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Nápis je vysekaný do hornej časti prirodzeného
andezitového skalného bloku 180 – 200 cm vysokého a
250 – 300 cm dlhého. Skala je pokrytá machmi, ktoré
boli na strane nápisu odstránené a ostali tu len miesta
pokryté lišajníkmi. Samotný nápis je v latinčine a pozos-

táva zo šiestych riadkov so zvetranými a už len veľmi ťažko rozozna-
teľnými písmenami, ktoré sú orámované obvodovou ryhou obdĺž-
nikového tvaru s rozmermi 120 x 55 cm.

Podľa niektorých názorov tento nápis môže súvisieť s návštevou
synov panovníčky Márie Terézie, rímskeho kráľa Jozefa, jeho mlad-
šieho brata arcivojvodu Leopolda a vojvodu Alberta v stredosloven-
skej banskej oblasti v dňoch 20.–31. júla 1764. Títo urodzení náv-
števníci totiž 27. júla 1764 po prehliadke Kremnice a tamojších baní
vystúpili na najvyšší kopec v pohorí Dirstein (správne Dörenstein),
čo je súčasný Trnovník  (988,8 m n. m.), odkiaľ sa kochali pohľadmi
na okolie. Pri tejto príležitosti možno prechádzali práve popri tomto
kameni, alebo tu mali zastávku, na pamiatku čoho („Pro memoriam“
v hornom riadku) mohol vzniknúť tento skalný nápis. Nasvedčovalo by tomu
aj slabo znateľné datovanie „ANNO 1764“(?) v pravom dolnom rohu.

Asi 500 m na juhovýchod od obce Krahule v Krem-
nických vrchoch sa nachádza zaujímavý skalný nápis,
pôvod ktorého je doteraz zahalený rúškom tajomstva.
Dá sa pomerne ťažko nájsť, pretože sa nachádza v lese,
asi 50 m pod terajšou cestou z Kremnice do obce
Krahule, pričom je odvrátený od cesty na opačnú stra-
nu, smerom k poniže vedúcemu modro označenému
turistickému chodníku.

Pokračovanie na strane 2.

Záhadný skalný nápis v porovnaní s ľudskou postavou.

Mesto Banská Bystrica už oddávna tvorilo dôležitú dopravnú križo-
vatku. Priamo na hlavnom námestí sa historické cesty rozdeľovali sme-
rom na Horehronie, Liptov a Turiec. Pôvodné hradské cesty slúžili k
preprave povozov a poštových dostavníkov. Z tohto obdobia sa zachoval
unikátny Hostinec v Kremnických vrchoch, ktorý bol dôležitou súčasťou
furmanskej cesty spájajúcej centrá baníctva – Banskú Bystricu a
Kremnicu. Pôvodným účelom bola furmanská krčma a prepriahacia
stajňa pre kone. Dnes je neoddeliteľnou súčasťou turistických pochodov
Kremnickými vrchmi. Podobné cesty viedli z Banskej Bystrice – do
Liptova cez Sedlo Veľký Šturec, do Turca cez Sedlo Turecká cesta a
do Kremnice cez Sedlo Tri kríže. Až do polovice 19. storočia si doprava
udržiavala pôvodný ráz.

Pokračovanie na strane 10.

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením číslo 740
z 15.10. 2008 schválila koncepciu vytvárania geoparkov v
Slovenskej republike. Tým sa aj Slovensko zapojilo do celo-
svetového úsilia chrániť, zveľaďovať a pre turizmus využívať
nie len pozoruhodné prírodné a kultúrne dedičstvo, ale aj
geologické a geomorfologické javy územia ktoré sú výsled-
kom milióny rokov trvajúcich procesov formovania našej
planéty Zeme.

Pokračovanie na strane 12.

Banská Bystrica nepochybne patrí k jedným z najkrajších
miest Slovenska s bohatou históriou a právom si nárokuje
titul Perla Pohronia. Treba však zdôrazniť, že práve výhodná
dopravná poloha vtedajšej osady predurčila jej rozvoj a
postupnú profiláciu až na metropolu stredného Slovenska.

Historický autobus Praga RN v začiatkoch prevádzky MHD, 50. roky 20. stor.



 V�roku 1629 vydali Bystričania druhý astrologický spis Zápisky o�otáčaní

hviezd... slnečná pranostika pre rok 1629.

V�roku 1626 prežívalo obyvateľstvo stredoslovenských banských miest ťažké časy.
Gabriel Bethlen,sedmohradské knieža, opäť vytiahol v�čele vojska proti cisárovi, aby podporil
protihabzburgskú koalíciu vedenú v�tom čase dánskym kráľom Kristiánom IV.  Na území
stredného Slovenska sa mal stretnúť so zvyškami porazenej armády Ernesta Mansfelda
a�za podpory budinského pašu Murtezu mal opäť zaútočiť na Viedeň. Proti Bethlenovi však
postupoval v�čele cisárskych vojsk Albrecht Valdštejn, ktorý po víťazstve nad Mansfeldom
pri Desave, sa cez Hlohovec a�Nové Zámky posúval proti koalícii. K�stretnutiu oboch vojsk
došlo v�závere septembra 1626 pri Šahách (Palánka). Keďže v�tom čase došli už nepriaznivé
správy o�porážke dánskeho kráľa pri Lutteri, k�bitke nedošlo a�Bethlen navrhol prímerie,
ktoré neskôr vyvrcholilo do tzv. Bratislavského mieru (28. decembra 1626), v�ktorom zostali
v�platnosti body predchádzajúcich mierových rokovaní (Mikulovského a�Viedenského).

Aj keď dosiahol Gabriel Bethlen určitý úspech, boli obavy z�ďalších konfliktov,
najmä keď cisár Ferdinand po Lubeckom mieri s�Dánskom postupoval veľmi ostro
proti protestantom v�Nemecku, Česku a�iných krajinách. Preto sa domáca šľachta,
ale aj mešťania dožadovali astrologickej predpovede, čo sa bude diať v�roku 1629
a�ďalších v�strednej Európe. Pre tento účel bol použitý materiál českého exulanta
Valentína Hanku, ktorý v�maďarskom preklade Vavrinca Brewera z�Levoče vyšiel
pod názvom „Zápisky o�otáčaní hviezd... slnečná pranostika pre rok 1629,“ (A
csillagok forgásának jedzésiböl... rövid jövendölés, a jelen esztendñre... 1629).

Zeman Valentín Hanko (Hanke) prišiel po porážke na Bielej hore o�všetok majetok
a�takmer aj o�vlastný život. Podarilo sa mu šťastne utiecť na Slovensko, kde už dlhší čas
žila časť jeho rodiny. Stal sa nemeckým evanjelickým farárom v�Ľubietovej. Podarilo sa mu
opäť nájsť manželku a�v�novom zväzku mal aj ďalších dvoch synov – Matúša a�Valentína.

