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Keď sme sa začali vážnejšie zaoberať mon-
tánnou a�rannoindustriálnou históriou Banskej
Bystrice, natrafili sme aj na takzvané „Špaňo-
dolinské banícke legendy“. Našli sme časti textov,
v�ktorých tunajší kronikári z�19. a�20. storočia, vo
svojej dobe módnym spôsobom popisovali starú

históriu akéhosi „Špaňodolinského baníckeho bratstva“.
Je to kompilát vtedy vedou odkrývaných dejín našej civi-
lizácie vložený do romantického rámca vzniku a�rozkvetu
baníckej občiny v�lokalite „BAŇA“, resp. „MONTANA“,
čiže�dnešnej Španej Doliny1.

Špaňodolinské banícke legendy zahŕňajú časový horizont od
starého Sumeru a�Babylónu, cez Rímsku ríšu,�Veľkú Moravu
a�Uhorské kráľovstvo až po banícke povstania potlačené vojskami
kráľa Ferdinanda I. Ich pokračovaním sú už len lamentácie autorov
nad zánikom samostatnosti baníckeho spoločenstva a�jeho kultúrneho
bohatstva, ako aj nad všeobecným úpadkom baníctva. V�legendách
popisované deje a�osoby sú zakotvené v�slovenskom etnickom
prostredí, čo naznačuje, že boli inšpirované duchom romantizmu
nášho národného obrodenia a�vzostupom emancipácie slovenskej
časti tunajšieho multietnického obyvateľstva 2.

Napriek tomu nás znepokojovala v�minulosti už neraz úspech
prinášajúca otázka, či v�zjavnom balaste výmyslov nie je aj
v�„Špaňodolinských banských legendách“ skryté to povestné zlaté
zrnko pravdy. Pred takouto otázkou nás na jednom zo seminárov
o�histórii Španej Doliny dobromyseľne varoval aj jej vynikajúci znalec,
profesor PhDr. M. Skladaný, a�tak sme si ju dosť dlho ani nekládli.

Pokračovanie na strane 2.

Článok je aj nekrológom za stavbou Úpravne rúd v�Španej Doline
– posledného viditeľného monumentu niekoľko tisíc rokov trvajúcej
industrie medi v�našom kraji.

Po celom svete, aj u nás, sa šíri syndróm únavy, lekárska
veda to nevie zmerať, tabletky, vitamíny, bicykel, ani mrkva
nepomáhajú. Zúria choroby, aj rakovina, točí sa kolotoč
peňazí, automobilová záplava gumuje životné prostredie,
rastie bezohľadnosť, hrubosť a sebeckosť, duchovná zložka
sa opomína. Dnešná civilizácia človeka oslabuje.

Je preto logické, že ľudia hľadajú možnosti zlepšiť svoju životnú situáciu,
svoj telesný aj duchovný stav. V zahraničných časopisoch, zaoberajúcich
sa pôsobením okolitého prostredia na ľudskú
vitalitu, sa už pravidelne objavujú články o geo-
mantických lokalitách, miestach mimoriadnej
prírodnej sily, pôsobiacej blahodarne na zložku
telesnú i duchovnú. Takéto silové lokality poznali
už starí pohania, ktorí sa radi strašili a báli, aj Kelti
tieto sily poznali, na nich sa často zdržiavali a stavali
si na nich aj svoje obydlia.

Poznatky ľudí o miestach sily sa tradujú od praveku. Fyzikálna povaha
týchto miest sa ani po tisícročia nemení. Mení sa spôsob poznávania a
objasňovania silového pôsobenia, sú snahy o geofyzikálny prieskum týchto
lokalít s použitím modernej meracej techniky. Tou však stále nie je možné
zistiť a dokumentovať prítomnosť duchovnej zložky silových miest, tzv. genia
loci. Tento fenomén – jav nie je ani hmotou, ani energiou, ale informáciou,
pamätníkom dávnych udalostí a podujatí.

Banskobystrický kopec Urpín s lúčnym povrchom vykazuje na
vrcholovej časti lúky viaceré silové miesta. Na začiatku kopca dole pri
kaplnke 1 je biometrická (človekom hodnotená) energia zemská 220, na
silových miestach o priemere 5-8 m je to 2 300, 1 800, 1 600, na priľahlých
miestach ešte 1 400, smerom dolu ku kostolíku sa znižuje, pri kostolíku je
700. Na silových miestach sa značne zvyšuje bioenergia človeka (z
priemerných 12 mil. na 24 mil.), normalizuje sa a od technickej energie
čistí telesná elektrina, zvyšuje sa imunita a silne narastá magnetická zložka
tela, ktorá je dôležitá pre naše zdravie.

Pokračovanie na strane 12.

Časopis Bystrický Permon má svoju internetovú stránku. Je
určená najmä združeniam zahraničných Slovákov. Okrem
všetkých ročníkov časopisu venovanému histórii nášho mesta
budú na nej uverejňované zaujímavosti zo súčastného diania v
oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu.

Redakcia časopisu ponúka priestor jednotlivcom a
záujmovým združeniam na prezentáciu svojej činnosti.
Vaše príspevky radi prijmeme na adrese –

                    gender@pobox.sk.

Spoločne prispejme k zviditeľneniu mesta Banská Bystrica
vo svete.

Adresa  stránky:  www.permon.eu



Ale postupne sa presviedčame, že ťažba a�spracovanie meta-
lických rúd má v�našom regióne veľmi dlhodobú minulosť. Na pásovom
dopravníku známej úpravne rúd v�Španej Doline sa medzi surovinou
zo starých háld našlo množstvo kamenných nástrojov na dobývanie
a�úpravu rúd, hlavne medi 3. Na desiatke starovekých výšinných sídel
a�hrádkov v�okolí Banskej Bystrice bolo viac či menej živelne vykopané
prekvapujúce bohatstvo šperkov, mincí, vzácnej keramiky, ale aj
hutníckej trosky, čo poukazuje na vysoký produkčný a�obchodný
potenciál tu žijúcich starých etník a�ich vládcov4.

Náhodné objavy vzácnych bronzových depozitov na tunajších
horských priechodoch naznačujú prítomnosť kupcov z�ďalekých krajín
starovekého sveta5. Aj úžasný rozvoj stredovekej banskej ťažby a�industrie
kovov, spojený so zakladaním slobodných kráľovských banských miest
dáva tušiť, že sa uplatnili nové poznatky, technológie a�obchodno-kapitálové
systémy európskej protoindustrializácie na už dávno známych
a�exploatovaných rudných ložiskách v našom regióne6.

Táto až do eneolitu, doby bronzovej a�počiatkov staroveku siahajúca
retrospektíva ťažby a�spracovania rudného bohatstva západných Karpát
dostáva čoraz viac vedou potvrdené vysvetlenie. Vo Veľkom atlase
svetových dejín (Vydavateľstvo Výber Reader´s  Digest, r. 2002) sú
uvedené informácie, ktoré znova prebudili náš záujem o�špaňodolinské
banícke legendy. A�čím konkrétne?7. Na strane 40., v�stati „Ranná
Európa – kolonizácia kontinentu“ je mapka č. 3 – „Spracovanie medi
a�bronzu v�Európe, 4500–1500 r. pred n. l“. Na tejto je vyznačené
„slovenské“ predhistorické centrum spracovania medi a�bronzu, ktoré
ako jediné bolo aktívne vo všetkých troch hlavných fázach činnosti
európskych centier spracúvania kovov a�to v�rannej dobe medenej
(4500–3500 r. pred n. l.), neskorej dobe medenej (3500–2500 r.
pred n. l.) a�v�staršej i�mladšej dobe bronzovej (2500–1500 r. pred n.
l.). Aj�indície našej ložiskovej geológie naznačujú, že najlepšie
dostupnými miestami výskytu medi u�nás boli povrchové oxidačné zóny
ložísk v�okolí Banskej Bystrice, osobitne v�Starohorsko – Špaňodo-
linskej oblasti8.

    Náš okruh poznania sa uzatvára: Ložisko medi, nálezisko
kamenných nástrojov na jej dobývanie, s�ťažbou, spracovaním medi,
výrobou a�obchodom s�jej produktmi spojené predhistorické osídlenie,
stredoveké „VETERIS MONTES“ (Staré Hory) a „MONTANA“ (Špania
Dolina), generácie tu žijúcich baníkov a�ich historická pamäť –
„Špaňodolinské legendy“. Veď práve v�dobe okolo r. 3500 pred n. l.,
keď sa u�nás začína ťažiť a�spracovávať meď, vznikajú mestské
civilizácie v�Mezopotánii, pri Níle, Induse a�Žltej rieke v�Číne a�v�r. 1500
pred n. l. keď staroveká ťažba medi u�nás vrcholí produkciou výrobkov

z�bronzu, už jestvujú a�o�hegemóniu bojujú veľké staroveké ríše Asýria,
Babylon, Elam, Egypt a�ďalšie. Ich obchodné záujmy zahŕňali celý
vtedajší známy svet, teda aj našu časť Európy 9.

    Naozaj nám tu nezostalo z�tej doby nič viac iba legendy? Ale
určite áno! Kto chce a�hľadá – nájde! Ale my nehľadáme. Naopak – nevší-
mavo obchádzame a�ľahostajne sa prizeráme ako nenávratne zanikajú
posledné viditeľné stopy našej niekoľko tisícročnej účasti na vytváraní
Európskej a�Svetovej civilizácie. Najnovšie sa to udialo práve v�legendami
opradenej Španej Doline, kde zištným záujmom niekoľkých developerov

padla za obeť monumentálna stavba
úpravne rúd10. Zbúrali ju za naše štátne
peniaze horliví likvidátori „environmentál-
nych záťaží“ z�Rudných baní v�Banskej
Bystrici a�z�Ministerstva hospodárstva
nie�nejakej cudzej, ale našej Slovenskej
republiky. A�tak sa zdá, že rýchlo
zabudneme aj na tie, pre nás už zrejme
nič nehovoriace banícke legendy11.

Poznámky:
1 Časť textov baníckych legiend je

súčasťou obecnej kroniky uloženej na
Obecnom  úrade v�Španej Doline.

2 Legendárny starešina baníckej občiny
má meno Krasoslav a�navštívili ju aj sloven-
skí vierozvestcovia, sv. Cyril a�Metod.

3 Počas 20 ročnej prevádzky Úpravne
rúd v�Španej Doline sa tu našlo údajne viac
ako 200 kamenných mlatov a�podložiek,
pochádzajúcich zo starých banských háld na
Pieskoch.

4 Medzi Zvolenom a�Breznom je
minimálne 12 hrádkov, hradísk a�výšinných
sídiel, ktoré majú priamy vzťah k�blízkemu
miestu ťažby metalických rúd.

5 Medzi Slovenskou Ľupčou a�Donoval-
ským horským priechodom sa našli 3 depoty

bronzových artefaktov, najvzácnejší tvorilo 7 či 8 mečov liptovského typu.
6 Starší autori histórie stredovekého baníctva uvádzajú počiatky stredovekej

ťažby v�10.–11. stor. Za 200 rokov tu už vznikli bohaté kráľovské banské mestá.
7 Ide o�slovenský preklad 4. vydania anglického originálu „The Times History

of the World“. Jeho autori sú historici svetového formátu, objektivita ktorých je
nepochybná.

8 Stratigrafia rudných ložísk v�okolí Banskej Bystrice bola veľmi priaznivá
lebo prítomnosť kovov bola na výstupoch žíl dobre viditeľná. Bolo to podnetom
pre ďalšie legendy o�tom, že o�ich objav sa pričinil medveď, salamandry či jarabice.

9 Poznatky o�industrii kovov sa do strednej Európy prenášali obchodnými
cestami po Stredozemnom mori a�údolím Rhôny, ako aj po Čiernom mori a�údolím
Dunaja. Tu, na novo objavovaných miestnych ložiskách vznikali nové
spracovateľské centrá a�kultúry s�kontinentálnym importom aj exportom.

