhudobnil aj J. L. Bella.

V jeho krátkej ale plodnej spisovateľskej a
publicistickej tvorbe prevládala melanchólia a pesi-
mizmus. Ako v jeho osobnom živote. Zomrel v Banskej
Bystrici 25. januára 1918 vo veku 54 rokov.

Zlata Troligová

Pramene:

1. Štátny archív MVSR v Banskej Bystrici, pobočka Banská
   Bystrica
2. Zbierkový fond ŠVK-Literárneho a hudobného múzea
3. Borguľová, Jana: Izidor Žiak Somolický. In: Literárno-hudobné
   pohronie č. 15. Literárne a hudobné múzeum v Banskej
   Bystrici, 1983, s. 23-33

V tomto roku sme si pripomenuli 90. výročie úmrtia básnika, prozaika a novinára Izidora Žiaka Somolického, ktorý
svoj život spojil aj s mestom Banská Bystrica. Jeho pôsobenie v meste pripomína pamätná tabuľa na dome č. 8 v
Lazovnej ulici a náhrobný kameň v katolíckom cintoríne pri Námestí Štefana Moysesa, kde našiel miesto posledného
odpočinku svojho krátkeho pohnutého života.

Izidor Žiak (vpravo) s J. Veselom, právnikom, spoluzakladateľom
slovenského peňažníctva (vľavo s paličkou) na fotografii z r. 1910.

Dom Izidora Žiaka v Lazovnej ulici.

Pamätná tabuľa na Izidora Žiaka Somolického v Lazovnej ulici.



V Banskej Bystrici sa začal výcvik prvých motorových pilotov v akcii 1000 pilotov
republike v r. 1934. V nasledujúcom roku boli v Banskej Štiavnici usporiadané prvé
preteky v bezmotorovom lietaní. Z B. Bystrice sa na nich ako divák zúčastnil Jozef
Revallo, ktorý potom so svojim bratom Milanom zhotovil bezmotorové lietadlo podľa
vlastného návrhu. Pokus vzlietnuť z Urpína bol neúspešný pre absenciu gumového
štartovacieho lana. Skupina nadšencov na čele s Václavom Kuncom, majstrom v
dielni p. Majera, zostrojila najprv motorové lietadlo vlastnej konštrukcie (nikdy
nevzlietlo), neskôr školný klzák, s ktorým
vykonali pri Selciach niekoľko krátkych
skokov za pomoci gumového lana. Ani
ďalšie motorové lietadlo amatérskej
konštrukcie Henriho Migneta (Nebeská
blcha) nikdy nelietalo. V tom čase nemal
nikto pilotný výcvik a rozvoju začala
brániť aj politická situácia.

Ďalšia činnosť pokračovala po
vzniku Slovenského štátu. V Perle na
Hornej ulici začala stavba troch klzákov
v dielni, ktorú dal k dispozícii jej majiteľ
pán Nutter. Členov letky „Slovenského
leteckého sboru“, ktorí bezplatne praco-
vali, viedol už spomenutý V. Kunc. V r.
1941 prichádza do Banskej Bystrice
inštruktor bezmotorového lietania Anton
Královič. Pod jeho vedením sa dokončila
stavba klzákov. Pri dedine Veľká Lúka
našiel profesor L. Kindernay terén, ktorý
vyhovoval na výcvik stupňa „A“ (kĺzavý
let v trvaní 1 minútu 30 sekúnd). Povole-
nie na využitie pozemku na kurz, ubyto-
vanie a stravovanie účastníkov kurzu
vybavil Ing. Šándor. Výcvik, ktorý začal
v auguste viedol inštruktor Anton Královič.
S úspechom ho skončilo 20 účastníkov.

V ďalšom roku 1942 bol usporia-
daný druhý kurz stupňa „A“, ktorý viedol
Jozef Valachovič. Na tieto účely bol
pridelený klzák SG-38. V roku 1943
viedol výcvik a skúšky skupiny „B“ na
Straníku pri Žiline Ján Revallo, Vilo a Julo
Hudecovci. V Šalkovej bol vyhliadnutý
terén, ktorý umožňoval bezmotorové
lietanie všetkých stupňov, no až po
odlesnení časti svahu. Dočasne sa preto
využívala plocha pri Selciach. V tomto
roku boli aj iné aktivity zamerané na získanie strojov na lietanie a vyškolenie ďalších
záujemcov o bezmotorové lietanie.