Hanko pôvodne študoval na Karlovej univerzite v�Prahe a�vydal niekoľko kalendárov
a�hvezdárskych pranostík. Vydania pranostiky k�roku 1629 sa však nedožil, zomrel
v�Ľubietovej 10. januára 1627.

Hankova pranostika predpovedala dlhé trvanie vojny medzi dvomi náboženstvami,
hovorila o�veľkých bolestiach ľudu, no dávala nádej pre konečné víťazstvo protestantov.
Opierala sa o�mnohé astronomické objavy, najmä komét, ale aj ďalším veštiacim úkazom.

Igor Chromek

Priamo v�„srdci Banskej Bystrice“ - v�mestskom hradnom areáli sa
na vonkajšej strane Pisárskej (Gallovej) bašty nachádza najstaršia
a�pravdepodobne aj jediná zachovaná toaleta (tzv. prevet), pamätajúca
si ešte stredovekú Bystricu. Toaleta existovala už v�roku 1479. Fungo-
vala na jednoduchom a�generáciami overenom princípe gravitácie.

Koncom�70. rokov
XV. storočia v�Banskej
Bystrici ukončili stavebné
práce na kamenných hrad-
bách, ktoré budovali na
najexponovanejšej -
severnej strane hradného
komplexu. Súčasťou tejto
fortifikácie boli tri bašty
(Farská, Banícka a�Pisár-
ska) a�tiež vysoký kamen-
ný múr, ktorým boli spo-
jené. Dve bašty - Farská
a�Pisárska, slúžil i  po
dobudovaní aj ako trvalé
obydlia, najmä pre mest-
ských zamestnancov (fa-
rárov, pisárov, trubačov,
strážcov,...). Súčasťou
bášt boli preto aj sociálne
zariadenia.

Na južnej strane Pi-
sárskej bašty môžeme
i�dnes, po vyše 520 rokoch,
vidieť nenápadný tehlový
prístavok, vyčnievajúci z
tela bašty, ktorý kedysi

slúžil na uspokojovanie prirodzených biologických potrieb jej obyvateľov.
Priamo k Pisárskej bašte kedysi smerovali dva úseky mestského
opevnenia. Jeden vychádzajúci od Šusterskej bašty a�druhý od�neďa-
leko stojacej Mühlsteinovej bašty.

Spomínané sociálne zariadenie umiestnili v�rohu, kde sa oba
hradobné múry stretávali. Navyše
pod baštou končila i�vodná prie-
kopa, ktorá napomáhala hygie-
nicky „bezproblémovému“ chodu
zariadenia. Dnes je priestranstvo
pred Pisárskou baštou pomerne
rušné a�frekventované, keďže
priamo oproti nej (od roku 1941)
stojí budova základnej školy
a�stáča sa tu i�Kollárova ulica,
smerujúca do centra mesta. No
ešte v relatívne nedávnej minulosti
(koncom 30. rokov minulého sto-
ročia) bolo toto miesto odľahlým,
tichým zákutím mestského hradu,
verejnosti prakticky neprístupným.

Na záver tohto krátkeho
príspevku, by som Vám chcel len
na ilustráciu a�pre lepšie zorien-
tovanie sa v�čase pripomenúť, že
táto nenápadná stavbička si pamätá ešte dobu panovania kráľa Mateja
Korvína. Existovala už v�čase, keď ešte ani Krištof Kolumbus netušil,
že sa mu v�roku 1492, pri plavbe do Indie, podarí náhodou objaviť
americký kontinent.

Nuž, aj také sú pamätmíky ľudských dejín.

Ján Baláž

Pravdaže možností vzniku nápisu je viac, napr. lovecký súvis,
alebo aj iné dôvody, rozhodne však to musela byť nevšedná
udalosť, ktorá tvorcovi tohto nápisu stála za námahu  zvečniť ju
vysekaním do skaly. Túto záhadu môže objasniť buď dôkladné
rozlúštenie textu skalného nápisu alebo objavenie doteraz
neznámych historických dokumentov, poukazujúcich na jeho vznik.
Je pozoruhodné, že sa doteraz tomuto skalnému nápisu venovala
minimálna, resp. takmer žiadna pozornosť

Július Burkovský

Dokončenie zo strany 1.

Pohľad na nápis v skale vyvoláva množstvo otáznikov. aká je odpoveď?

Detailný záber na toaletu, s�malý
otvorom (okienkom) v�jej hornej časti.

Pohľad na Pisársku (Gallovu) baštu a�časť
Kostola sv. Kríža Šípkou je označený prístavok
stredovekej toalety.



Kráľ Ľudovít Veľký na kresbe J. Matejku.

Prvá písomná zmienka o perle dnešného Horehronia –
Brezne je spojená s Belom IV. a pochádza z roku 1265.
Banskému podnikaniu vďačí prisťahovalcom z okolia Banskej
Štiavnice. Práve banská činnosť viedla Ľudovíta
Veľkého r. 1380 k udeleniu mestkých výsad,
potvrdených o rok neskôr. Znenie listiny privilégií
sa zachovalo v transumpte – prepise z r. 1494, ktorej
podstatnú časť vyberáme z publikácie – Brezno v
premenách času.

„My Ludvik ... v pamäť uvádzame, oznamujúc
obsahom tejto listiny ... mešťanom a prisťahovalcom
našim z Brizna pri Hrone, ktorí teraz sú a budú,
aby oni tak vernosťou, ako počtom rástli, takúto
svobodu sme si umienili učiniť: ... aby mešťania
a prisťahovalci naši na ten istý spôsob a
podobu iných miest mali svobodnú možnosť
vyvoliť si zo svojho lona, ktorého by chceli,
starostu cez jeden rok zotrvajúceho, ktorý
by všetky medzi nimi hocijakým spôsobom
povstavšie záležitosti spolu s prísažnými
mohol vybaviť; tak i farára, ako vodcu svo-
jich duší, aby si podobne spoločnou vôľou
volili. V ostatných všetkých záležitostiach
nech stále tie isté milosti a výsady svobody
užívajú, ktorými naše mesto Štiavnica, od
času svojho založenia vyznačené sa teší ...