10 Stavba Úpravne rúd v�Španej Doline patrila medzi unikáty industriálnej
architektúry a�bola posledným, už zďaleka viditeľným pamätníkom na stovky
generácií baníkov, ktorí preslávili slovenskú meď na celom svete a�boli
spolutvorcami našej súdobej civilizácie.

11 Trpkú príchuť likvidácie tohto symbolu jedinečnej kultúrno-historickej
hodnoty dejín nielen Španej Doliny, ale aj Banskej Bystrice vyvoláva to, že Úpravňu
rúd sa snažil získať Banskobystrický samosprávny kraj na zriadenie regionálneho
banského múzea a že túto šancu bleskovým zbúraním stavby zmarili ľudia, ktorí
si občas bez hanby oblečú aj banícku uniformu.

 Milan Žuffa – Ellek

Veľký atlas svetových dejín. Vydavateľstvo Výber - reader´s r. 2002

Doplnenie na strane 10.
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 Problém sa čiastočne riešil tým, že na zálohu na mzdu banským
robotníkom sa používali podnikové platidlá, ktoré nazývame banské
výplatné znaky.

 Výrobná správa mediarskeho podniku riadila banskú činnosť na Španej
Doline, kde boli sústredené hlavné banské kapacity a aj menších
prevádzok, ktoré boli často situované v�odľahlých a�komunikačne ťažko
prístupných oblastiach. Správa podniku preto okrem banského podnikania
musela zobrať do svojej réžie aj zásobovanie robotníkov hlavne potravinami,
nápojmi ako pivom, vínom či liehovinami, ale aj iným spotrebným tovarom.
Zásobovanie potravinami robotníkov banských závodov patrilo k�výhodám
banských podnikateľov, lebo podľa Artikul XVI.§2 Maximilianového
banského poriadku, ako zálohu na mzdu mohli dodávať haviarom stravu
alebo nápoj, teda nemuseli ich vyplácať hotovými  peniazmi.

Na evidenciu množstva vykonanej práce sa na španiodolinskom handli
v�tej dobe bežne používali rováše. Zúčtovacie obdobie na výplatu miezd
bolo podľa Maximiliánovho banského poriadku  Artikul XIV. §1, sedemkrát
do roka. Na preklenutie obdobia medzi výplatami, bolo potrebné
robotníkom poskytovať zálohu na mzdu, ktorá sa vyplácala v�hotovosti podľa
ich požiadaviek každý týždeň v�sobotu, po ukončení polovičnej šichty.
Zárezmi na rovášoch sa zaznamenával počet odpracovaných zmien.
Z�týchto záznamov a podľa pracovného zaradenia robotníkov a�k�tomu
prislúchajúcej mzdovej tarify sa vyrátala výška mzdy. Tento jednoduchý
spôsob evidencie bol praktický dovtedy, pokiaľ sa neposkytovali zálohy
na mzdy vo forme potravín a�iného tovaru. Práve zavedenie výplatných
znakov v mediarskom podniku mal tento problém vyriešiť.

Používanie znakov bolo vždy podmienené ich platnosťou len
v�obvode banského podniku. Aj keď hlavnou funkciou banských
výplatných znakov bolo nahradenie obeživa, v písomnostiach sa
nespomínali ako peniaze, ale ako znaky (zeichnen), alebo tantes (=
karty, neplatné peniaze) a�v�neskoršej dobe ako červené peniaze (rottes
geldt). Posledný názov získali podľa�typickej farby medi ako mincového
kovu, z�ktorého boli vyrobené. Výplatné znaky mali charakteristické
vlastnosti peňazí a�vlastne plnili aj ich funkciu, ale zo zákona sa nemohli
o�nich hovoriť ako o�peniazoch, lebo výsadu vydávať peniaze, ako
mincový regál prislúchal iba panovníkovi.

Zavedením banských výplatných znakov sa vyriešil aj ďalšia
pracovnoprávna záležitosť, ktorá robila problémy správe podniku. Stávalo
sa totiž, že robotníci si vybrali väčší preddavok na mzdu, ako im prislúchal
z�odpracovaného množstva práce. Pri zúčtovaní mzdy sa im potom vykázal
preplatok a�robotníci sa zadlžovali. Časté boli aj prípady, keď robotníci
odobrali zálohovo na konto svojej mzdy väčšie množstvo rôznych potravín
ako im prislúchalo a opustili zamestnanie bez toho, aby  banský pisár
mohol s�nimi spraviť vyúčtovanie. Takýmto spôsobom podnik bol citeľne
poškodzovaný a�vymáhanie dlžôb bolo prakticky nemožné. Tomuto  sa
malo zabrániť tým, že správa podniku svojich robotníkov vyplácala
vlastnými výplatnými znakmi, ktoré platili len v�obvode podniku.

Úlohu červených peňazí - znakov primerane vysvetľuje oznam správcu
banskobystrickej komory a�mediarskeho podniku pre úradníkov
a�zamestnancov španiodolinského handla z roku 1662. Úpravy pri vyplácaní
záloh na mzdu výplatnými znakmi sa zdôvodnili tým, že robotníci zálohy
z�väčšej čiastky minuli na pijatiku, a�na chlieb a�iné potraviny im už neostalo.
V obdobie medzi výplatami prekonávali len s veľkými�problémami, často
sa zadlžovali a v�práci boli ospalí. Aby sa predišlo týmto neduhom,
banskobystrická komora sa uzniesla na nasledovných opatreniach:

1- na základe kontraktu s�haviarmi, komora nie je povinná poskytovať
preddavok na mzdu. Banský pisár žiadnemu robotníkovi nech je to
ktokoľvek a�nech sa volá akokoľvek, na pôžičku nič nemá dať. Robotník
až po odpracovaní týždňa má nárok na príslušnú zálohu na mzdu.

2- červené peniaze iba na pivo a�mäso sa zavádzajú. Zo skúseností
však vino, že mnohí tovariši svoju zálohu prepijú  a�prechlastajú, alebo
inak zle použijú, a�preto žena a�deti ani kúsok chleba nedostanú a�veľkú
núdzu a�biedu musia trpieť. Banskému pisárovi sa nariaďuje, aby podľa
bodu 1 vyplácal zálohy pre: haviara, tesára, vysypača vozíkov, lamača,

obsluhu banského stroja, triediča rudy a nakladača 20 polturákov.
Huntikárovi a prepínačovi 15 polturákov a mladíkom, pomocnému
tesárovi, montážnikovi koľajníc, nosičovi vody 10 polturákov.

 3- Banský pisár je zodpovedný, aby sa vyplácali len primerané čiastky
a�on osobne svojim majetkom ručí za všetky škody, ktoré by vznikli
porušením týchto opatrení. V�prípade, že tento oznam sa nebude dodržiavať,
zodpovední budú prostredníctvom banského majstra  exemplárne potrestaní.

Miesto používania banských znakov bolo vždy presne vymedzené
v�obvode mediarskeho podniku. Aj napriek tomu časté boli sťažnosti iných
obchodníkov na používanie znakov v�komorských výčapoch alebo výsekoch
mäsa. Stávalo sa, že ich protiprávne prijímali aj obchodníci mimo handla
alebo podniku, kde ich používanie bolo zakázané. Istý krčmár z�komorského
výčapu v Śpanej Doline hlási banskobystrickej komore, že baníci kupujú
pivo v�Ulmanke, pretože tamojší krčmár čapuje za červené peniaze.

Podľa archívnych dokladov už pred rokom 1660 sa v�mediarskom
podniku používali výplatné znaky. Do dnešnej doby sa však nepodarilo
z�tohto obdobia jednoznačne identifikovať žiaden znak, ktorého
príslušnosť by patrila španiodolinskemu handlu. Najstaršie banské znaky
sú známe až z�roku 1675 a�majú priemer 23 mm.

Dekrétom z�20. februára 1686 adresovanému španiodolinskému
banskému pisárovi, Kristian Kunzl, úradník banskobystricej komory,
upresňuje spôsob zavedenia
nových červených peňazí.
Podľa tohto nariadenia ban-
ský pisár mal verejne prečítať
dekrét všetkému banskému
a haviarskému ľudu, pričom
�slovenskému osadenstvu sa
mal pretlmočiť. Zdôrazňovalo
sa, aby každý bol riadne
oboznámený s�obsahom dekrétu, a� len potom sa môže spraviť výplatu na
obvyklom mieste, a�to vo fáracej miestnosti.

Ďalší banský znak,
ktorý sa používal na Španej
Doline je z�roku 1699. Znak
o�priemere 16 mm má na
líci nápis HERNN/ GRUND
a�na rube banícky symbol –
skrížené kladivko a�želiezko
a�letopočet 1699.

V�zbierkach zberateľov tohto numizmatického materiálu sa
najčastejšie vyskytujú znaky z�roku 1739 o�priemere 23 mm. Týmito
znakmi mohli robotníci špa-
ňodolinského handla naku-
povať u nájomcov komor-
ských výčapov a�výsekov
mäsa na Španej Doline.

Na znakoch z�rokov
1675, 1686, 1699 a�aj z
roku 1739 nie je vyznačená
ich hodnota. Z�analýzy �archívnych dokladov však istotne môžeme tvrdiť,
že znaky o�priemeru 15-16 mm mali hodnotu 1 denára. Väčšie znaky
o�priemeru 22-26 mm predstavovali aj vyššiu hodnotu a obiehali v�cene
1 poltúry (1poltúra=3 denáre).

Výplatné banské znaky sú jedným z autentických dokladov slávnej
baníckej minulosti nášho regiónu. Pomáhajú nám skladať mozaikový
obraz minulosti, poznať a pochopiť aj bežný život obyčajných ľudí �tej
doby, ktorý pre súčasníkov je prikrytý patinou časového zabudnutia.

 Ivan Trenčan
Pramene:
ŠÚBA, Banská Štiavnica, fond HKG, ordinária, č.91/1662, 17.6.1662
ŠÚBA, Banská Štiavnica, fond HKG, ordinária, č.12/1669, 9.2.1669
ŠÚBA, Banská Štiavnica, fond HKG, ordinária, dekrét 1.2.1686, 20.2.1686/a
ŠÚBA, Banská Štiavnica, fond HKG, ordinária, 17.2. 1739

Vojny, ktoré v�druhej polovine 17.storočia viedol panovník Leopold I., odčerpávali najväčšiu časť produkcie peňazí
z�kremnickej mincovne do zahraničia na financovanie vojnových nákladov. Aj napriek bohatstvu, ktoré plynulo z výnosov
stredoslovenských baní, banský erár a�banskí podnikatelia preto často museli riešiť otázku zaobstarávania peňazí na
výplatu miezd veľkého počtu baníkov a�iných zamestnancov.



Zriadili si mýtne stanice a�začali neoprávnene a násilne vyberať mýto.
Brezno však nebolo samé. Podobné starosti ako Brezno mali aj ostatné
banské mestá, ktoré sa nachádzali v�teritóriách hradných panstiev
Dóciovcov. Nepriateľstvo Dóciovcov voči banským mestám sa prejavovalo
aj porušovaním práva na slobodnú ťažbu rúd mimo hraníc mestských
teritórií, v�zabraňovaní slobodnej
ťažby dreva pre banskú a�hutnú
prevádzku, ale aj väznením
mešťanov a baníkov. Vzájomné
spory neraz končili ozbrojenými
zrážkami.

Vyčínanie Dóciovcov sa
najviac prejavilo v�Brezne.
Brezno, keďže sa nachádzalo
neďaleko novozískaného hrad-
ného panstva Dóciovcov Ľupče,
Dóciovci pokladali za mesto
patriace pod právomoc hradu
Ľupča. K�zhoršeniu situácie
mesta prispel aj sám panovník
Vladislav II., keď napriek podkladom od mestského magistrátu a�aj napriek
vlastným rozhodnutiam vydal v�roku 1512 listinu, v�ktorej potvrdil závislosť
Brezna od hradu Ľupča a�zaviazal mešťanov, aby poslúchali svojich
zemepánov. V�roku 1513 však Vladislav II. prikázal Damiánovi a�Františkovi
Dóciovcom, aby rešpektovali mýtnu imunitu mešťanov Brezna, od ktorých
neoprávnene vyberali poplatky. V�ďalšom roku 1514 Vladislav II. karhal
Brezňanov za neposlušnosť a�Dóciovcom dal právo potrestať každého,
kto by sa im protivil. Nevyjasnená situácia mesta spôsobila, že sa spory
medzi Breznom a�Dóciovcami stupňovali.