V apríli 1944 urobil Vilo Hudec na klzáku SG-38 skúšku skupiny „C“. Po vypuknutí
SNP bola až do skončenia vojny akákoľvek letecká činnosť aeroklubu utlmená.

Po vojne vzniká ako prvá odbočka Slovenského národného aeroklubu na čele s
MUDr. Danielom Petelenom, veľkým leteckým nadšencom a Ing. Šándorom ako
tajomníkom. Celoslovenská ustanovujúca schôdza bola v Bratislave v hoteli Carlton
za účasti aj banskobystrických zástupcov. Už 17. júla za priaznivého vetra po štarte v
Šalkovej ako prvý vzlietol na vetroni GB-11 najskúsenejší Julo Hudec. Udržal sa vo
vzduchu 2 a pol hodiny. Po bezpečnom pristátí na mieste štartu sadol do stroja jeho
brat Vilo, ktorému sa tiež podarilo využiť výstupné prúdenie nad blízkymi svahmi a
dosiahnuť dostatočnú výšku, takže mohol bezpečne pristať na ploche pred „starou
nemocnicou“ (vetrone sa skladali na mieste štartu a rozoberali v mieste pristátia).

V r. 1946 bola v Šalkovej pri hati postavená ubytovňa s kuchyňou pre účastníkov
kurzov. Julo Hudec ako prvý splnil podmienky na získanie strieborného „C“, keď sa udržal vo
vzduchu na vetroni GB-11 5 hodín a 9 minút (“C“ plachtenie 5 minút nad miestom štartu).

V r. 1947 a 1948 boli na Sliači usporiadané kurzy lietania pri štarte navijákom s
vlekárom Jozefom Gleskom. V ďalšom roku bola prvýkrát na Slovensku prekročená
výška dosiahnutá s vetroňom pri vlnovom prúdení. Vilo Hudec na vetroni GB-11 dosiahol
výšku 3200 m ako podmienku na získanie zlatého odznaku. Aeroklub dostal ďalšie
vetrone a začali štarty s navijakom na svah, čím odpadli namáhavé a zdĺhavé transporty
lietadiel na miesta štartu. Dokončila sa aj stavba hangára „Caminaty“ v Šalkovej.

V r. 1950 vykonal Vilo Hudec prvý cieľový prelet Sliač - Štúrovo a v auguste
dosiahol v mraku výšku 4570 m. Ján
Jamnický a Julo Hudec zaleteli na vetro-
ňoch až do Maďarska. V r. 1951-1954 pre-
biehali ďalšie kurzy podľa osnovy letovej
prípravy, stavali sa ďalšie vetrone podľa
vlastných návrhov a aeroklub dostal nové
vetrone ako dvojsedadlový LG-130 a VT-
109, zúčastňil sa na Majstrovstvách
Slovenska v Patizánskom, uskutočnili sa
ďalšie prelety do Lučenca. Vilo Hudec
získal poslednú podmienku pre dosiahnutie
zlatého odznaku preletom 320 km (skončil
ako tretí na Majstrovstvách Slovenska).

V r. 1954 boli zrušené všetky letiská
nevhodné pre motorové lietanie, teda aj
Šalková. Aeroklub po presťahovaní sa na
letisko Sliač viedol Ondrej Hudoba. Z
rôznych objektívnych dôvodov neboli na
letisku Sliač vybudované vlastné nehnu-
teľnosti, bol prenajatý len hangár v civilnej
časti ČSA. Majetok aeroklubu bol zložený
v priestoroch letiska len v dočasných
garážach a prenosných obytných bun-
kách. Za sťažených podmienok prebiehal
ďalej výcvik záujemcov o bezmotorové
lietanie, počet členov sa pohyboval od 40
do 60 členov. Príchodom „Sovietskej
armády“ na letisko Sliač sa podmienky
pre činnosť aeroklubu ešte viac zhoršili,
preto sa využívali aj letiská v Martine,
Ružomberku a Lučenci.