... Chotáre však spomenutého nášho
mesta Brizna menovaného sa takto vyznačia: Prvá medza sa začína
od dvoch kameňov naproti sebe ležiacich pri lúke Figurth volanej,
potom od spomenutých kameňov ide k potoku Steinkop (Bystrá) a
cez ten potok prejde na hole všeobecne Hideghavas (Ďumbier)
menované, stadiaľ za mesto k istej osade Beneschawa (Bacúch)

volanej, potom ide k doline Vothova nazývanej a od doliny tejto k
Čiernemu vrchu (Vepor) a od tohto vrchu prejde k potoku Corpona
(Čierny Hronec) volanému a od spomenutého potoka Corpona

pokračujúc končí sa v rieke Hron, a takto sa ustaľujú
hranice Brizna nazvaného, skrze naše veličenstvo jemu
dané a vyznačené.“

Tým, že sa Brezno nestalo členom Zväzu stredosloven-
ských banských miest, vynechal ho Žigmund Luxemburský
pri udeľovaní ďalších banských práv r. 1405 stredosloven-

ským banským mestám. Individuálne sa uvádza aj
v známej darovacej listine z r. 1424, ktorou
Žigmund venoval tzv. venné mestá manželke
Barbore. Túto skutočnosť si uvedomovali aj
brezňania, že ich mesto je na úrovni zemepan-
ských miest a preto najmä po skúsenostiach
s Dóciovcami sa snažili o povýšenie Brezna
medzi slobodné kráľovské mestá.

Tento cieľ sa Breznu priblížil až v 17. stor.
Delegácia mesta pod vedením notára Féjer-
patakyho predložila Ferdinandovi III. roku
1649 opätovne túto požiadavku, ktorú kráľ
rešpektoval a 12. februára 1650 vydal listinu,
ktorou povýšil Brezno medzi slobodné kráľov-
ské mestá pod podmienkou, že Brezno vyčlení
tri pozemky pre potreby banskobystrickej
Banskej komory, rezervuje komore lesy, rieky
a cesty slúžiace banským prevádzkam a

dobuduje mestké opevnenie. Brezno sa tak stalo porovnateľné s
ostatnými slobodnými kráľovskými mestami v Uhorsku, čo sa prejavilo
o.i. aj tým, že bolo Ferdinandom III. prvýkrát roku 1665 pozvané na
stavovský snem do Bratislavy.

Jozef Ďuriančik

Uhorský šlachtický rod Dóciovcov od polovice 15. stor.,
do pol. 17. stor. negatívne vstupoval do života slobodných
kráľovských miest na strednom Slovensku, najmä potom čo
sa stal majiteľom Ľupčianskeho zámku.

Pôvodným majetkom rodu bola dedina Veľká lúč na Ostrove, dnes
Lúč na Žitnom ostrove. Rozhodujúcou postavou Dóciovcov v 15. stor.
bol egerský biskup Urban, najvýz-
namnejší prelát za vlády Mateja
Korvína (1458 – 90). Okrem cir-
kevných hodností zastával funkciu
kráľovského pokladníka a kráľov-
ského miestodržiteľa. Od Mate-
jovej manželky Beatrix, krátko
pred smrťou získal pre seba a
svojich príbuzných, zámok Slo-
venská  Ľupča.

Nástupcovia Urbana Dóciho
sa „preslávili“ porušovaním práv
banských miest na strednom
Slovensku. Sami, aj keď nemali
banské oprávnenie, vykonávali
banskú činnosť a banským mes-
tám znemožňovali ťažbu dreva na
banské účely. Hoci banské mestá
boli oslobodené od platenia mýt-
neho, Dóciovci si zriadili vlastné mýtne stanice a vyberali mýto aj od
banských miest. Spor sa začal už r. 1491 a týkal sa Banskej Štiavnice,
kedy feudáli začali mestu zaberať pozemky.

Po Urbanovej smrti Dóciovci zosilnili tlak na banské mestá. R. 1494
nedovolili kremnickému ťažiarovi otvoriť si na vlastnom pozemku novú
baňu. V r. 1496 prišla na rad  Banská Bystrica, keď od zástupcov mesta,
začali vyberať svojvoľne mýtne poplatky. V r. 1497 prišla odveta

banských miest. Ozbrojenci Kremnice, B. Štiavnice, Banskej Belej,
Hodruše a Pukanca prepadli panstvá Dóciovcov Revište a Šášov.
Následný súdny proces rozhodol v prospech Dóciovcov , ktorý mestá
nerešpektovali, pretože Dóciovci naďalej porušovali privilégiá  banských
miest. Kráľ nemal žiadnu výkonnú moc, nebol schopný donútiť nenávi-
dených feudálov dodržiavať ním stanovené slobody banských miest.

Mestá rozhodli brániť vlast-
nými silami. Pod vedením zvolen-
ského kastelána, podžupana
Zvolenskej stolice a bansko-
bystrického richtára prepadli ich
ozbrojenci tentoraz r. 1511 Sloven-
skú Ľupču. O dva roky neskôr
znovu napadli všetky tri panstvá
Dóciovcov. V ďaľších rokoch sa
scenár opakoval a preukázal
bezradnosť Vladislava ll. Nástup
nového panovníka Ľudovíta ll.
(1516 – 26) v podstate nič nezme-
nil. Situácia sa takmer navlas
zopakovala a ani vypálenie Brezna
r. 1517 Dóciovcami neprivodilo
očakávanú zmenu.

Až nástup Habsburgovcov na
Uhorský trón po Moháči 1526

viedol k oslabeniu postavenia ľupčianskych  feudálov. R. 1531 natrvalo
opúšťajú Slovenskú Ľupču, zostáva im však panstvo v Revišti a Šášove.
Zápas medzi rivalmi pokračuje s menšou intenzitou, pretože záujmy
oboch bojujúcich strán ohrozuje nový spoločný nepriateľ – Turci.

Záverečnú bodku tohto súboja vykonala spravodlivosť. Roku 1654
vymiera rod Dóciovcov po mužskej línii – po meči.

Jozef Ďuriančik

Hrad Slovenská Ľupča - sídlo rodiny Dóci.



 Po vzore Budapešti a iných miest vznikol aj v Banskej
Bystrici Spolok milovníkov kvetín s prijatým názvom
HORTENSIA a to na ustanovujúcom zhromaždení, ktoré sa
uskutočnilo dňa 30. júla 1911 v radničnej sieni Mestského
domu v Banskej Bystrici, na základe pozvánky vtedajšieho
mešťanostu Júliusa Czesnáka zo dňa 25. júla 1911.