Spory vyvrcholili 30. apríla 1517, keď ozbrojená družina vedená
Damiánom, Františkom, Gregorom a�Ladislavom Dóciovcami prepadla
mesto. Najprv vyrabovali budovu kráľovskej komory na námestí. Boli
tam uložené drahé kovy z�breznianskych baní, banícke zariadenia, obilie

a�peniaze. Zo stajní vyviedli kone a�voly a�na vozy patriace eráru naložili
ulúpený majetok.

Pri rabovačke neušetrili ani drevený kostol Blahoslavenej Panny Márie
na námestí, pred ktorým stáli 2 kňazi prosiaci, aby sväté miesto ušetrili.
Keď im kňazi odmietli dať kľúče od kostola, zavraždili ich, vnikli do kostola

a tam sviatosť Oltárnu z posvätných nádob vyhádzali,
kalichy, monštrancie a iné kostolné veci pobrali a
napokon kostol podpálili. Ba aj faru, v�ktorej sa scho-
valo okolo sto žien a�detí útočníci zamkli a�podpálili.
Pisár v�stoličnej zápisnici poznamenal, že: „Mnohé
ženy sa pokúšali uniknúť vyskočením z�okna (...),
nevinné dietky vnútri zhoreli.“ Napadli aj domy
mešťanov, lúpili, vraždili a�nakoniec mesto podpálili.
Počas prepadu zahynulo asi 30 obyvateľov.

Kráľovský dvor nariadil vyšetrovanie. Dóciovci
svoje konanie pred súdom zrejme obhájili. Ich násilný
čin sa kvalifikoval ako trestná výprava voči „nepo-
slušným poddaným“, čo bolo v�súlade s�feudálnym
stavovským právom. Brezňania sa dožadovali
potrestania násilníkov aj u�Zvolenskej stolice, ale

bezvýsledne. Kráľ Ľudovít II. síce v�mandáte z�27. septembra 1517 vyhlásil
konanie Dóciovcov za hrdelný zločin, no súd sa nad nimi nekonal. Všetci
útočníci zostali nepotrestaní. Ba v�roku 1523 kráľ trestné konanie proti
Dóciovcom celkom zastavil, keď vyhovel žiadosti svojho najvyššieho
komorníka Františka Dóciho, člena spupného rodu.

Brezňania sa pomaly spamätávali z�útoku a�mesto doslova vyrástlo
z�ruín. V�rokoch 1518-1519 si Brezňania postavili nový kostol tentoraz
na návrší pod vrchom Dúbravka, ktorému však dali nové patrocínium
a�to Povýšenia sv. Kríža.

Marta Pribylinová
Literatúra:
Štulrajterová, A. – Weiss, J: Brezno v�premenách času. Banská Bystrica, 2005, 255 s.
Kováč, D. a�kol.: Kronika Slovenska. Bratislava, 1998, 616 s.

Začiatok 16. storočia sa nezačal pre Brezno práve najlepšie. Napriek potvrdeniu mestských privilégií panovníkom
Vladislavom II. Jagelovským už v�roku 1494 po nástupe na trón, z�rokov 1381 -1488, Brezno nemalo pokoj. Noví
hradní páni Ľupčianskeho panstva – Dóciovci využili strategické postavenie hradu a�začali porušovať mýtnu imunitu
prechádzajúcich mešťanov.

Pri čítaní kroník a�archívnych materiálov týkajúcich sa
Banskej Bystrice, sa s�uhorským kráľom Matejom Korvínom
stretávame roku 1462 pri oslobodení mesta od platenia
kontribúcií za poskytnutú pôžičku udelenú mestom kráľovi.

Získanie „venných miest“, umož-
nilo kráľovi dostávať sa častejšie na
stredné Slovensko. Rok po smrti
Kataríny Poděbradskej prichádza
do Banskej Bystrice, kde sa priamo
na mieste oboznamuje s�neľahkou
situáciou obyvateľov mesta spôso-
benou zemetrasením r. 1443, kedy
si ľudia mysleli, že „nastal koniec
sveta,“ i�vojenským ťažením na
strednom Slovensku r. 1440-62.

Tieto vojenské udalosti ne-
priaznivo pôsobili na hlavnú hospo-
dársku činnosť v�meste, ktorou
bola ťažba a�spracovanie kovov.
Práve v�tomto období banskobys-
trické baníctvo prechádza zložitými skúškami – dominantnou sa stáva
hlbinná ťažba, vyžadujúca rozsiahle investície. Matej oslobodzuje mesto
od platenia mýta a�potvrdzuje privilegiálnu listinu Belu IV. z�r. 1255.
Podporuje vstup budínskeho kapitálu do banskobystrického banského
podnikania prostredníctvom rodiny Jána Ernsta a�Víta Mühlsteina.
Nedostatok hotového kapitálu núti kráľa vziať si pôžičku od Jána Ernsta
vo výške 6�000 zl, za čo mu odpúšťa zaplatenie banskej dane. V�r. 1473

dochádza k�obchodnej transakcii: J. Ernstovi venuje Ľupčiansky
a�Sklabinský hrad a�župný úrad v Turci1, výmenou za Ernstove majetky
v�Banskej Bystrici, ktoré venuje pani Barbore, matke jeho jediného syna
Jána Korvína. Spravovaním majetku bol poverený skúsený banskobystrický
podnikateľ Juraj Sturzer, bývajúci na dnešnom Námestní SNP, kde bol po
zriadení diecézy postavený biskupský palác. Matej podporuje aj dohodu
medzi Jánom Thurzom a�stredoslovenskými banskými mestami z�r. 1475.2

Po uzavretí druhého manželstva s�Beatrix Aragónskou r. 1476,
zamilovaný kráľ následný rok absolvuje s�mladou manželkou prehliadku
kráľovstva včítane banských miest na strednom Slovensku v�sprievode
Víta Mühlsteina a�Urbana Dócyho. Beatrix dostáva od kráľa „venné
mestá“, pričom hojne navštevuje poľovnícky revír v�Slovenskej Ľupči
a�honosný Zvolenský zámok. Posledný písomný záznam potvrdzujúci
návštevu Mateja v�Banskej Bystrici je z�3.8. 1481, v�ktorom magistrátu
mesta oznamuje „že pri nedávnej návšteve v�Banskej Bystrici, kam sa
prišiel zotaviť, nepriaznivo naň zapôsobila nevzhľadná tržnica na
Námestí, kde sa predáva zelenina, mäso a�rôzny nevzhľadný tovar.
Tržnica mesto špatí, preto ich žiada, aby ju stadiaľ premiestnili inde“.

Len na okraj; magistrát kráľovu žiadosť rešpektoval.

Jozef Ďuriančik
Poznámky:
1 Podľa iných dokumentov J. Ernst získava Ľupčianske panstvo,

županstvo v�Turčianskej a�Borošskej župe a�titul chorvátskeho bána.
Ľupču v�r. 1465-70 vlastnili synovia Juraja Horváta

2 Peter z�Gdanska, určený na výstavbu odvodňovacích zariadení do
bb. baní, svoj záväzok nesplnil a�znemožnil J. Thurzovi preniknúť do bb.
banského podniku v�tom čase. (Podarilo sa mu to o�20 rokov neskôr.)



Už od konca 16. storočia bola Banská Bystrica významným
obchodným centrom a�od konca 18. storočia vyhľadávaným trhovým
strediskom.2 Nadviazala tak na
stredovekú tradíciu bystrických
mešťanov, ktorí sa zaoberali nielen
obchodom so striebrom a meďou, ale
aj s�vínom a�súknom. V�období
úpadku baníctva a�s�tým spojeného
poklesu zahraničného obchodu, sa
upevňoval obchodný styk mesta
s�okolím.

Význam bystrických trhov a�výroč-
ných jarmokov bol väčší než v�iných
krajoch Slovenska. Predávali sa tu
okrem výrobkov remeselných a�ne-
skôr aj manufaktúrnych a�priemy-
selných aj práce domáckej výroby,
ľudového remesla a umenia zo
širokého okolia.�A�tak sa Banská
Bystrica svojimi pondelkovými trhmi,
štyrmi výročnými jarmokmi a�hlavne
jesenným radvanským jarmokom stala
významným strediskom obchodu
a�trhu. Väčšina predaja a�kúpy, ale aj
výmeny tovarov, sa realizovala práve
trhovou a�jarmočnou formou.

Trhy sa konali na Hlavnom námestí
(na obr. z�80. rokov 19. stor.) a�zele-
ninové na Hornom námestí (na obr.
z�roku 1929).

Ešte v�roku 1858 bolo v�Banskej
Bystrici registrovaných iba 28 ob-
chodníkov, ktorí väčšinou vlastnili
obchod so zmiešaným tovarom, spolu
11. V�ostatných predajniach sa kom-
binoval veľmi rôznorodý sortiment,
napr. tabak, železo, farby (2), predaj koloniálneho tovaru a�tabaku (8),

Banská Bystrica ako významné slobodné kráľovské mesto v období celého stredoveku zaujímala ekonomický primát
v�ťažbe medi. V�období postupného rozvoja kapitalistických vzťahov nenávratne strácala pozíciu banského mesta. No
Banská Bystrica ešte pomocou stredovekých privilégií1 vedela kompenzovať stratu baníctva dávno predtým, než by
ju táto strata mohla ekonomicky ochromiť. Pomocou nich využila svoju výhodnú polohu na križovatke obchodných
ciest medzi Liptovom, Turcom a�Gemerom a�zabezpečila si dobré trtrtrtrtrhohohohohovvvvvé moé moé moé moé možnosžnosžnosžnosžnosti.ti.ti.ti.ti.

ale boli aj špecializované predajne, ako obchod so železnými tyčami
a�banskými nástrojmi (1), obchod so strižným a�módnym tovarom (2),

obchod so súknom, ľanovými
a�bavlnenými výrobkami (4).
Štatistika zatiaľ veľkoobchod ako
osobitnú skupinu nevykazuje.
O�desať rokov neskôr však
v�počte obchodníkov – najmä
v�dôsledku prílevu židovského
živlu – nastal prudký vzrast: z�28
až na 78.3

Jolana Darulová

1 Ako mesto s�osobitným
privilegiálnym banským právom
dostalo už v�roku 1255 osobitné
remeselné a�tým aj tržné práva.

2  CHROMEKOVÁ, V.: Počiat-
ky historického podnikania v�Ban-
skej Bystrici v�rokoch 1850 –
1890. In: Stredné Slovensko 7.
Spoločenské vedy. Zborník Stre-
doslovenského múzea v�Banskej
Bystrici. Martin: Osveta 1988, s.
234.

3  CHROMEKOVÁ, V.: Počiat-
ky historického podnikania v�Ban-
skej Bystrici v�rokoch 1850 –
1890. In: Stredné Slovensko 7.
Spoločenské vedy. Zborník Stre-
doslovenského múzea v�Banskej
Bystrici. Martin : Osveta 1988, s.
237.

Zeleninové trhy na Hornom námestí v roku 1929.

Trhy na Hlavnom námestí, 80. roky 19. stor.

Je tomu práve 76 rokov, čo Bystričania vyprevadili k večnému odpočinku
svojho spoluobčana 81 ročného Andreja Stollmanna výtvarníka a dokumentaristu,
profesora kreslenia na školách v Banskej Bystrici, posledného člena kedysi veľkej
špaňodolinsko–bystrickej kováčskej rodiny. Pri hlahole zvona
„generál“ akoby ho celé mesto prišlo odprevadiť do evanjelického
cintorína, toľký pohrebný sprievod Banská Bystrica už dlhý čas
nevidela. Bývalí žiaci gymnázia, štátnej meštianky a priemyselnej
školy prišli sa odobrať od dobrého a ucteného pedagóga, v ich
mene sa lúčil Pavel Styk, profesor Sládkovičovho gymnázia.