Po roku 1989 došlo k reorganizácii
aeroklubov, k vytvoreniu vlastných
samostatných subjektov pre každý
aeroklub. Z bývalej organizácie Zvä-
zarmu boli letecká technika a nehnu-
teľnosti delimitované na aerokluby.
Banskobystrický aeroklub však nedostal

žiadny hangár a v ďalších rokoch musel s ťažkosťami prežívať v najatom hangáre,
ktorý bol ako prebytočný majetok ponúknutý na odpredaj v roku 2001. Kúpilo ho
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako zriaďovateľ Slovenskej správy letísk
so sídlom na Sliači. Proces vysťahovania výpoveďou sa ťahal až do mája 2006,
kedy musel aeroklub Banská Bystrica po 50 rokoch opustiť priestory letiska Sliač,
pričom sa nedočkal pomoci ani od zástupcov mesta, ani od Krajského úradu, ani od
predsedu VÚC.

Vnútorná situácia v aeroklube decimovala stavy členstva. Mnohí rezignovali
na aktívne lietanie, alebo prešli do iných aeroklubov. Letecká a pozemná technika
Aeroklubu Banská Bystrica boli prevezené na letisko Očová, ktoré sa stalo novým
domovom tohto klubu. Po vzájomnej dohode bolo umožnené vykonávať i aktívnu
leteckú činnosť z tohto letiska. Hoci prostredie v Očovej priateľsky privítalo členov
Aeroklubu Banská Bystrica, len čas ukáže, ako sa to odrazí na činnosti klubu v
budúcnosti.

Eva Furdiková

História bezmotorového lietania v Banskej Bystrica sa začína odvíjať od založenia Aeroklubu Banská Bystrica
v septembri 1933. V tomto roku už existoval plachtársky odbor v Banskej Štiavnici, ktorý mal ako prvý na Slovensku
Ministerstvom verejných prác schválené letisko v Štefultove, vybudované dva drevené hangáre a motorové lietadlo
zakúpené cez Ministerstvo národnej obrany.

Na šalkovskom svahu - Albín Filo.

Práce v Perle na Hornej ulici.



Pri návrate do rodného mesta zo Salzburgu, zomrel
pred 120 rokmi vo Viedni bystrický rodák Karol Ľudovít
Libay, majster krajinomaľby, majster svetového mena.

Narodil sa 13. mája 1814 v rodine umeleckého zlat-
níka a niekoľkoročného cechmajstra Samuela Libaya,
člena schudobnenej šľachtickej  rodiny Liebei. Podľa
starého remeselníckeho zvyku po skončení gymna-
ziálnych štúdií na evanjelickom gymnáziu  sa učil remeslu
u otca. Prejavil však veľký talent pre maľovanie, a tak
odišiel študovať maliarstvo na Akadémiu do Viedne.

Veľa cestoval po svete - navštívil Rakúsko, Nemec-
ko, Taliansko, zablúdil aj do Egypta a Palestíny. Venoval
sa tvorbe celkových Pohľadov (vedút), Kreslené
reportáže vydal ako litografické albumy, napr. Egypt -
Obrazy z cesty po oriente (1857). Precestoval dôkladne aj
Slovensko a vydal cykly Sliač a Vysoké Tatry. Mnohé diela vytvoril

V chotári obce Dolný Harmanec sa nachádza viacero
pozoruhodností, z ktorých je najznámejšia Harmanecká
jaskyňa. Zaujímavé sú však aj jaskyne Horná a Dolná Tufná,
prípadne najbohatšie európske nálezisko tisu obyčajného
(Taxus baccata) v okolitých lesoch patriacich mestu Banská
Bystrica. Okrem toho sa v doline Rakytovo zachoval nielen
v slovenskom ale aj v európskom meradle jediný a stále
funkčný vodný žľab na splavovanie rovnaného dreva. Vetvička
tisu a štylizovaný segment vodného žľabu sú znázornené v no-
vodobom znaku (erbe) obce Dolný Harmanec.

V minulosti sa na približovanie dreva z odľahlých miest
využívala ľudská alebo animálna, prípadne vodná sila.
Rovnané drevo (metrovica) sa splavovalo potokmi najmä
v jarnom období, keď bol dostatok vody. Ešte v roku 1933
správa mestských lesov vykazovala takmer 35 km plaveb-
ných tokov (Bystrica, Rakytovo, Zalámaná – Harmanec,
Hlboký jarok, Prašnica, Čierny potok, Cenovo, Harman-
čok, Andrášová). V niektorých dolinách boli vybudované
aj drevené vodné žľaby na splavovanie rovnaného dreva.
V roku 1922 boli funkčné vodné žľaby v dolinách Cenovo
(4.650 m), Prašnica (1.840 m) a Rakytovo (2.450 m),
ktorý sa ako jediný zachoval dodnes.