Cieľom tohto spolku bolo podľa stanov „okrášlenie uličných oblokov a
balkónov kvetinami, vzbudenie a udržiavanie záujmu obecenstva k tomu, a
tým povzniesť okrášlenie mesta. V záujme dosiahnutia tohto cieľa spolok
vzbudzuje záujem rozširovaním odbornej spisby o tomto spôsobe
okrášľovania domov, napomáha
vývin krasocitu a vkusu a snaží sa
učiac oboznamovať obecenstvo s
týmto spôsobom okrášľovania do-
mov, ako i s pestovaním k tomu sa
hodiacich kvetín“. Okrem toho bolo
tiež cieľom spolku „obstarať pre
svojich členov, za ceny čo najmier-
nejšie, k okrášľovaniu potrebných
kvetín a iných predmetov, ako tiež
starať sa o prezimovanie v lete vypestovaných kvetín za režijný náklad“. V
neposlednom rade „spolok sa stará tiež o to, aby sa jeho členovia poučovali
o spôsobe pestovania kvetín z prednášok pozvaných odborníkov, prípadne
od členov v tomto zbehlých na schôdzkach za tým účelom usporiadaných“.

Predsedom spolku sa stal meš-
ťanosta Július Czesnák, miesto-
predsedom Anton Wachenhusen,
jednateľom Ferdinand Honady a
zapisovateľom Július Horárik. Členmi
výboru boli: Dr. Dienesová, Koloman
Garlaský, vdova Horneková, Ale-
xander Lauko, Štefan Muliczký,
František Neuschwentner, Pavol
Renner, pani Sztehlová, Hypolit
Šefcsík a vdova Westhofová.

Členom spolku sa mohol stať
každý kvety milujúci banskobys-
trický obyvateľ po zaplatení
ročného členského príspevku 4
koruny do spolkovej pokladne, na
základe čoho mal nárok na spol-
kom poskytované výhody. Riadne
valné zhromaždenie zvolávané
plagátmi sa malo konať každý rok
najneskôr do konca mája, mimo-
riadne podľa potreby predsedu
alebo výboru. Funkcionári a výbor boli volení na 3 ročné obdobie. Na
valnom zhromaždení mohli hlasovať len členovia, ktorí mali zaplatený
členský príspevok. Zápisnicu podpisovali predseda, zapisovateľ a dvaja
„uhodnovernitelia“. Úradujúci správca, ktorý bol súčasne pokladníkom a
zapisovateľom vykonával uznesenia valného zhromaždenia i výboru a
spravoval majetok spolku, ktorý v prípade jeho zániku mal pripadnúť mestu
Banská Bystrica. Vládny dozor mohol v prípade spreneverenia sa sta-
novami vytýčenej činnosti, ohrozenia štátneho záujmu alebo majetkového
záujmu členstva pristúpiť k suspendácii, prípadne aj k rozpusteniu spolku
čo si však vyžadovalo schválenie ministrom vnútra.

Na ustanovujúcom zhromaždení spolku predseda informoval o prísľu-
be Harmaneckej továrne na papier týkajúcom sa prepustenia veľkého
skleníka, z ktorého po premiestnení do dvora Mestského domu, na miesto
starého divadla, budú môcť občania získavať sadenice kvetov a členovia
spolku na vlastný náklad opatrovať v zime kvety vypestované v letnom
období. Už v predstihu, dňa 19. júla 1911 požiadal mešťanosta o
schválenie pôžičky 500 – 600 korún na premiestnenie tohto skleníka
mestskú hospodársku komisiu, ktorá požiadavku odporučila na
schválenie v mestskom zastupiteľstve. Minister vnútra podporil spolok
štartovnou subvenciou 1.000 korún, čo malo priaznivý vplyv na zahájenie
jeho činnosti bez väčších vlastných výdavkov.

O činnosti spolku v nasledujúcom období niet konkrétnych údajov.
Vojnové roky počas prvej svetovej vojny zrejme činnosť spolku veľmi

negatívne ovplyvnili, pretože mesto v snahe zabezpečiť dostatok potravín
sa orientovalo predovšetkým na pestovanie zemiakov a zeleniny, k čomu
získavalo všetky vhodné pozemky.

V poprevratovom období, zo správy mestského finančného radcu
pre mestskú radu z 11. decembra 1919 vyplýva, že v roku 1919 sa výdavky
na mestské záhradníctvo (uličná výsadba, prevádzka stromčekovej škôlky,
záhradníctva a skleníka) oproti rozpočtu 5.137,52 Kč prekročili o
9.268,56 Kč, čo bolo zapríčinené zvýšením miezd a výstavbou nového
skleníka, ktorý si vyžadoval ešte ďalších 800 Kč, čiže celkový schodok
činil 10.268,56 Kč. Navrhol tento schodok pokryť z vyššieho príjmu
mestského biografu, čo bolo aj akceptované.

Dňa 21. februára 1922 oznámil predseda Banskobystrického spolku
milovníkov kvetín Július Czasnák mestskej rade, že na základe uznesenia
valného zhromaždenia, konaného 7. januára 1922 sa spolok HORTENSIA
likviduje pretože „stanovy neboli potvrdené a finančné okolnosti to
požadujú“. Uvádza tiež, že inventár a zariadenie spolok daruje mestu a
spisy odovzdáva do mestského archívu. Mestská rada dňa 28. júna
konštatovala, že prevzatý inventár je vo veľmi zlom stave a predstavuje
len nepatrnú hodnotu, čiže neoplatí sa ho zaradiť do mestského inventára.

Okrášľovanie mal v programe aj v roku 1927 založený Spolok ochrany
prírody a proti týraniu zvierat v Banskej Bystrici, ktorý sa zanedlho zmenil
na Spolok pre ochranu prírody a okrášľovanie domova, zjednodušene
Spolok okrášľovací a ochranný. Svoju činnosť však viac orientoval do oblasti
ochrany prírody vrátane ochrany stromov na Urpíne a stromoradí na bývalom

korze (dnes Nám. Štefana Moy-
sesa) alebo pri kasárňach (dnes
Skuteckého ulica).

V roku 1932 vznikol zaujímavý
pokus o vzkriesenie okrášľujúceho
spolku HORTENSIA tým, že na
zasadnutí mestskej okrášľujúcej
komisie dňa 22. júla 1932 upo-
zornil člen tejto komisie pán Rut-
tkay na niekdajšiu existenciu
takéhoto spolku, účelom ktorého
bolo okrášľovanie domov.  Navrhol,
aby bol tento spolok oživotvorený
a dostalo sa tak účinnej spolupráce
zo strany občanov. Na ďalšom
zasadnutí okrášľujúcej komisie
mesta dňa 13. októbra 1932 sa
táto uzniesla na oživotvorení spolku
milovníkov kvetín HORTENSIA a k
zahájeniu prípravných prác sa mal
prizvať bývalý dlhoročný predseda
spolku, mešťanosta na odpočinku

Július Czesnák. Zrejme tento pokus nebol úspešný, pretože niet informácií
o prípadnej opätovnej existencii tohto spolku.