Stručná biografia naznačuje, že Andrej Stollmann sa narodil v
Španej Doline 3. novembra 1852 v rodine kráľovského banského
kováča Michala Stollmanna (1815– 1889) a Anny Jedlovskej
(1825–1905). Vyučil sa za maliara – natierača (1869). Trojročnú
dôstojnícku školu Ludovika Akademia absolvoval v Pešti (1874–
1878). Diplom profesora kreslenia pre stredné školy získal na
kresliarskej škole Mintarajztanoda (1881) taktiež v Pešti. Svoju
pedagogickú dráhu začal v Selvuši (dnes Vinogradov, Ukrajina),
napokon v roku 1886 získal miesto profesora kreslenia v Banskej
Bystrici. V roku 1919 odchišiel na dôchodok. Zomrel v Banskej
Bystrici 1. septembra 1933.

Pedagogické úspechy a umeleckú tvorbu prof. Andreja Stollmanna ešte za
jeho života (od r.1889) sledovali najmä miestne banskobystrické noviny

Besztercebánya és vidéke. K jeho biografickým hodnoteniam v 2. polovici 20.
storočia prispeli historici Milan Gajdoš a Milan Šoka. Ucelený rozbor umeleckej
činnosti Andreja Stollmanna, predovšetkým ako tvorcu banskobystrických vedút

podali kunsthistorik Ladislav Šášky (1926–1994) a syn
profesora Karol Stollmann (1888–1976) na stránkach Zborníka
Slovenského národného múzea č. 68 – História č. 14. str. 249–
278 (1974). Treba poznamenať, že Stredoslovenské múzeum
v Banskej Bystrici, najmä zásluhou vtedajšieho riaditeľa Milana
Šoku pripravilo v r. 1973, 1983, 1995 a 2002 samostatné
výstavy z diela Andreja Stollmanna. Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici 14.10. 2002 v rámci cyklu „Osobnosti“
pripravila slávnostnú akadémiu pri príležitosti 150. výročia
narodenia profesora Andreja Stollmanna, na ktorej sa stretli aj
rodinní príslušníci rodiny zo Slovenska i zahraničia.

Umelecká tvorba Andreja Stollmanna vyrástla z hlbokých
koreňov rodného kraja a z lásky k obyvateľom mesta pod
Urpínom. Nebolo by vzniklo bez príslovečnej húževnatosti,
prekonávania rodinných tragédií, množstva nečakaných
prekážok a zápasov s nežičlivým svetom. Ako svojrázny

kronikár svojej doby si zasluhuje náš obdiv, stálu úctu a poklonu.

Andrej Stollmann (maliarov vnuk)



Na začiatku septembra sa do Banskej Bystrice ako cisárski komisári
chystali na cirkevnú vizitáciu ostrihomskí kanonici Benedikt Vépi – bol
súčasne hontianskym arcidiakonom – a Ondrej Péterfi – zároveň tekovský
arcidiakon. Keď sa o zámere dozvedela mestská rada, vyslala svojich
poverencov do Radvane, kde boli návštevníci ubytovaní. Mestskí vyslanci
informovali dvojicu o tunajších cirkevných pomeroch. Museli vysvetliť, že
mesto nepatrí do ostrihomskej arcidiecézy, lež na základe kráľovských
privilégií má osobitné postavenie
rovnako ako ostatné banské mestá.
Z tohto dôvodu je teda oslobodené
od akýchkoľvek vizitácií; predtým
vždy namietalo proti ich prijatiu.
Vizitátori síce dostávajú pozvanie do
mesta, ale len ako návštevníci a
hostia, nie ako úradné osoby.

Vépi potom predložil osobitný
rozkaz. Vysvetlil, že aj keď mesto
malo v tomto ohľade osobitné privi-
légium, výsada je na základe kráľov-
ského rozkazu anulovaná. Dobre
vie, že mesto sa aj v minulosti
postavilo proti vizitáciám. Návštevu
však ospravedlňuje fakt, že cirkev
v Banskej Bystrici bola vtedy pod
kontrolou luteránov, ale teraz je už v katolíckych rukách. Preto sa komisári
čoskoro pustia do vykonania kráľovského rozkazu.

Protestantskí mešťania mienili prítomnosť vizitátorov využiť na podanie
sťažnosti, že boli vykázaní z cintorína; k tomu sa počas leta pripojilo aj
ďalšie príkorie v podobe odmietnutia sobášenia. Preto začali zhromažďovať
a spisovať tieto bezprávia, ktoré ich postretli. Aj mestská rada položila na
papier vlastné stanovisko, ktoré už prv zaujala voči vizitácii. Upravila ho
však v tom zmysle, že právomoc mestskej rady nad kostolmi zanikla ich
zabratím, a teda vykonanie vizitácie sa už týka len katolíckych mešťanov.

Mešťania-katolíci na čele s komorskými predstaviteľmi však s vizitáciou
nesúhlasili. Vizitátori, uznajúc doproprajnosť evanjelikov, ktorú pocítili z ich
strany, vyjadrili svoj protest. Luteránske meštianstvo im potom odovzdalo
ponosu s priblížením konkrétnych prípadov. Udelila na ňu súhlas aj mestská
rada, ktorá sa chystala predložiť sťažnosti aj na najvyšších miestach.

Banskobystrický vyslanec Michal Allert sa pripojil k delegátom
banských miest a vydal sa s ponosou do Viedne. Delegáciu na jej
putovaní zadržali v Bratislave. Dal si ju predvolať prímas, aby mu poskytla
vysvetlenie ohľadne cieľov jej cesty. Keď sa dozvedel o sťažnosti,
pokúšal sa vyslancov odhovoriť od ďalšieho pokračovania na ceste. V
najbližšom čase sa vraj chystá navštíviť svoju diecézu, kde potom na
mieste, teda v Banskej Bystrici, bude prerokúvať predmetné žaloby.
Poverenci vyhlásili, že v súlade so svojimi inštrukciami budú pokračovať
v ceste do Viedne. Arcibiskup im nato oznámil, že ich sťažnosť Viedeň
i tak postúpi na vybavenie jemu. Vo Viedni u švédskeho vyslanca však
delegáti rovnako živými farbami ako v Bratislave vykreslili jezuitské
praktiky, najmä to, že pozostatky evanjelických zosnulých jezuiti dávajú
vykopávať z cintorína a potom ich pochovávať pod šibenicou.

Alojz Braun – od novembra 1674 nástupca Michala Della na čele
jezuitskej rezidencie – potom v reakcii na lamentácie dostal od prímasa
list. Prelát ho v ňom ostro napomenul za uvedené udalosti a požadoval
vysvetlenie. Braun sa pre istotu obrátil na mestskú radu a požiadal ju o
vystavenie overenej kópie dotyčného nariadenia. Zároveň požadoval po
Allertovom návrate zadržať jeho majetok, pretože poverenec vraj očiernil
jezuitov pred švédskym vyslancom. Mestská rada však tak, ako urobila
mnohokrát aj v minulosti – či už so zámerom získať čas na rozmyslenie,

alebo v úsilí vyhnúť sa priamej odpovedi – s odvolaním sa na nedostatočný
počet prítomných odložila vydanie požadovaného dokumentu na neskôr.

Banskobystrický vyslanec nakoniec predsa len dosiahol audienciu u
panovníka. Kráľ si od neho prevzal sťažnosť mesta a jej vybavením poveril
uhorskú kanceláriu. Odtiaľ sa ponosa posunula k bratislavskej komore,
ktorá však chcela vo veci vypočuť aj samotného jezuitského superiora.

Superior zaslal komore na obranu rádu dlhší obhajovací list. V ňom
argumentoval, že dotyčné opatrenia ohľadne
pochovávania a sobášenia prijaté jeho
predchodcom nemá právo ani potvrdiť, ani
odmietnuť. Vyhlásil však, že o týchto
zámeroch bol dopredu informovaný aj
arcibiskup. Na zachovanie dobrých vzťahov
je však ochotný povoliť protestantom
pochovávať zosnulých na vhodnom mieste,
používať zvony a obvyklé cechové sprievody,
ako aj uzatváranie sobášov. Stanovil si však
podmienku: jednotliví gazdovia a majitelia
domov prisľúbia, že jezuitskej rezidencii
nahlásia ťažko choré osoby, ktoré majú vo
svojich domoch. To preto, aby jezuiti mohli
nemocným podľa ich priania poskytnúť
poslednú útechu. Superior sa totiž
opakovane mohol presvedčiť o tom, že tieto

osoby si priali katolíckeho kňaza, ale ich okolie im v tom bránilo. Ďalej vyjadril
želanie: nech sa protestanti aspoň v nedeľu a vo sviatok zúčastňujú na jezuitskom
kázaní, aby sa zlepšili ich mravy a aby sa pre neprítomnosť vlastných kňazov
prestali bezuzdne rúhať voči Bohu; ostatne, k týmto neduhom sa luteráni sami
priznávali. Chcel zakázať aj čítanie postíl, ktoré vyúsťuje do svojvoľného výkladu
Písma a následne až k ateizmu. Superior sa nakoniec domnieva, že zakázať
treba aj nočné náboženské schôdzky evanjelikov, na ktorých sa pod vedením
ich kazateľov spovedajú a prijímajú, čo ostatne už zakázal aj edikt jeho
veličenstva. Na potlačenie týchto javov bol ešte pred koncom roka zverejnený
ďalší edikt. Pod hrozbou pokuty nariaďoval, aby sa protestanti od Vianoc povinne
zúčastňovali katolíckych bohoslužieb.

Spomínali sme, že rektor školy Matej Stürzer a Matej Steller boli
predvolaní pred bratislavský súdny tribunál. Obidvaja boli vynikajúcimi
odborníkmi, ozdobami školy. Stürzer pochádzal z istej starobylej a majetnej
banskobystrickej rodiny a bol vlastníkom cirkulárneho domu. Od 17. júla
1668 bol nástupcom Heinzelia v jeho funkcii. Steller pochádzal zo Slavošoviec
a bol absolventom banskobystrického gymnázia; jeho profesorom bol
Heinzelius. Aj on študoval s podporou banskobystrickej mestskej rady vo
Wittenbergu; odtiaľ 1. mája 1667 poslal svojim dobrodincom štúdiu Milosť
Ducha Svätého a požiadal o ďalšiu podporu, ktorú pri príležitosti lipského
jarmoku aj hneď očakával. Okrem toho ešte vykonal 4 akademické dišputy
a v roku 1668 dosiahol titul majstra. Vtedy ho mesto angažovalo do bansko-
bystrickej školy ako jej rektora. V roku 1674 bol predvolaný do Bratislavy,
kde bol po vyšetrovaní uznaný za vinného a 6. apríla spolu s ďalšími 300
druhmi bol odsúdený na smrť. Neskôr však dostal milosť a bol uväznený v
Leopoldove, kde zakúsil nesmierne veľa biedy. 19. marca 1675 ho odviedli
do Terstu, kde ho nalodili ako galejníka. Takto trpel až do februára nasle-
dujúceho roka, keď ho na zákrok nizozemského admirála Ruytera oslobodili.
Až do roku 1683 sa potom zdržiaval vo Wittenbergu, keď ho po zvolení za
rektora špitála opäť povolali do Banskej Bystrice. V tomto postavení však
mohol ostať len do roku 1686. Prišiel o zrak a utiahol sa do Stürzerovho do-
mu, kde až do svojich posledných dní žil z podpory svojich priateľov a ctiteľov.

Stürzer sa už v roku 1682 vrátil do Banskej Bystrice, kde dožil svoj
život ako súkromná osoba. Ako človek angažovaný do školských a
cirkevných záležitostí bol od roku 1688 členom vnútornej rady.