Povolenie na plavenie palivového dreva potokom
Bystrica a z vedľajších údolí mestu Banská Bystrica vydalo
uhorské ministerstvo orby listinou č. 31988/ I. 4. zo dňa
9.7. 1890. Potom Krajinský úrad v Bratislave vydal dňa
3.9. 1936 novú povoľovaciu listinu č. 137.835/14/1936,
ktorá oprávňovala mesto splavovať palivové drevo potokom
Bystrica z lesných skladov gravitujúcich k tomuto potoku
na ďalších 40 rokov, a to od roku 1930 až do konca r. 1969.
Splavovať boli povolené len jednotlivé nezviazané polená
v množstve 20.000 priestorových metrov dreva ročne až
po mestský drevosklad Zábava v chotári Banskej Bystrice.

Vodný žľab v doline Rakytovo vznikol niekedy v 19.
storočí a mal dĺžku 2.450 m. Umiestnený bol prevažne
priamo do koryta potoka a vyznačoval sa veľmi dômyselnou konštrukciou.
Pozostával zo 4–5 m dlhých častí vyhotovených z jedľového alebo
smrekového dreva, ktoré mali v priečnom reze tvar korýtka. Uložené
boli na priečne položených, nahrubo opracovaných guliačoch (pel-
stroch). Dno žľabu (pôdňa) bolo z pozdĺžne rozpolených kmeňov, na
ktoré boli drevenými klinmi pripevnené bočné steny (bočiaky), a to
z každej strany po dve, v ohyboch trasy aj po tri na seba nastavených
guliačov. V zákrutách bol žľab vystužený kolmi. Ku dnu potoka bol žľab
pevne pripútaný klinmi z tvrdých smrekových konárov. Zo záchytu
v hornej časti doliny bola voda usmernená do žľabu, k obohacovaniu
však dochádzalo aj bočnými prítokmi. V niektorých častiach bolo

potrebné proti úniku vody žľab utesniť. Neustále pretekajúca voda
zabraňovala zahnívaniu drevenej konštrukcie. V hornej časti doliny má
žľab miernejší sklon ako v dolnej časti, najmä poniže mosta železnice
Banská Bystrica – Horná Štubňa, popod ktorým trasa žľabu prechádza.

Technológia splavovania dreva nebola zložitá. Na metrové kusy
popílené, pokálané a vyschnuté polená z minuloročnej ťažby ručne,
koňmi alebo suchými šmykmi sústredili k vodnému žľabu. V jarných
mesiacoch pri dostatku vody ich postupne vhadzovali do žľabu
a splavovali do malého jazierka pri ústí doliny, z ktorého drevo „háčikmi“
(palica so špicatým hákom) vyberali na breh a odtiaľ odvážali, alebo
plavili ďalej Harmaneckým potokom a riečkou Bystrica až po zmienený
drevosklad Zábava. Počas splavovania na trase žľabu boli rozmiest-
nené hliadky (varty), ktoré uvoľňovali vzpriečené drevo, alebo späť
vhadzovali vyskočené drevo. Po každom splavovaní bolo potrebné žľab

opraviť a vyčistiť. Denný výkon 40–
80 pracovníkov bol asi 150 priesto-
rových metrov splaveného dreva.

Vyše storočná existencia žľabu
priniesla aj postupné zhoršovanie
jeho stavu a to najmä od ukončenia
jeho intenzívneho využívania, keď
napriek sporadickým menším
opravám sa stal čiastočne nefunk-
čným. Vyhlásenie žľabu za národ-
nú kultúrnu pamiatku v roku 2001
podnietilo snahy o jeho záchranu.
Vznikol zámer na rekonštrukciu
vodného žľabu Rakytovo ako
súčasť projektu „Rozvoj turistickej
infraštruktúry mesta Banská Bys-
trica“, ktorý finančne podporila Eu-
rópska únia, Slovenská republika
a mesto Banská Bystrica.

Rekonštrukciu žľabu vo finan-
čnom objeme 1,5 milióna korún
zabezpečili Mestské lesy s. r. o.
Banská Bystrica v roku 2006. Pri
rekonštrukcii sa spotrebovalo
267m3 dreva, vymenili 960 m

pôdní, 4.600 m bočiakov a celkom sa zrekonštruovalo 1.490 m žľabu.
Obnovený vodný žľab slávnostne predviedli verejnosti 27.4. 2007 aj
s ukážkami splavovania dreva. Zaťažkávacou skúškou pre žľab však
bolo verejné splavovanie dreva 25.4. 2008 kedy splavili takmer 100
priestorových metrov metrovice, za čo 50 plavitelia obdržali certifikát.