Katarína Burkovská

Piate číslo Hronských novín, ktoré vyšlo 3. februára 1921,
uverejnilo kritiku jedného čitateľa z�Bratislavy na adresu našich
zápaliek:

„Tie baňskobystrické zápal-
ky horia ako slnce, lebo ich och-
ranná známka je slnce. Prvá,
druhá, tretia sa ľahko chytí, ale štvrtá, piata, šiesta sa chytí, keď ju
aspoň šesťkrát pošucháš. Či by tá slávna továrňa na zápalky ten
chemický papier nemohla dáko polepšiť? Veď je to hanba pre
Banskú Bystricu, také zápalky predávať. Trnavské zápalky sú oveľa
lepšie. Voľakedy sme zápalky švibalkáma menovali a�veru tie dobre
horely a�hneď sa chytily, pravda trochu smrdely. Novie zápalky
nesmrdia, ale sa zle chytajú. Nájdite im dáku medecínu, aby sa
ľahko chytily. Ja som už niekoľko poloplných škatuliek do peci
hodil, lebo sa nechcely chytiť. Pane redaktore, prosím Vás, zakúrte
tomu pánu chemikovi v�tej továrne.“

Otlačok pečiatky spolku Hortensia.

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie spolku Hortensia.

Ján Baláž



Početné potomstvo Stollmannovcov a�ich rodové remeslo –
kováčstvo nemohli Iliašovce uživiť, a�preto niektorí odchádzali

za uplatnením z�rodnej dediny. Tak odišiel kováč Ján Stollman do
Banskej Štiavnice a�za ním, alebo spolu s�ním i�jeho synovec, len o�9
rokov mladší Michal. V�januári 1806 sa 30-ročný Michal Stollmann žení
v�Banskej Bystrici s�Alžbetou Sopóci, dcérou krajčírskeho majstra a�po
roku sa stáva obyvateľom Banskej Bystrice. Po strate prvých dvoch
synov sa narodili ešte traja synovia. Najstarší Daniel - kováč, Andrej –
kolár  a�Michal, otec maliara Andreja Stollmanna bol kováčom kráľovskej
banskej komory na Španej Doline.

Stollannovci v�Banskej Bystrici sa dostali do príbuzenského vzťahu
s�významnou rodinou Kellnerovcov, klobučníkov, senátorov mestskej
rady (Karolína Zuzana Kellnerová sa vydala za Karola Kuzmániho, Adam
Kellner mal za manželku Teréziu Braxatorisovú, sestru A. Sládkoviča).
Andrej Stollmann bol otcom farára Andreja Gustáva Stollmanna, ktorého
dvaja synovia boli tiež kňazmi a�najstaršia dcéra Matilda sa stala
manželkou Martina Metoda Braxatoisa-Sládkovičova, spisovateľa
a�farára v�Senici (najmladadší syn A. Sládkoviča). Bol i�starým otcom
zlatníka Alexandra Stollmanna a�známeho predstaviteľa povojnového
filmu Kozie mlieko Eugena Stollmanna.

  Michal Stollmann prvý Stollmann v�Banskej Bystrici sa nedožil
vysokého veku, zomrel iba 40-ročný, ale jeho početné potomstvo sa
v�rôznych oblastiach navždy zapísalo do histórie Banskej Bystrice.

Eva Furdíková

František Xaver Eder pochádzal z�Banskej Štiavnice.
Vyššie gymnázium navštevoval v�Banskej Bystrici, kde aj
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát absolvoval v�Trenčíne
a�následne pokračoval v štúdiu filozofie na Trnavskej univerzite.

Nakrátko sa vrátil na stredné Slovensko, aby v�Banskej Štiavnici
a�Banskej Bystrici vyučoval na gymnáziách. Na vlastnú žiadosť bol
vyslaný na misiu do zámoria, do
Peruánskeho kráľovstva. V�hlavnom
meste Lime, ukončil najprv štúdium
teológie v�Kolégiu sv. Pavla a�bol
vysvätený za kňaza. Ako pôsobisko
mu bola určená Redukcia sv. Martina,
ktorá sa nachádzala vo východnej
časti provincie Moxitánia (dnes se-
verná časť Bolívie). Tu sa pätnásť
rokov staral približne o�dvetisíc indiá-
nov. V�r. 1769 (po tom čo Španiel-
sko zakázalo pôsobenie jezuitov na
svojom území a�v�kolóniách) sa vrátil
cez Viedeň do Banskej Bystrice,
kde sa venoval kňazskej činnosti
a�vyučoval na gymnáziu.

Po návrate na Slovensko nemo-
hol Eder zabudnúť na svoju misiu

a�na Indiánov, a�tak začal chodiť po stredoslovenských
mestách a prednášať o svojich poznatkoch a�skúse-

nostiach z�ďalekého sveta. Jeho prednášky sa stretli
s�veľkým ohlasom, a�preto na žiadosť svojich poslu-

cháčov napísal spis Brevis descriptio Missionum
Societatis Jesuprovinciae Peruanae vulgo

Los Moxos (Krátky opis misií Spoločnosti
Ježišovej v�peruánskej provincii ľudovo

nazývanej Los Moxos). Rukopis je dnes
uložený v�Univerzitnej knižnici v�Budapešti.
V�r. 1791, teda 19 rokov po smrti autora,
vydala Budínska univerzita tlačenú podobu
Ederovho rukopisu, ktorú zostručnil Pavol
Mako, pod názvom Descriptio provinciae

Moxitarum in Regno
Peruano (Opis provin-
cie Moxitov v�Peruán-
skom kráľovstve).

Dielo sa skladá z�piatich častí. Začína sa všeobecným opisom
Peruánskeho kráľovstva, jeho polohy a�hlavného mesta Lima, pokračuje
topografickým opisom krajiny, živočíšstvom a�rastlinstvom a�informuje
o�správnom riadení tejto oblasti. Druhá časť je venovaná už provincii
Moxo, zameriava sa na prírodné pomery, opisuje vodstvo, zvláštne druhy
stromov, kríkov a�plodín. Tretia časť sa zaoberá zaujímavosťami živočíš-

nej ríše. Štvrtá a�piata časť sú
etnografické. Vo štvrtej sú sústre-
dené opisy pôvodných, divoko
žijúcich Indiánov Moxov. Charak-
terizuje domorodé obyvateľstvo
podľa rodov, ich výzor, povahu,
zvyky, spôsob bývania, duševné
schopnosti a�ich význam. Opisuje
aj rôzne obrady, prípravu a�použi-
tie rozličných jedov. V piatej časti
sa Eder venuje Moxom, ktorí pres-
túpili na kresťanstvo a�žili v�jeho
redukcii. Opisuje osobitosti mo-
xických kresťanov a�ich zacho-
vávanie tradícií. Značnú pozornosť
venoval Eder manželstvu a�výcho-
ve detí.