Prinášame vám časť kapitoly Cirkev,školstvo, kultúrne inštitúcie z pera Emila Jurkoviča. Kapitola zahŕňa témy:
Vépi-Péterfiho komisia. Delegácia k panovníkovi. Zákaz pochovávania. Sťažnosť vyslancov predložená dvorskej
kancelárii a bratislavskej komore. Obrana jezuitského superiora. Ďalší kráľovský edikt prikazuje protestantom účasť
na katolíckych bohoslužbách. Farské výnosy prináležia superiorovi jezuitskej rezidencie. Mestská rada a mešťania sú
povinní podriadiť sa superiorovej právomoci. Účasť mešťanov na sprievode na Božie Telo. Opatrovanie cirkevnej
výbavy. Panovník poveruje výkonom farárskej funkcie jezuitského superiora (1676). Počas Tököliho povstania
obyvatelia jezuitskej rezidencie utekajú do Trenčína. Mesto sa vzdáva Tökölimu. Protestantská mestská rada.
Protestanti dostávajú späť kostoly, školu a cirkevný majetok, ktorý im bol odňatý. Po bitke pri Svätom Kríži nad Hronom
katolíci dostávajú späť svoje kostoly. Mor v roku 1679. Stavba mariánskeho morového stĺpa v roku 1681.



V roku 1675 jezuitský superior požiadal mestskú radu o priznanie
všetkých farských príjmov jezuitskej rezidencii. Tieto pozostávali z
naturálnych dávok – obilie, pivo, drevo –  a v hotovostnom vyjadrení
prekračovali 800 zlatých ročne. Mestská rada však žiadosti nevyhovela
a rezidencii ponechala rovnakú sumu, akú odhlasovala počas pôsobenia
pátrovho predchodcu. Naopak, zo svojej strany opäť vyjadrila nárok na
kľúče od cintorína a právo používať zvony, pretože mesto vďaka nim
malo isté príjmy. Po ďalšom liste jezuitského superiora mu mestská
rada ponúkla 4 rýnske zlaté týždenne.

Doterajší odpor mestskej rady bolo otrasený Kolloničovými nariadeniami
zo 17. februára a potom aj dekrétmi nitrianskeho biskupa a kancelára Tomáša
Pálfiho. Kollonič žiadal pre jezuitov všetky farské výnosy. Pálfi, položiac svoju
ochrannú ruku na jezuitov, upozornil mestskú radu, aby sa spolu s mešťanmi
neodkladne podriadili usmerneniam, lebo inak na seba privolajú panovníkov
hnev. 10. mája potom vyzval mešťanov, aby
navštevovali kostol a dobrovoľne nahlasovali
svojich nemocných jezuitskému superiorovi.
Tým, ktorí by nechodili do chrámu, resp.
by počas omše pracovali, hrozil trestom.

Keď sa superior oboznámil s rezo-
lúciou, vrátil mestskej pokladnici príjem z
používania zvonov. Ohľadne využívania
cintorínov však nedal nijaký prísľub, pretože
to – ako tvrdil – nie je v jeho kompetencii.
Mestská rada však bola nadmieru spokojná
aj s týmto ústupkom a superiorovi ochotne
navŕšila týždenný plat, aby z neho mohol
financovať menšie kostolné opravy.
Následne opäť požiadala o právo používať
cintorín. Braun, ktorý bol, mimochodom,
omnoho ústretovejší ako jeho predchodca,
odporúčal mestskej rade obrátiť sa so
žiadosťou k arcibiskupovi, aby uňho vybavila
protestantom cintorín. Mestská rada teda
vyslala dvoch ľudí aj za arcibiskupom; tí však
vtedy nedosiahli nijaký ústupok.

Na začiatku leta znova rozvíril vášne
nový problém. Mestská rada 14. júna
informovala mešťanov o nariadení arci-
biskupa Selepčéniho, aby sa všetci
mešťania za účasti všetkých cechov v tom
najslávnostnejšom odeve zúčastnili
sprievodu na Božie Telo; to je totiž sviatok
nielen celého katolíckeho sveta, ale aj
rakúskeho panovníckeho domu. Hovorcovia na nasledujúci deň rozhlásili
toto nariadenie v meste; museli pritom utišovať rozhnevaných obyvateľov.
Protestantskí mešťania však nakoniec túto záležitosť prerokovali aj tak
oddelene a bez toho, aby s ich rozhodnutím niekoho oboznámili.

Ako sme už spomenuli na inom mieste, omšové rúcha a výbava boli
dané do úschovy mestskej rady, ktorá ich ako svoje cennosti uschovávala v
pevných skriniach na radnici. Páter Braun ešte v tom istom roku požiadal aj
o vydanie tejto výbavy, čo aj dosiahol. Pri jej preberaní tie súčasti, ktoré patrili
výlučne na protestantské bohoslužby a pravdepodobne pochádzali aj od
luteránskych donorov, boli aj naďalej ponechané evanjelickej cirkvi. V roku
1677 začal jezuitský superior nástojiť aj na vydaní cirkevného majetku. To
však nebola ľahká úloha, pretože po uplynulých 140 rokoch sa už sotva dalo
zistiť, ktorá nehnuteľnosť patrila pôvodne mestu a ktorá cirkvi.

Panovník v tomto roku splnil väčšinu všetkých prianí jezuitskej
rezidencie, keď na základe svojho najvyššieho patronátneho práva zveril
banskobystrickú a zároveň aj štiavnickú a kremnickú faru na superiora
jezuitskej rezidencie. Kráľ učinil tento krok na základe rozhodnutia
banskobystrických katolíkov z 3. marca, ktorým do farárskej funkcie pozvali
superiora jezuitskej rezidencie pátra Raffaela a všetkých jeho nemeckých
nástupcov. Svoju žiadosť predložili jeho veličenstvu 4. marca a požiadali aj
ostrihomského arcibiskupa, aby odobril ich postup za takýchto podmienok.

Samozrejme, dovtedajšie pokroky protireformácie roztrpčili protestantské
obyvateľstvo mesta, ktoré už stratilo takmer všetko, čo v minulosti malo a
užívalo. Evanjelici počas niekoľkých desaťročí prišli o všetko – o úradníkov,
slobodnú voľbu kňazov, slobodu vierovyznania, vzdelávanie a výchovu svojich
potomkov v protestantskom duchu, držbu kostolov, bezproblémové
využívanie cintorínov a krýpt, správu cirkevných majetkov a užívanie príjmov

z nich podľa vlastného uváženia, ako aj o knihy duchovných poslaných do
vyhnanstva atď. atď. Niet divu, že túžba a nádej po ich znovuzískaní
neprestávala vzrušovať mysle protestantského obyvateľstva a tých
netrpezlivejších z nich privádzala až k hlasným výkrikom, že hodina slobody
už čoskoro udrie. Čoraz hlasnejšie prejavy túžob a vyhrážok sa dostali až k
ušiam jezuitského superiora. Neváhal upozorniť mestskú radu, aby šíriteľov
takýchto chýrov vypátrala a potrestala; v opačnom prípade môže mesto
padnúť do podozrenia, že stojí na strane buričov a že im napomáha.

Tieto túžby a nádeje sa však protestantom naplnili až po rokoch. 19.
júna 1678 Tököli zo svojho košického tábora vyzval mesto na kapituláciu a
potom 3. októbra mu ostrými slovami pohrozil zničením, ak sa okamžite
nepostaví na jeho stranu. Komorskí úradníci najprv začali prosiť, len aby
sa vyhli zničeniu baní. Potom poslali do Zvolena dary a žiadali veliteľa
kuruckých oddielov ponechať kostoly v katolíckych rukách a nedotýkať sa

ani cirkevného majetku, ani jezuit-
skej rezidencie. Keď sa však vy-
slanci vrátili s odmietavou reakciou,
samotní komorskí úradníci pobádali
jezuitov, aby okamžite opustili
mesto, a tak sa ubránili pred väčším
nebezpečenstvom. Keď už začalo
byť netrpezlivé aj obyvateľstvo,
jezuiti zanechali svoj majetok pocti-
vosti niektorých mešťanov a premas-
kovaní utiekli smerom na Trenčín.
Veliteľ Banskej Bystrice Viliam
Kuschlan potom s podmienkou
voľného ústupu opustil 10. októbra
mesto, ktoré sa vzápätí vzdalo
kapitánovi francúzskych pomoc-
ných oddielov.

V deň kapitulácie francúzsky
kapitán Dallandin de Bohem
písomne informoval mesto o
svojich podmienkach. V nich sa s
odvolaním na to, že Uhri sa chopili
zbraní predovšetkým na obranu
protestantizmu, vyzýva mesto, aby
protestantom ihneď odovzdalo
všetky kostoly, školy a príjmy, ktoré
predtým mali v držbe. Súčasne trvá
aj na odstránení jezuitov. Krátko
nato sa vytvorila mestská rada len
z protestantov. Luteráni vzápätí

dostali späť to, čo im bolo odňaté – kostoly a cirkevný majetok. Pivnice
jezuitskej rezidencie, kde sa nachádzali uskladnené cennejšie predmety,
boli zapečatené a kaplnka jezuitskej rezidencie bola určená na konanie
katolíckych bohoslužieb. Ich usporadúvaním bol poverený osobitný
svetský kňaz – parochus Hungarus, ktorý býval v rezidencii.

Kurucká okupácia však trvala iba 3 týždne. Po bitke pri Svätom Kríži,
ktorá sa odohrala 2. novembra, totiž museli kuruci uzatvoriť s labancami
prímerie. Jeho základnou podmienkou bolo navrátenie banskobystrických
kostolov späť do rúk jezuitov. 4. novembra mesto znova otvorilo svoje
brány labancom. S nimi sa vrátili aj jezuiti, aby prevzali späť svoj zničený
domov. V kostole síce neboli zistené žiadne škody, zato v rezidencii
presiahli tisíc zlatých.

Na obyvateľov mesta teraz udrela najstrašnejšia stredoveká pohroma
– mor, ktorý začal čoraz rýchlejšie vyberať svoje obete. Takmer všetky
hornouhorské jezuitské rezidencie stratili niekoľkých zo svojich členov,
ktorí sa stali obeťami svojich dušpastierskych povinností. Banskobystrická
ani špaňodolinská rezidencia však nezaznamenala takéto straty napriek
tomu, že jej príslušníci vyslovene pohŕdajúc smrťou vykonávali svoje kňazské
a humánne poslanie. V Banskej Bystrici sa mor vyskytol prvýkrát v auguste
1679; najväčšmi tu však zúril v januári 1680. 1. februára richtár vyhlásil v
mestskej rade, že vysoká úmrtnosť medzi mešťanmi tak vyprázdnila ich
rady, že nemôžu byť obsadené ani uvoľnené mestské úrady. Po doznení
nebezpečenstva superior jezuitskej rezidencie Ján Haeffel požiadal v mene
katolíckych duchovných o postavenie morového stĺpa na Hlavnom námestí
pred budovou rezidencie. Sochu vysvätili 5. októbra 1681.

Emil Jurkovič



 Aj�mestské výsady, ktoré Banská Bystrica dostala v�roku 1255, sa
zaslúžili o�rozvoj mesta a�baníctva v okolí. Obyvatelia Banskej Bystrice
mali od roku 1255 povolenú slo-
bodnú banskú ťažbu drahých
kovov na území Zvolenskej župy.
Hádam najslávnejšie obdobie
mesta sa spája s�existenciou
thurzovsko-fuggerovskej banskej
spoločnosti, sídliacej v�meste
v�rokoch 1495 - 1548, pretože jej
pôsobenie presiahlo slovenský
priestor. Spoločnosť prakticky
ovládala európsky trh s�meďou.
V�meste  vlastnila domy – najväčší
Horný dom (Oberhaus) a ďalšie�dva
domy Mittelhaus a�Unterhaus
(Komorský) na námestí. Od štyridsiatych rokov 15. storočia je teda
podnikateľská činnosť v�baníctve spojená s obchodným domom
levočských Thurzovcov. Jeho najvýznamnejší predstaviteľ bol Ján
Thurzo, ktorý  vo svetoznámom
thurzovsko-fuggerovskom mediar-
skom podniku Ungarischer Handel
(1494–1546) rozvinul do priemy-
selných rozmerov ťažbu a�hutnícke
spracovanie dovtedy nevyužitých
zásob tzv. čiernej medi, obsahujú-
cej striebro.2  V�roku 1546 prevzala
od Fuggerovcov správu baní, hút
a�lesov banská komora.