Unikátny harmanecký vodný žľab sa podarilo zachrániť a aj keď už
z lesníckeho hľadiska nemá tento archaický spôsob približovania dreva
väčší význam, určite má význam historický a popri tom je mimoriadnou
atrakciou pre návštevníkov okolia Banskej Bystrice.

Július Burkovský

ceruzkou. Z významnejších diel uvedieme Celkový pohľad na
Banskú Bystricu (akvarel 1833), Bašta banskobystrického
mestského opevnenia (1852), Pohľad na hrad Devín (1857),

Pohľad z Hrebienka (asi 1860), Stude-
novodské vodopády  (asi 1860),
Pútnické miesto pod Urpínom v B.
Bystrici (1858). Zo zahraničných prác
spomenieme Pyramídy v Gize (1857),
Ulica a bazár v Káhire (1857), alebo
známa tiesňava Via Mala (1866).

Zo svojich ciest sa Karol Ľudovít
vracal pravidelne domov k rodičom do
Banskej Bystrice a v tomto čase na
Slovensku aj tvoril. Po roku 1884 sa v
rodnom meste už trvalo usadil. Túžba
tvoriť ho však opäť vyhnala do sveta a pri
návrate zo Salzburgu 16. januára 1888
aj zomrel. Veľká časť jeho kresieb bola

dlhé roky starostlivo uložená u rakúskych príbuzných na povale v kufri.
Igor  Chromek



Projekt Banskobystrického geomontánneho parku je
zameraný na prípravu komplexného produktu cestovného
ruchu v území Banská Bystrica a okolie. Jeho cieľom je zvý-
šenie návštevnosti regiónu Banská Bystrica lepším využí-
vaním existujúcich zdrojov a podpora rozvoja budovania
geoparkov v regióne a v konkurečnom prostredí Európy - vyu-
žitie vysokého potenciálu územia, hodnôt a atraktivít pre trvalo
udržateľný a harmonický rozvoj celoročného turizmu v regióne.

Kľúčovým územím pre turizmus zameraný na geoturizmus a poznávanie
kultúrnych a historických hodnôt, predovšetkým banskej histórie, je územie
starohorskej a špaňodolinskej geomontánnej oblasti.  Jadrovým územím
pre poznávaciu a kongresovú turistiku je práve
Špania Dolina, ako územie najvhodnejšie na
prezentáciu histórie a artefaktov z banskej
činnosti. Najvýznamnejšiu úlohu z hľadiska
vhodnosti a atraktívnosti zohráva areál
Rudných baní a dochované dôkazy banskej
činnosti (štôlne, haldy, prekopy atď.) v katastri
obce Špania Dolina. Zámerom Občianskeho
združenia Banskobystrický geomontánny park
je využitie existujúceho stavebného,územného
a ľudského potenciálu na poznávací turizmus
v  rozsahu pripravovaných kľúčových investícií:

1. zriadenie regionálneho banského múzea v
súčasnom stavebnom prevedení (areál Rudných baní),

2. dobudovanie Malého banského okruhu
(súčasný náučný banský chodník),

3. vybudovanie Veľkého banského okruhu
zameraného na prezentáciu geológie a banskej činnosti (mesto Banská Bystrica v
prepojení na starohorsko-špaňodolinskú geomontánnu oblasť),

4. vybudovanie vizuálneho areálu – Minimundus banských miest  (prezentácie
banských miest Banskobystrického kraja),

5. budovanie siete náučných chodníkov prepojených na Veľký a Malý banský
okruh (náučné trasy územia Banská Bystrica a okolia).

Uvedené investície budú tvoriť základ pre vybudovanie spoločného
produktu cestovného ruchu ako komplexnej ponuky služieb v pozná-
vacom turizme a kongresovej turistike. Ide o vytvorenie zaujímavého
imidžu územia pre zabezpečenie zvýšenia návštevnosti v tak bohatom
a atraktívnom prostredí, akým je Banská Bystrica a okolie.

Hlavný cieľ: Rozvoj a podpora budovania geoparkov v regióne
Banská Bystrica - využitie vysokého potenciálu územia, hodnôt a atraktivít
regiónu Banská Bystrica pre trvalo udržateľný a harmonický rozvoj turizmu
v konkurečnom prostredí Európy.