Prílohou diela je mapa provin-
cie Moxitánia, Ederova predloha bola prvou mapou tohto kraja. V�prílohe
sa ďalej nachádzajú aj nákresy zvierat, podobizne domorodcov, mužov,
žien a�detí.

Ederov spis patrí k�základným historickým etnografickými dielam
o�provincii Moxo v�severnej Bolívii. Bol preložený do španielčiny, prvý
preklad�knižne vyšiel v�19. storočí, druhý, ktorý vychádza priamo
z�Ederovho rukopisu bol vydaný v�roku 1985 v Bolívii. Publikované boli
aj čiastočné preklady v�angličtine a�francúzštine. Ederovu knihu možno
nájsť medzi odporúčanou literatúrou na internetových stránkach
viacerých juhoamerických univerzít nielen v�Bolívii a�Peru, ale aj medzi
odbornou literatúrou výskumných ústavov v�ďalších krajinách južnej
Ameriky. O�historicko-etnografickom význame tohto diela svedčia
početné citácie rôznych španielskych, nemeckých a�anglických autorov,
ale najmä autorov z�južnej Ameriky.

Na Slovensku sa v�súčasnosti Ederovo dielo v�tlačenej podobe
zachovalo v�deviatich známych exemplároch, medzi inými aj vo fonde
Štátnej vedeckej knižnice v�Banskej Bystrici.

Mária Bôbová

Prvá (Ederova) mapa provincie Moxitánia.

O�jednotlivých členoch Stollmannovskej rodiny už bolo uverejnených
viac článkov, no čitateľ si možno kladie otázku, kto boli Stollmannovci,
odkiaľ pochádzali, kedy sa objavili v�Banskej Bystrici a�pod.

  Prvým Stollmannom, ktorý sa stal občanom Banskej Bystrice 28.
februára 1807, bol kováč Michal Stollmann, rodák z�Iliašoviec na Spiši
(cca 7km na juh od Levoče). Narodil sa 18. augusta 1776 ako tretie
z�deviatich detí kováča Andreja Stollmanna a�Anny Kleinovej. Andrej bol
najstarší z�desiatich detí Baltazára Stollmanna, ktorý prišiel pravdepodobne
z�Pruska a�v�Iliašovciach sa usadil a�oženil s�Katarínou Urbáni.

Iliašovce s�najstarším názvom Villa Ursi – obec medveďa, vznikli
ako služobnícka osada pre potreby Spišského hradu v�priebehu 12.
storočia. Obyvatelia tejto osady pomáhali panovníkom a�ich družinám
pri poľovačkách na medvede. Názov Iliašovce vznikol podľa mena
commesa (župan, zemský pán) Eliáša z�rodu Gőrgeyovcov, ktorý sa
stal aj grófom spišských Sasov a�podarilo sa mu dostať svoju obec
Iliašovce do Provincie spišských Sasov, čím sa stali Iliašovce na krátky
čas mestečkom so všetkými výsadami. Na severnej hranici katastra
Iliašoviec viedla v�stredoveku „Magna Via“ - Veľká cesta, ktorá spájala
jednotlivé mestá na Spiši, ale aj Spiš so Šarišom, Gemerom Liptovom
i�Poľskom. Commes Eliáš dosídlil po tatárskom vpáde obec Iliašovce
nemeckými kolonistami, ktorých potomkovia žijú v�Iliašovciach i
v�súčasnosti (Jochmann, Klein, Mikler, Urbáni /?/, atď.).



Výsledky richtárskych volieb podľa starobylého zvyku odjakživa vyhlasoval
mestský farár v�nemeckom farskom kostole. Keď sa chrám dostal do rúk jezuitov
a�boli zvolení katolícki richtári, týchto vyhlásil superior jezuitskej rezidencie; v�prípade
protestantského richtára tak robil evanjelický hlavný duchovný.

S�protestom evanjelického meštianstva sa pri voľbách stretávame prvýkrát v�roku
1686, pretože superior počas novoročnej voľby richtára vystupoval ako mestský farár,
za ktorého sa aj vyhlasoval.1  Námietka sa zopakovala aj v�nasledujúcom roku, keď
hlavný duchovný Baltazár Nicletius vyhlásil za richtára protestanta Melichara Smrtníka,
ale toto vyhlásenie chcel vykonať aj superior jezuitskej rezidencie.2  Podobný prípad sa
vyskytol aj v�roku 1689, keď jezuitský superior Ján Thum opäť protestoval proti vyhláseniu
richtára uskutočnenému evanjelickým hlavným duchovným.3  K�tomuto odporu sa vtedy
pripojili aj katolícki členovia mestskej rady. Problém teda musela riešiť dvorská komora.
Postupovala na základe kráľovského výnosu
z�roku 1676, ktorý vykonávaním všetkej
farárskej agendy poveril jezuitský rád.

Na usporiadanie dôležitých cirkevných
záležitostí a�problémov bola v�roku 1688 do
Banskej Bystrice vyslaná komisia pod vedením
grófa Juraja Erdődyho a započala svoju činnosť
27. mája. V�ten deň pred ňu predstúpila depu-
tácia protestantských mešťanov a predložila
spísané požiadavky, aby dva menšie kostoly,
t. j. kostolík Sv. Ducha a�špitálsky kostol, ktoré
luteráni doteraz v�pokoji užívali, zostali aj
naďalej k�ich dispozícii. Komisia však  mala
poverenie na práve opačnú úlohu, a�preto
žiadosť odmietla prevziať.

Za každé vierovyznanie si komisia dala
predvolať po jednom najpoprednejšom predsta-
viteľovi a�obom zástupcom oznámila: 1.
V�zmysle rozhodnutí šopronského krajinského
snemu nemôže ostať ani tunajší Kostol sv.
Ducha a�špitálsky kostol v�evanjelickej držbe,
lež musia byť odovzdané katolíkom; evanje-
likom bude slúžiť cintorín za Hornou ulicou. 2.
Evanjelickí duchovní nemôžu bývať vnútri
mestských hradieb a�do mesiaca sa musia vysťahovať na predmestie. 3. Evanjelici
nemôžu mať ani školu v�meste, ani byt pre škôlmajstra. 4. Prebendy evanjelického
duchovného bývajúceho v�špitáli odteraz prináležia jezuitom rovnako, ako im patria všetky
farské príjmy. 5. Používať zvony môžu obidve vierovyznania, ale evanjelici musia na túto
činnosť získať povolenie od superiora jezuitskej rezidencie. Pri 4. bode prítomní
poznamenali, že ohľadne príjmov jestvuje osobitná dohoda medzi vierovyznaniami, že
spôsob odmeňovania evanjelických duchovných je v�istom súlade s�katolíkmi a�v�tomto
ohľade sa o vec zasadil aj spomínaný komorský gróf.