Z�banských podnikateľov sa
ako najstarší spomína comes
Chotschelin, ktorého synovia
predali svoje čiastky comesovi
Heiczmanovi. V�roku 1388 sa
uvádza podnikateľ Petrus de
Jaurino a�Peter Sartor (Schneider),
neskôr Jakub Hosenitzer, Peter
Kirschener, Stocklet, Hausman, Goldnert, Konrád Pampan a�Ulman.
Z�početných banskobystrických waldbűrgerských rodín 14. storočia
vynikala rodina Karolovcov (Karoli,
Caroli), ktorá sústredila vo svojich
rukách veľký majetok a�vybudovala
v�Banskej Bystrici koncentrovaný
mediarsky podnik. K�majetku patril
dom na banskobystrickom ná-
mestí, štyri dediny: Podlavice,
Riečka, Uľanka a�Majer, dve polo-
vice dedín: Jakub a�Kynceľová,
mestský kúpeľ, patronátne právo
v�špitáli sv. Alžbety, bane Nová
štôlňa a�Dedičná štôlňa, huty, lesy,
majere a�iné poľnosti.3  Jej meno
pripomínajú do dnešného dňa role
a�lúky zvané Karlovo na okraji
mesta na ceste do Kostiviarskej.

Začiatkom 15. storočia vynikla
z�podnikateľov Jungovská rodina. Mikuláš Jung (zvaný Schweingrättel)
dostal do svojich rúk prevažnú časť majetku Karlovcov. K�ťažiarom
patrili aj rodiny Peterman, Lang, Lammel a�Ján Kronsdorffer, Benedikt
Glocknitzer, Michal Königsberger, František Satmáry atď. Ku koncu
15. storočia sa banské diela – bane, huty, stupy, mlyny, vodovody

a�iné technické objekty skoncentrovali do rúk majiteľov piatich
najväčších ťažiarstiev, v�ktorých pracovalo okolo 900 robotníkov.
Bývalí ťažiari, ktorí v�dôsledku vzniku thurzovsko-fuggerovskej banskej
spoločnosti stratili podiel na prevádzke baní a�hút, sa postupne
preorientovali na obchod s�remeselníckym tovarom a�potravinami,
pričom za najlukratívnejší obchodný artikel, ktorý  prinášal značné
zisky, bolo možné označiť víno.4

Právo ťažby sa spájalo s�vlastníctvom domu na námestí, prípadne
v�uliciach, ktoré do námestia ústili a�s�právom varenia a�výčapu piva
a�predaja vína.

S�baníctvom a rozvojom ťažby rúd, ktoré sa rozvíjalo mimo hraníc
mesta, súvisela aj hutníctvo. Prvú hutu na čistenie medi v�Banskej
Bystrici postavila thurzovsko-fuggerovská spoločnosť v�polovici deväť-
desiatych rokov 15. storočia na potoku Bystrica, kde o�niekoľko rokov
neskôr vybudovala medený hámor.  Najstaršia huta  bola teda v lokalite
�Hámor v�priestoroch medeného hámra. Huta spracovávala meď z�baní
v�Pieskoch a�Španej Doline. Odpredávala sa najmä čistá meď, ale
v�hámri ju aj spracúvali na medený tovar taktiež určený na predaj.

  Od roku 1546 sa začína obdobie erárnej správy bansko-
bystrického mediarskeho podniku,
ktorej prvým počinom bolo vybu-
dovanie centralizovanej surovej
tavby medi v�novej hute v Banskej
Bystrici poniže Huštáku, na sútoku
Bystrice a�Hrona. Do tejto novej
huty na scedzovanie medi začlenili
v�roku 1560 tzv. malú hutu, v�ktorej
sa od roku 1559 šmelcovalo na
novom druhu pece. Pracovala až
do roku 1873  ako Strieborná

huta.

V�Striebornej huti5 od roku
1549 spracovávali rudu, vyťaženú
v�okolitých baniach. Z�odpadu
vznikli trosky – časť mesta nazý-
vaná Na troskách. Bola založená
na podstatnej zmene zásobovania

dreveným uhlím, vyrábaným zo splavovaných siahovíc dreva na veľkých
uhliskách pri Hrone (názov Uhlisko zachovaný doposiaľ). V�minulosti išlo

o�priestor neustále zaťažovaný
dymom z�uhliarskych míl. Drevo
potrebné pre mediarsky podnik sa
rúbalo v�lesoch z�okolia Banskej
Bystrice, ale aj zo zvolenského
a�muránskeho panstva a�v�liptov-
ských lesoch a�následne sa
splavovalo po Hrone k�banskobys-
trickým hrabliam.

Baníctvo v�už v 17. a�18. sto-
ročí nebolo tak výnosné ako
dovtedy. Bane mediarskeho
podniku na strednom Slovensku
boli už v�17. storočí vyčerpané.
Príčinou ďalšieho úpadku bol
sústavný nedostatok prevádzko-
vých nákladov, ale aj vojny v�stred-

nej a�západnej Európe a�s�tým súvisiace odbytové krízy a�nakoniec aj
konkurencia švédskej medi.

V�posledných desaťročiach 18. storočia bol banskobystrický podnik
nerentabilný, čo viedlo k�definitívnemu koncu medenorudného baníctva
a�hutníctva a�k�ukončeniu slávnej éry medenej Banskej Bystrice.

Banská Bystrica je ovenčená prívlastkom „medená“ a�spolu so „striebornou“ Banskou Štiavnicou a „zlatou“ Kremnicou
tvorila trojicu miest, ktoré sa svojim významom, veľkosťou a bohatstvom radili medzi najvýznamnejšie banské mestá na
Slovensku. Banskobystrické baníctvo zaznamenalo v�stredoveku a�rannom novoveku najväčší rozkvet. Počiatky baníctva
v�oblasti Banskej Bystrice boli spojené s�budovaním baní na striebro a�s�lokalitou Staré Hory (staré hory – staré bane)
a�neskôr aj so Špaňou Dolinou.1 V období ranného novoveku bola banícka a�hutnícka výroba spojená do koncentrovaného
thurzovsko-fuggerovského, neskôr erárneho mediarskeho podniku. Ťažba medi bola spojená najmä s�lokalitou Ľubietová.

Medený hámor pred rokom 1895.

Strieborná huta.



MEDENÝ HÁMOR

Smerom von z�mesta sa nachádzal medený hámor, za potokom
Bystrica, cestou do Kostiviarskej, pri vstupe do  Laskomerskej doliny.
Bol vybudovaný v�čase najväčšieho rozmachu thurzovsko-fuggerovskej
spoločnosti v�roku 1495 na mieste predchádzajúcej rafinačnej pece.
Išlo o�rozsiahly komplex výrobných zariadení na spracovanie medi, �kde
sa zo suroviny vyrábali rúry, drôty, kotle, medený riad a�medené tabule
pre Kremnickú mincovňu. Bol ojedinelý na celom území Slovenska.
S�medeným hámrom sa spája nejedno prvenstvo.

Medený hámor pôvodne pozostával z�troch veľkých a�troch malých
nákov na vykúvanie medi. Veľké kladivá poháňalo päť kolies. Pracovalo
sa v�ňom na trinástich ohniskách, ku ktorým poháňalo mechy desať
vodných kolies, umiestnených
v�siedmich búdkach.

Bystrický hámor bol vekom
druhý najstarší priemyselný závod
na Slovensku – po Kremnickej
mincovni (založenej v�rokoch
1327-1328), avšak prvý úplne
nového druhu.6  Od začiatku svojej
činnosti do jej definitívneho ukon-
čenia v�roku 1991 bol nepretržite
aktívny takmer 500 rokov. Patril ku
komplexu banskobystrického
mediarskeho podniku a�bol jediným
finálnym závodom, produkujúcim
obchodný tovar, orientujúcim sa výlučne na trh. Jeho európske
prvenstvo spočíva v�tom, že zaviedol prvú koncentrovanú veľkovýrobu
v�kovohutníctve v�dobe, v�ktorej sa meď stala na európskych trhoch
najžiadanejšou komoditou.

Výroba v�medenom hámri sa
už v období thurzovsko-fuggerov-
skej spoločnosti sústreďovala na
posledné čistenie a�pretavenie
medi, ktorá sa potom odlievala do
foriem podľa požiadaviek trhu,
napríklad na štvorhranný plech,
liate pologule, kotúče, tyče, me-
dený šrot a�rozvážala sa po diaľ-
kových trasách do fuggerovských
faktórií a�skladov po celej Európe.
Oveľa menší objem predstavovala
výroba spotrebného tovaru –
medeného pocínovaného a�nepo-
cínovaného riadu, medených kotlov,
či tenkého strechového plechu. Zrnená meď, potrebná pre kremnickú
mincovňu, sa tu vyrábala ešte skôr.7  Hámor zásoboval výzbrojou, delami
a�muníciou všetky pohraničné hrady v�oblasti stredoslovenských
banských miest.

Mediarsky podnik vyrábal v�polovici 18. stor. od roku 1761 aj
medené platničky a�dodával ich do Kremnice, kde sa z�nich razili mince,
až kým medené mince neboli stiahnuté z�obehu.8

Koncom 19. stor. v roku 1891 sa tu vybudoval najväčší závod elektro-
lytickej rafinácie medi v�Uhorsku, od roku 1896 jediný v�Uhorsku. Týmto
spôsobom sa dosahovala unikátna 99, 9% čistota medi. Po rozpade
Rakúsko-Uhorska bol známy ako Elektrolytický závod v�Banskej Bystrici.

Výrobná a�obytná osada hámra tvorila základ najstaršieho
PRIEMYSELNÉHO PREDMESTIA Banskej Bystrice.

Istý čas ho vlastnilo Ponické železnorudné banské združenie. Pri
výrobe používal vodu z�potoka Bystrica privádzanú zvláštnym kanálom
na pohyb kladív i�na „ostatné ciele“.9  Spočiatku pôsobila uvedená
spoločnosť spolu s�ľubietovskou v�kostiviarskom hámri, keď ju však
zabrala zbrojovka, Poničania si postavili nový hámor. Po zániku
spoločnosti prepustil hámor miesto nábytkárni.

Medený hámor predstavuje významnú technickú pamiatku10, napriek
tomu, že jedna jeho časť bola v�roku 1997 čiastočne deštruovaná
(hámornícka dielňa). K�historicky najvýznamnejším patrí zachovaný
objekt dielní, prestavaný z�rozšírenej prevádzky valcovne mincovne,
ktorá vznikla zo staršieho hutníckeho objektu, na mieste bývalej
rafinačnej huty. V�prestavbách sa zachovali aj domy minciarskeho,
hámorníckeho majstra a�tovarišov, ako aj renesančný dom šafára so

skladom mediarskych výrobkov, zaklenutom na stredný pilier; ďalej
renesančno-baroková hutnícka hala odlievacej dielne s�dvoma zdvoje-
nými pecami, kde sa meď odlievala a�potom vyvážala do celej Európy.11

MOSADZNÝ HÁMOR

 Okrem fuggerovského mediarskeho hámra bol v�roku 1665
registrovaný aj mosadzný hámor – Messinghammer, ktorý stál za bránou
v�Lazovnej ulici na pravom brehu potoka Bystrica. Do uvedeného roku
bol majetkom Jána Georgiho, ktorý ho predal mestu, ale o�rok neskôr
už bol majetkom Mateja Hagnera, ktorý ho kúpil od mesta za 36 zlatých.

Jolana Darulová
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nických strojov, so zabezpečením celoročnej prevádzky umiestnením
mohutných vodných rozvodov v�interiéri, ako aj integrovaním hutníckych,
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Medený hámor koncom 19. storočia.