Parciálne ciele (2008 - 2013) :
1. vybudovanie a inštitucionalizácia regionálneho partnerstva geoparku s

efektívnym systémom komunikácie a funkčnými prevádzkovými vzťahmi,
2. strategická, odborná a technická príprava územia na spoločný koordinovaný

rozvoj cestovného ruchu s využitím prírodných, montánnych, geologických,
kultúrnych a historických daností územia,

3. tvorba podmienok pre zvýšenie kvalifikácie a zamestnanosť v geoturizme,
4. budovanie regionálnej infraštruktúry,  tzv. jadrových a podporných investícií

geoparku (regionálne banské a geologické múzeum, banský skanzen, náučné
chodníky, minimundus banských miest),

5. zlepšenie informovanosti a miestneho povedomia verejnosti,
6. spoločný marketing, propagácia  a presadzovanie produktov BBGMP.

Prečo vznikla myšlienka budovania Banskobystrického
geomontánneho parku?

• veľká atraktivita priestoru Banskobystrického okresu - prítomnosť veľkého,
   najmä geomontánneho, ale i kultúrno-historického, prírodného potenciálu
    a pociťovaná potreba jeho lepšieho využívania,

Ťažiskové územie geomontánneho parku je starohorsko-
špaňodolinská oblasť. Prečo práve tento priestor?

Medzi historické dedičstvo tohto územia patrí:
•   8 hlbinných šácht,
•  12 veľkých háld alebo haldových polí,
•  16 identifikovaných banských štôlní,
•   6 hút, 5 stúp a 2 hámre,
•   4 banské vodovody,
•   asi 16 banských alebo historických vozových ciest.
Z toho sa nachádza:
65 % na území Španej Doliny,
25 % na území Starých Hôr,
10 % na území obcí Harmanec, Baláže, Donovaly a Moštenica.

Ostatné obce oblasti sa podieľali na tejto činnosti doplnkovými
službami: drevorubači, uhliari, povozníci, údržba banských vodovodov
a pod....

V budúcom čísle sa budeme venovať kľúčovým investíciám podrobnejšie.

• existujúca potreba spolupracovať a kooperovať v rozvoji cestovného ruchu,
• existencia rozvojových dokumentov dotknutých obcí a regiónu,
• podpora kľúčových inštitúcií a vysoký stupeň pripravenosti ľudského potenciálu.

Čo je úlohou projektu?
Stanoviť spôsob, ako presadiť atraktívne územie v projektoch

rozvoja, na trhu cestovného ruchu a zvýšiť konkurencieschopnosť
odvetvia cestovného ruchu v Banskej Bystrici a okolí vytvorením
ekonomicky a environmentálne udržateľného produktu poznávacieho
cestovného ruchu zameraného na históriu baníctva, kultúru, prírodné
a geologické danosti.

Projekt sa realizuje, lebo nám chýbajú:
• spoločný „imidž“ regiónu BB a okolia,
• lepšie poznanie toho, aké hodnoty máme ,
• spôsob ako lepšie využiť existujúce zdroje,
• ponuka územia a zdrojov pre vstup nových investícií,
• vyššia konkurencieschopnosť územia, jeho aktivít
   a služieb,
• kvalitné zručnosti a informácie,
• komplexné riadenie rozvoja a jeho sledovanie,
• lepšie presadzovanie rozvojových projektov z
    územia.

Umiestnenie projektu
Navrhnuté územie Banskobystrického geomon-

tánneho parku kopíruje administratívne hranice
okresu a je celé pokryté katastrálnym územím mesta
Banská Bystrica a šiestimi vidieckymi mikroregiónmi
(MR Pozdola Bystrice, MR Pod Panským dielom, MR

Starohorská dolina, MR RENTaR, MR Kremnické vrchy - východ, MR
Severné Podpoľanie), celkom 1 mesto a 45 obcí.

S ohľadom na súčasný stav cestovného ruchu v regióne, pripra-
venosť územia a miestnych aktérov, množstvo a stav historických a
prírodných pamiatok bola oblasť rozdelená na pilotnú oblasť s kumu-
lovanými montánnymi a geologickými hodnotami a na ďalšie územia,
kde budú postupne aplikované výsledky pilotného projektu.
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Iveta Kavčáková
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