28. mája komisia priamo na mieste odovzdala luteránom spomínaný cintorín,
ako aj Lovčániho pozemok za bránou v Lazovnej ulici. Následne odišla do Kremnice.4

Erdődy ešte 26. júna z�Ružomberka osobitne upozornil mestskú radu, že príjmy
evanjelických farárov môžu byť tvorené výlučne z�dobrovoľných darov veriacich. Bolo
to zjavne v�rozpore s�dosiaľ zaužívaným postupom obidvoch konfesií zakladajúcom
sa na spoločnej dohode, podľa ktorej dosiaľ aj evanjelici dostávali z�mestskej pokladnice
istú výpomoc. Erdődy súčasne vyzval mestskú radu, aby na Božie Telo prinútila cechy
zúčastniť sa na sprievode. Mešťania však naďalej zotrvali v�priateľskom dohovore
napriek vyhrážkam komorského grófa, že táto ich tvrdohlavosť môže mesto pripraviť
aj o�jeho privilégiá. Mestskú radu upozornil aj podžupan Benický na pripravované
udanie, že tunajší protestanti sa neriadia opatreniami Erdődyho komisie, pokiaľ ide
o�praktizovanie ich vierovyznania, ani v�oblasti platov duchovných. Z�Benického slov
sa dozvedáme aj to, že protestantská škola bola v�tom čase umiestnená v�Mestskom
dome na Hlavnom námestí, aj odtiaľ však mala byť vysťahovaná a�potom zrušená.

Nakoniec musíme uviesť aj to, že Erdődyho komisia obmedzila počet evan-jelických
duchovných na jedného.5  Napriek tomu – keďže obidve vierovyznania sa pridržiavali staršej
vzájomnej dohody – komorský gróf Viechter, ktorý bol aj členom Erdődyho komisie, dostal
poverenie, aby túto záležitosť vybavil v�súlade s�prianím vierovyznaní podľa ich pôvodnej
zmluvy. S�uzavretím záležitosti�nakoniec súhlasil aj superior jezuitskej rezidencie.6

Po záveroch Erdődyho komisie ešte v�tom istom roku uskutočnil v�Banskej
Bystrici kanonickú vizitáciu Ladislav Piber. Leopold I. ešte 27. marca 1688 upozornil
mesto, aby sa počas revízie podriadilo opátovi z�Lekíru, ostrihomskému kanonikovi
a�zvolenskému arcidiakonovi Ladislavovi Piberovi; nech mu predstavia svoje cirkevné
poklady a�majetky, a�vo všetkom vychádzajú v�ústrety.

Kanonická vizitácia sa uskutočnila 27. novembra. Z�elaborátu, ktorý bol vtedy
vyhotovený, zaujmú tieto údaje:

Nemecký kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Veľkolepý, vznešený
a�krásny, s�klenbou a�sakristiou – týmito slovami je opísaný chrám, ktorý má jednu

vežu, jeden zvon, kým ostatné zvony sú umiestnené
v�hradnej veži. Svätostánok aj vežu chráni medená
strecha. Kostol má spolu 9 oltárov, pričom dva menšie
oltáre sa nachádzajú v�kaplnke na poschodí. Tretí oltár
postavili v�sakristii a�zasvätili sv. Leopoldovi. Hlavný
oltár je starožitným dielom s�mnohými sochami; gotické
pastofórium siahajúce až po kostolné klenby stojí po
boku oltára. Pozlátenú kazateľnicu vyhotovili z�dreva.
Uprostred kostola stojí kovová krstiteľnica. Chrám má
dva organy – menší sa nachádza pri hlavnom oltári,
väčší na hlavnom chóre. Lavice upútavajú starožitnosťou
a�vyrezávaním. Kostol zdobia spolu 3 chóry. Podlahu
majstri vyložili mramorovými dlaždicami.

V�elaboráte sa spomína aj Kostol sv. Ducha
a�špitálsky kostol. K�druhému patrí aj mlyn, ktorého
príjmy plynú do mestskej pokladnice a slúžia na
vydržiavanie kostola. Slovenský farský kostol má len
jedno miesto na bohoslužobné obrady – oltár sv. Kríža.
Vo všetkých kostoloch sa používajú omšové rúcha
a�predmety z�nemeckého kostola. V�kolónke omšových
predmetov je uvedených 10 kalichov a�rovnaký počet
patén, ktoré sú všetky strieborné a�pozlátené; ďalej 4
pokály s�vekom a strieborná misa, ktorá je uprostred aj
na okrajoch pozlátená. V�kolónke cirkevného oblečenia

je uvedených 30 kazúl, červený pluviál s�postavami apoštolov na spodnom okraji
a�bohato vykladaný zlatom, perlami a�drahokamami. Kanonická vizitácia okrem toho
ešte uvádza 2 pluviály,7  jedno drahokamami vykladané pálium s�Kristovou podobizňou,
staromódnu čiernu burzu s�podobizňou Spasiteľa vykladanú drahokamami a�staré
humerále s�drahokamami. Spomedzi 30 kazúl je 15 vykladaných drahokamami
a�prešívaných zlatom a�striebrom. Ďalej sa tu nachádzajú dve červené a�dve biele
dalmatiky, zelená opona vykladaná drahokamami používaná pri nesení cibória atď.

Kostolné príjmy pochádzali z�pochovávania do krypty, čo vtedy stálo 50 zlatých.
Cena za hrobové miesto pri kostole predstavovala 10 zlatých a�napokon posledným
kostolným príjmom bolo vyberanie zvončeka.

V�kolónke výdavky sa nachádza týždenný plat superiora jezuitskej rezidencie
vo výške 3 zlaté. Okrem toho každý člen rádu dostával 8 meríc čistej pšenice a 12
zlatých na drevo. Rektor Špitála sv. Alžbety, ktorý bol tiež jezuitom, dostával 4
zlaté a 1 mericu pšenice týždenne. Štóla za krstiny činila 3 groše alebo 1 chlieb,
sliepku a�voskovú sviečku. Rovnaký poplatok sa uhrádzal za introdukciu. Za pohreb
tunajšieho dieťaťa sa dávalo 16 grošov, pohrebná reč stála 10 grošov. Zádušná
omša sa viedla za 10 grošov, v�spievanej podobe za 15 grošov. Za sobášenie sa
vyberalo 12 grošov. Za posledné pomazanie dostával farár na nový rok z�kostolnej
pokladnice 1 toliar; na Veľkú noc na svätý olej pro chrismate získaval tiež rovnakú
sumu. Z�ofertória vybratého počas troch hlavných cirkevných sviatkov v�roku patrila
farárovi zakaždým dvojtretinová čiastka a�zvyšok zasa špitálskemu rektorovi.
Takýmto pomerom si delili aj koledy.