V�druhom roku jeho existencie (do 28. marca 1920) bol jeho
vydavateľom a�zodpovedným redaktorom Dr. Ján A. Fábry a�hlavnými
spolupracovníkmi boli Terézia Vansová a�Pavel Styk. Od apríla 1920
sa Hronské noviny aj pre „peňažité ťažkosti a�drahotu tlače“ stali
orgánom Slovenskej národ-
nej a�roľníckej strany. Noviny
tlačili na Hornom námestí
(dnes Š. Moysesa č. 10),
v�tlačiarni Ondreja Žabku
(pozn.: dnes je v�tomto dome
papiernictvo „Havelka“). Po
J. A. Fábrym sa novým
zodpovedným redaktorom
stal Daniel Šustek.

V�marci nasledujúceho
roku ho na tomto poste
vystriedal Dr. František
Sýkora. O�rok neskôr došlo
k�ďalšej zmene. Šéfom novín
sa stal Vladimír Černák. V�piatom roku existencie Hronských novín (v
r. 1923) za nového zodpovedného redaktora vymenovali Alexandera
Seberíniho a�noviny sa stali „časopisom národnej myšlienky,
vydávaným stranou Československej národnej demokracie“. V�tomto
období redakcia sídlila v�Hornej ulici č. 58, kde bol aj sekretariát strany
s�pôsobnosťou pre stredné Slovensko. 17. novembra 1923 sa novým
zodpovedným redaktorom stal O. Parma a�od 2. augusta 1924 ho na
tomto poste vystriedal Ján Droba - kováč.

Od roku 1925 administrácia Hronských novín sídlila v�ulici Na
potôčku č. 8 (dnes Kukučínova) - v Porgesovom paláci. Prvého mája
1925, po pol druha roku, z�redakcie odišiel O. Parma. O�dva týždne
neskôr mala redakcia nasledovné zloženie: Emil Kacina - zodpovedný
redaktor, Viliam Paulínyi - redaktor, a členmi redakčnej rady boli: Dr.
Miloš Adámek, Jozef Hobl, Milan Kulíšek a�Václav Waschko. Od
roku 1928 sa zodpovednou redaktorkou stala E. Černáková. Bol to
posledný - desiaty rok existencie Hronských novín. V�tomto období
noviny tlačili v Slovenskej Grafii (bývalá tlačiareň rodiny Macholdovcov
v�Hornej ulici).

Z�pestrých a�mnohorakých tém, ktoré sa za desaťročie vychádzania
Hronských novín v�nich objavili, by sme Vám niektoré, aj po 90 rokoch,
chceli sprostredkovať. V�roku 1919 ste si mohli napríklad v�ich piatom
čísle zo 16. apríla prečítať aj toto: „továreň na súkno a�pokrovce: „
Ján Furgyik a�synovia“- dorába tenké a�hrubé biele, čierne a�sivé
súkna, taktiež rozličné pokrovce a�zakrývadla. Príjma vlnu od
hospodárov ku vyhotoveniu súkna za ľavnú cenu a�kupuje ovčiu vlnu
po najvyššej dennej cene...“. O�týždeň neskôr (23. apríla) aj
konkurenčná súkenka z�neďalekého Medeného hámra - Pavel Ruttkay
a�syn uverejnila nasledovný oznam: „súkenná továreň vyhotovuje
a�odporúča súkno v�akejkoľvek šírke a�barve, jemnej i�hrubej jakosti,
taktiež koberce pre kone a�iné prikrývadlá. Taktiež príjma vlnu od
gazdov ku vyhotoveniu súkna, po miernej cene“. 30. apríla ste si
mohli v�7. čísle prečítať: „MUNDUS - stoličková továrňa v�Banskej
Bystrici predá za ľavné ceny gazdovské vozy a�rozličné vozné
súčiastky, menovite kolesá, ojá, lojtry, atď. Obzrieť sa môžu
v�banskobystrickej továrni“. V�tom istom čísle si dal Adolf Stroppel -
správca stoličkovej továrne, uverejniť nasledovný inzerát: „slúžku, ktorá
všetky domáce roboty zná a�voľačo nemecky rozumie, za dobrý plat
prijme A. Stroppel“.

V desiatom čísle Hronských novín, ktoré vyšlo 21. mája, ste sa
okrem iných informácií mohli dozvedieť aj to, že: „na Štiavničkách sa
nachádzajúci dom Speváka, pod číslom 13 je na predaj. V�dome
sú dva byty (2-3 izbové) + pobočné staviská a�záhrada“ a tiež, že v
Dolnej ulici č. 26 bude oživenie banskobystrického odboru „Živeny“,
pod predsedníctvom pani Vansovej (jednateľkou - Drahotína
Kardošová). V�tom istom čísle uverejnili aj jednu smutnú správu: „Ján

Kartík -  - banskobystrický obuvník, bol vo Zvolene ťažko vozom
poranený“.

23. júla 1919 Hronské noviny priniesli aj tieto aktuálne informácie:
„náhradný mešťanosta a�hlavný notár Dr. Vincent Cserhelyi 21. júla

privítal v�Banskej Bystrici
ministra s�plnou mocou pre
Slovensko -Dr. Šrobára
a�generála Mittelhausera,
ktorí navštívili miesto bojov
s�príslušníkmi Maďarskej
republiky Rád, pri Badíne
a�aj obec Badín, ktorú
vypálili boľševici. Poobede
bola krátka svačina u�Rakov
v�B. Bystrici“.

V�prvom septembrovom
čísle sa objavila aj krátka
správa, že: „31. augusta
1919 v�Radvani zrazilo

vojenské nákladné auto Jána Petrovicha - lesného úradníka“.
Z�ďalšieho čísla Hronských novín sa dozvedáme, že: „17. septembra
v�mestskom výbore pán Milan Kulíšek podal návrh, aby sa požiadal
lesný erár, aby sa na stavanie Slovenského národného domu (pozn.:
dnešný Národný dom)  prepustil v�Sokolskej ulici svoj pozemok.
Zároveň aj zahájil zbierku na základinu Slovenského národného
domu, do ktorej prispeli: Milan Kulíšek - 100 korún, Daniel Klimo -
300 korún, Daniel Belluš - 100 korún (vojenská pôžička), Ján
Lichner - 50 korún (vojenská  pôžička), Dávid Kemény - 250 korún,
Sámuel Klimo - 100 korún a�Arnold Bobok  taktiež 100 korún“.
Prvého novembra 1919 ste sa mohli dozvedieť aj to, že: „Štefan Tóth
- hostinský, otvoril hostinec v�parných kúpeľoch pri Malej stanici“.

(Poznámka: dobové texty uvádzame bez jazykových korektúr)
                                                                      Ján Baláž

Podklady: Hronské noviny, ročník I. až X.

Od�roku 1919 do roku 1928 v�Banskej Bystrici vychádzal politický a�spoločenský časopis - týždenník („vychodí

každú nedeľu“) HRHRHRHRHRONSKÉ NOONSKÉ NOONSKÉ NOONSKÉ NOONSKÉ NOVINYVINYVINYVINYVINY. Za desať rokov svojej existencie prešiel rôznymi zmenami a�prekonal mnoho
problémov, ktoré boli spojené s�jeho vydávaním. Aj personálne obsadenie redakcie sa za toto obdobie viackrát menilo.

Hlavička Hronských novín.

Z Krasoslavovej
kroniky, banského
hutmana richtára a
stolovníka kniežaťa
Pribinu:

...národy starej baby-
lonie nosili k nám staré
kultúry, obyčaje, reč a
cudzich bohov. Krásne
boli ich rozprávania o
vzniku sveta, babylon-
skej veže, potope a iné.
Sú zapisané na pamiatku, aby ich poznali naši potomkovia. V
mojej knihovni sú knihy babylonské, židovské, fénické,
egyptské, grécke a rímske. Boži učiteľ svätý Cyril a Metod mi
do jednej z nich napisal:

Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu za všetky dobrodenia,
ktorých sa nám v Medenej občine dostalo. Treba vedieť, že sa
tu ťažila meď roku 4130 pred narodením Spasiteľa Jeziša,
necelých sto rokov po potope sveta.

Šestkrát sa tu zdvihne tažba do závratných výšok, kým príde
súdny deň - koniec sveta na zemi. Preto sú tu rudy medi, zlata a
striebra, ktoré neskorší potomkovia nájdu, aby mohli vzdávať
česť a chválu Pánovi za všetky dary pod slnkom...

K�článku



Obec Selce, na území ktorej podľa historikov už v�10.
storočí vznikla osada a�prvá písomná zmienka o�nej je z�roku
1336, sa nachádza 5 km severovýchodne od Banskej
Bystrice. Pozrime sa bližšie na situáciu v�obci po roku 1918.

Po skončení prvej svetovej vojny a�vzniku
Československej republiky sa život v�jednotlivých
obciach začína dostávať do starých koľají. V�roku 1919
žilo v�Selciach 1063 obyvateľov, z�ktorých bolo 15 vdov
a�32 detí po vojakoch padlých vo vojne. V�roku 1920 sa konali v�Československu
prvé parlamentné voľby. V�Selciach vo voľbách ako do senátu, tak aj do poslaneckej
snemovne zvíťazila Československá sociálno-demokratická strana, ktorá v�priemere
získala 66,5% platných hlasov. Na druhom mieste skončila Slovenská ľudová strana
s�25 percentami a�na treťom Československá národná a�roľnícka strana (5%).
Zaujímavosťou je, že v�porovnaní s�ostatnými obcami notariátu (Nemce, Majer, Senica
a�Kynceľová) získala víťazná strana pomerne malý počet hlasov. V�ostatných
spomínaných obciach sa jej výsledok pohyboval v�rozpätí 80-100% (100% dosiahla
strana o�voľbách do snemovne v�obci Nemce). V�nasledujúcich voľbách v�roku
1925 už zvíťazila Hlinkova slovenská ľudová strana.

Čo sa týka samotného života obyvateľov obce v�tomto období, zachovalo sa
veľmi málo archívnych materiálov dokumentujúcich každodenný život v�obci. Obyvatelia
obce sa v�tomto období živili najmä roľníctvom a remeslami. V�roku 1930 malo
Pasienkové spoločenstvo v�Selciach 153 členov. V�obci žilo niekoľko gazdov, furmanov
a živnostníkov – najmä mäsiarov, murárov, kováčov a�obuvníkov. Obyvatelia sa zaoberali
aj včelárstvom. Šesť obyvateľov obce v�tomto období poskytovalo na prenájom izby

Ani treskúci 18 stupňový mráz neodradil početný dav obyvateľov
Banskej Bystrice od obliehania nádražia, na ktoré pricestoval 8.12. 1933
krátko pred šiestou hodinou večer minister zahraničia republiky
Československej Dr. E. Beneš so svojim sprievodom. Hlásenie�ministrovi
podali okresný náčelník Pštros,
posádkový veliteľ divízny generál
Votruba a�veliteľ četníctva major
Drozda. Ministra privítal starosta
mesta Michal Samuhel, a�potom sa
autom odviezli na mestský dom
pred ktorým hrala vojenská hudba.
Pri vchode a�na schodišti radnice
boli rozmiestnení hajdúsi v�krojoch.

Na slávnostnom zhromaždení
mestskej rady, za účasti hostí
a�zástupcov úradov ocenil starosta
mesta ministrovu návštevu, ktorú
nazval národným sviatkom Banskej
Bystrice. Pani Benešovej odovz-
dala kyticu kvetov v�mene bys-
trických žien slečna Gregorová.
Minister Dr. E. Beneš vyjadril
radosť z�prejavov nadšenia a�oddanosti obyvateľstva republike a�poprial
rozkvetu krásneho historického mesta Banskej Bystrici mnoho zdaru.

Po predstavení členov mestskej rady a�zástupcov úradov odovzdal
starosta ministrovi ako dar mosadznú detviansku valašku a�album mesta
Banská Bystrica s�fotografiami. Minister sa poďakoval slovami: „Som
človek mieru, ktorý som vždy hlásal, ale viem, čo to znamená, keď
sa treba brániť. Táto valaška bude mi symbolom“. V preplnenej sále
Národného domu si�o 20 hodine účastníci so záujmom vypočuli
dvojhodinový prejav ministra Dr. E. Beneša nesúci sa v�znamení česko-
slovenskej jednoty. Už v�úvodnom prívete k�tomuto prejavu starosta
mesta zdôraznil vernosť a�vďačnosť slovenského ľudu republike a�jej
predstaviteľom slovami: „Československá republika a�jej jednota je
pre nás dogmatom o�ktorom nemôže byť dišputy“. V�sobotu dopo-

ludnia (9.12. 1933) minister zahraničia Dr. E. Beneš so svojim
sprievodom odcestoval do Turčianskeho Sv. Martina.

Dňa 9.12. 1933 o�pol deviatej večer pricestoval na pozvanie
banskobystrického odboru Matice Slovenskej do Banskej Bystrice

minister „zemedelstva“ republiky
Československej Dr. Milan Hodža.
V�rámci prijatia na radnici v�nedeľu
10.12. 1933 bol taktiež obdaro-
vaný valaškou a�albumom mesta.
Potom mal o�pol jedenástej dopo-
ludnia v�Národnom dome pred-
nášku na tému „O kultúrnych a�hos-
podárskych snahách Slovákov
v�Československej republike“.
Jeho reč bola pekným pendantom
k�nedávnej reči Benešovej. V�ne-
deľu večer minister Dr. M. Hodža
odcestoval.

Z�dobovej tlače sa dozvedáme,
že mesto sa ukázalo byť hostiteľom
srdečným a�starosta sa snažil
všemožne hosťom pobyt spríjem-

niť. V�zápisnici zo zasadnutia mestskej rady Banskej Bystrice uskutočnenej
dňa 20.12. 1933 sa uvádza, že návšteva ministrov mala pre mesto veľký
význam a�je za ňu obom pánom ministrom povďačné. Páni ministri boli
pohostení a�zdarma ubytovaní v�Národnom dome. Mesto využije láskavosť
ministra Dr. M. Hodžu, ktorý prisľúbil 80–90 % subvenciu na predĺženie
Štádlerovho nábrežia až po Radvaň n/Hr.

Katarína Burkovská
Literatúra:
České slovo 10.12.1933,
Pohronský Hlásnik 8.12.1933, 16.12.1933,
Slovenský deník 12.12.1933,
Slovenský východ 10.12.1933,
ŠA v�BB, pob. BB: MÚ v�BB XIV 2232/1933

pre prípadných návštevníkov obce. Avšak nie všetci obyvatelia obce boli na tom po
materiálnej stránke dobre. V�čase veľkej hospodárskej krízy, ktorá v�rokoch 1929-
1933 postihla celé Československo, boli aj v�Selciach nezamestnaní a�chudobní
obyvatelia. Práve pre nich boli pravidelne organizované tzv. stravovacie akcie, kedy
títo obyvatelia dostávali lístky na odber potravín. 21. júla 1933 požiar v�obci zasiahol
6 domov a�až za vojenskej asistencie sa ho podarilo zlikvidovať.

Obyvatelia obce, tak ako v�iných slovenských regiónoch, dodržiavali počas
sviatkov zvyky svojich predkov. Napríklad na Vianoce išiel obecný pastier do domu,
kde pásli kravy s�narezanými brezovými prútmi. Zaželal Vianoce a�dal gazdinej
prút, ktorým vyšibala dievčence v�dome, aby jej krava v�budúcom roku mala jalovičky
a�pohostila pastiera. Prút sa odložil a�na jar sa ním vyháňali kravy z�maštale. Na
Štedrý deň sa dodržiaval prísny pôst. Pod obrus sa dávali peniaze, niekde dávali
pod stôl slamu a�sekeru. Na stole musel byť hrach, bôb. Po prípitku nasledovali
oblátky, potom opekance s�maslom a�bryndzou a�kapustnica s�hubami a�slivkami.
Ďalej sa podávalo sušené ovocie a�koláče (orechovníky, makovníky a�tvarožníky
stočené do podkovy). Na štedrý večer chodili dievčatá v�skupinkách spievať popod
okná. Na Starý rok sa večer konala zábava. Tradícia koncoročných zábav pokračuje
v�obci dodnes.

V�obci fungovalo aj niekoľko združení. Medzi nimi napríklad Potravný spolok,
ktorý bol založený v�januári 1919, Spolok evanjelickej jednoty, Dobrovoľný hasičský
spolok v�Selciach, Miestny odbor matice slovenskej v�Selciach a�pod. Nepravidelne,
spravidla v�priestoroch Potravného spolku, ochotníci a�mládež organizovali divadelné
predstavenia a�konali sa tu tanečné zábavy.

Ivana Dianová

Pred 75 rokmi, 8.12.1933, v�rámci prednáškového turné po slovenských mestách (Nové Zámky, Zvolen, B. Bystrica,
Turčiansky Sv. Martin, Košice, Prešov) navštívil po prvýkrát Banskú Bystricu vtedajší minister zahraničia Dr. Edvard
Beneš. Po jeho odchode 9.12.1933  navštívil Banskú Bystricu aj vtedajší minister „zemedelstva“ republiky
Československej Dr. Milan Hodža. Prejavy obidvoch štátnikov sa týkali myšlienok československej jednoty.

Z prijatia ministra M. Hodžu v Banskej Bystrici.
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Redakcia časopisu Bystrický Permon sa
zúčastnila na krste filmu o Španej Doline.

V niekoľkých minútach sú zachytené
krásy tejto historickej obce a upútavky
pravidelných kultúrnych podujatí poriadaných počas celého roka.
V súčastnosti je spracovaná slovenská a anglická verzia
sprievodného slova. Pripravuje sa text nemecký a maďarský.

DVD je možno zakúpiť v penzióne Klopačka a v informačnom
centre mesta Banská Bystrica.

Túžba Bystričanov po vrcholovom športe, hlavne futbale priam vzplanula
v�období boja Slovenského ľudu o�rovnoprávne postavenie v�štáte. Princíp
rovnoprávnosti zakotvených v�ústave v�roku 1960 vyburcoval stranícke,
mestské a�telovýchovné orgány v�Banskej Bystrici do boja za vytvorenie
podobného armádnej  strediska, ako bola
Dukla Praha. Priesmyk Dukla, brána ku
slobode Čechov a�Slovákov bola v�druhej
svetovej vojne pri oslobodení Československa
kropená krvou nielen Českou ale i�Slovenskou.
Preto názov Dukla. Ministerstvo národnej
obrany dňa 1.9. 1967 dalo súhlas k�vytvoreniu
Armádneho strediska Dukla aj v�Banskej
Bystrici a�po dvoch rokoch aj v�Trenčíne.

V�tom čase u�vojenských útvarov existo-
vali skoro v�každej väčšej posádke Vojenské
telovýchovné jednoty, ktoré mali zapojené
svoje družstvá, hlavne futbalové, v�pravidelnej
civilnej súťaži.

Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica sa vytváralo postupne
prijímaním útvarových športových družstiev z�celej republiky. Tak už
1.7. 1965, teda s�predstihom, bolo premiestnené k�ženijnému útvaru
futbalové družstvo delostreleckého útvaru v�Brezne a�15.10. 1965
atletické družstvo z�Vyššieho vojenského učilišťa kpt. Otakara Jaroša
z�Vyškova. Po príchode lyžiarskeho družstva – skoky 8.1. 1966, vytvorila
sa u�ženijného útvaru v�Banskej Bystrici športová rota, ktorej velil
nadporučík Vladimír Kovačič. Po príchode športového družstva
vypierania z�Plzne došlo 1.9. 1967 k�vytvoreniu armádneho strediska
Dukla Banská Bystrica, ako samostatného vojenského útvaru. Veliteľom
bol pplk. Mgr. Imrich Gibala.

V�roku 1972 dostalo AS Dukla od mesta do užívania štadión SNP a
novú športovú halu na Štiavničkách.

V�roku 1994 došlo k�reorganizácii a�premenovania na Armádny
športový klub a�od 1.1.1996 vzniklo Vojenské športové centrum Dukla,
ktoré zastrešilo aj Duklu Trenčín.

V�minulom roku si Bystričania na dôstojnej oslave pripomenuli 40
úspešných rokov armádneho vrcholového špor tu, spojenej
s�vyhlásením najúspešnejších pretekárov za toto obdobie.

Pri príležitosti výročia vydal Miroslav Hazucha publikáciu s�názvom
Úspešných 40 rokov. V�nej riaditeľ VŠC Dukla Peadr. Ľubomír Roško
povedal: ,,Môžeme sa s�hrdosťou obzrieť za úspešnou cestou cez štyri
desaťročia, na ktorej naši vojenskí športovci od roku 1967 vynikajúco
reprezentovali Československo a�od roku 1993 samostatnú Slovenskú
republiku. Za toto obdobie sa v�armádnom stredisku vystriedalo
nespočetné množstvo športovcov zvučných mien, ktorým sa podarilo
preniesť meno našej krajiny ďaleko za hranice. Dôkazom toho je aj
zisk 547 medailí z�vrcholových medzinárodných podujatí. Našou
hrdosťou je 5 olympijských víťazov, 14 medailí z�OH, 43 titulov majstrov
sveta a�60 titulov majstrov Európy“.

Imrich Gibala

Pokračovanie zo strany 1.

Ak funkčne a priestorovo spojíme duchovnú zložku Kalvárie s
kostolíkom s mimoriadnym pôsobením silových miest, dostávame
obraz mimoriadne kvalitnej geomantickej lokality v Banskej Bystrici,
ktorú je treba zahrnúť do návrhu územného plánu mesta ako priestor
s významom celoslovenským, ba aj z hľadiska medzinárodnej
geomantickej turistiky s významom európskym.

Posudzovali sme aj hodnoty genia loci (lat. genius – duch, locus
– miesto), ktoré sa nadajú zmerať, ale keď sme stanovili hodnotovú
stupnicu 1 – 5 („jedna“ je najkvalitnejší), dostali sme tieto výsledky:
kaplnka 1 začiatok Krížovej cesty v blízkosti rodinných domov 4,
kaplnka 2 hodnota génia loci 3, kaplnka 3 už 2 a od kaplnky 4 už
všetky ostatné hodnoty 1! To je svedectvo, že v minulosti bola Kalvária
silne komunikovaná a dávala ľuďom silnú duchovnú hodnotu. Kostolík
má hodnotu genia loci iba 4, čo je dôsledok dlhoročného chátrania a
vandalizmu, avšak po rekonštrukcii a zahájení bohoslužiab je
predpoklad, že v krátkej dobe sa zvýši tiaž na 1.

Náväzné plochy kopca Urpín so silovými miestami majú tiež
vysokú hodnotu genia loci, na silových miestach je to hodnota 1, čo
dáva predpoklad, že tieto miesta boli známe a komunikované už v
dávnej minulosti. Práve z najsilnejších miest je najkrajší výhľad na mesto
a do širokej horskej krajiny. Konštatujem, že Kalvária s kostolíkom je
vysoko hodnotná v duchovnej oblasti a tvorí so silovým kopcom
jednotu, čo preukázalo hodnotenie genia loci, pamäti miesta, v
obidvoch zložkách je to „jednotka“! Táto vzácna lokalita je kvalitným
výletným miestom obyvateľov mesta a mala by byť zahrnutá do
turistických zaujímavostí pre návštevníkov domácich alebo zahranič-
ných. Z tohto hľadiska sú zámery stavať v tesnej blízkosti Kalvárie a
kostolíka rodinné domy, aj keď v obmedzenom počte, celkom
nevhodné. Cirkev uvažuje aj s pútnickými aktivitami, čo je na prospech
tejto krásnej geomantickej lokality.

Vážený čitatelia, pri návšteve Banskej Bystrice Vás pozývame na
prvú hodnotenú geomantickú lokalitu na Slovensku, budete príjemne
prekvapení. Nepochybujem, že podobné kvality máme po našej vlasti
aj inde, nie sú však vyhodnotené tak, ako tá banskobystrická.

Stockmann

Nákres lokality s vyznačením silových polí.