V tomto čísle Vám prinášame z diela Emila Jurkoviča VIII. časť kapitoly venovanej cirkvi. V kapitole sa preberá tematika:
Vyhlásenie richtárskych volieb v�kostole. Kompetenčný problém. Erdődyho komisia v�roku 1688. Príjmy evanjelických
duchovných sú tvorené len z�darov veriacich. Evanjelická cirkev môže mať v�meste len jedného duchovného. Kanonická
vizitácia Ladislava Pibera (1688). Opis hradného kostola v�kanonickej vizitácii. Opis ostatných kostolov. Opis cirkevnej
výbavy. Kostolné príjmy a�výdavky. Školy a�Špitál sv. Alžbety. Prvá birmovka (1689). Náraiova kanonická vizitácia v�roku
1696. Jej sťažnosti adresované mestskej rade. Reakcia mestskej rady a�evanjelikov. Vo veci ponôs koná v�roku 1699 aj
komorská komisia. Pokus o�usadenie františkánov (1699).



Katolíci vtedy nemali učiteľa ľudovej školy, preto na tento účel nevyhradili ani
nijakú čiastku. Evanjelický rektor mal týždenný plat 3 zlaté, organista 1 ˝ zlatého
týždenne a�kantor dostával 1 zlatý.

Nakoniec sa ako útulok pre chudobných uvádza starobinec nachádzajúci sa
na svojom terajšom mieste – špitál chudobných pri Hornej bráne sa nachádza pod
starostlivosťou mesta; o�jeho udržiavanie sa stará mesto.8

Evanjelici sa počas vizitácie obrátili na Pibera, aby od neho vymohli právo
používať zvony. Vizitácia však toto právo naviazala na držbu kostolov, a�preto žiadosť
označila za nesplniteľnú.

Na konci augusta nasledujúceho roka tu arcibiskupský vikár z�Ostrihomu Blažej
Jaklin vykonal prvú birmovku. Jeho prítomnosť využili evanjelickí veriaci. Požiadali
ho, aby ich prosbu ohľadne možnosti pochovávať luteránov do cintorína okolo
hradného kostola podporil na patričných miestach. Mestská rada za to odhlasovala
vikárovi všimné 10 dukátov.9

Na stav cirkví a�škôl vrhá jasné svetlo vizitácia, ktorú v�roku 1696 uskutočnil
ostrihomský kanonik a�zvolenský arcidiakon Juraj Nárai. Lepold I. ediktom daným
27. mája 1696 v�Luxemburgu upozornil svetské vrchnosti v�pôsobnosti arcidiakona,
aby vo všetkých smeroch vyšli Náraiovi v�ústrety. Rovnakú výzvu obsahovalo aj
nariadenie ostrihomského arcibiskupa Kolloniča z 5. júna.10

Vizitátor počas tunajšieho pôsobenia predložil mestskej rade písomnú sťažnosť
pozostávajúcu z�viacerých bodov: 1. Mesto nevydalo katolíckemu kňazovi prebendy,
ktoré doteraz užívali protestantskí duchovní. 2. Protestantskí dušpastieri nedostávajú
plat od vlastných veriacich, lež z�mestskej pokladnice, t. j. z�výnosov Špitála sv. Alžbety
a�katolíckeho kostola, ktoré plynú do mestskej pokladnice. 3. Protestantské školy sú
povolené len po gramatickú triedu; momentálne sa však vyučuje aj vo filozofickej
triede. 4. Protestanti majú zakázané prevádzkovať školu vnútri mestských hradieb;
napriek tomu však nedodržiavajú toto nariadenie, ba učia v�samotnom Mestskom
dome (domus civica – mestský nájomný dom na Hlavnom námestí č. 1). 5.
V�protestantskej škole je zakázané používať školský zvonec; oni však na tento zákaz
nedbajú. 6. Podľa opatrenia komisie môžu mať len dvoch duchovných; v�skutočnosti
je ich však viac. 7. Pri svojich pohreboch bez ohlásenia používajú zvony katolíkov. 8.
Spôsobujú škodu farárovým príjmom zo štóly (stola parochialis); svoju cirkevnú funkciu
totiž vykonávajú bezplatne, hoci podľa opatrenia jeho veličenstva by tak mali činiť až
vtedy, ak dotyčný veriaci štólu za príslušnú funkciu už vyrovnal mestskému farárovi.
9. Poškodzujú aj farárove práva, keď asistujú pri uzatváraní zmiešaných manželstiev
a�potomstvo z�takýchto zväzkov krstia, resp. pochovávajú. 10. Do svojej cirkvi prijímajú
aj odpadlíkov. 11. Nárokujú si slobodu vierovyznania a�ich duchovní sa na základe
toho nanucujú do väzení, špitála, hradu a�na ďalšie miesta, ktoré patria do výlučnej
právomoci katolíckeho farára. 12. Protestantskí gazdovia nútia katolícke čeľadníctvo
na prijatie svojej konfesie. 13. Luteráni nedbajú na opatrenia katolíckeho vierovyznania.
Počas katolíckych sviatkov učia v�škole, počas veľkého pôstu, ale aj inokedy majú
otvorené mäsiarstva, pričom katolíkov nútia rešpektovať svoje sviatky. 14. Evanjelickí
duchovní počas sviatkov navštevujú katolícke filiálky. 15. Pri voľbách richtára kedysi
katolícky farár aj evanjelický duchovný disponovali hlasom, ale teraz si ho katolícky
kňaz nemôže uplatniť. 16. V�Špitáli sv. Alžbety je zaopatrených 22 protestantov oproti
len 2 katolíkom, pričom aj samotný správca je luterán. 17. O�budovu fary, školy, ale
najmä Slovenského kostola sa nestará vôbec nik, pretože pokladnicu vyprázdňujú
protestantskí duchovní. 18. Šafármi kostolov sú niekedy aj protestanti. Vedú príjmové
denníky, ale farárovi do nich nahliadnuť nedovolia. 19. Bez kňazovho vedomia môže
vo veci pochovávania do kostolnej krypty rozhodovať len mestská rada; pritom raz,
ale iba na krátku dobu odoprela jej používanie vlastnému farárovi, svojmu duchovnému
otcovi. 20. V�nedovolený čas usporadúvajú cirkevné sobáše a�zábava prebieha
kedykoľvek, aj bez farárovho dovolenia. 21. Protestantskí duchovní napriek zákazu
neváhajú kritizovať katolícke obrady a�zdôrazňovať ich nové varianty. 22. Mesto sťažuje
farárovi vyberanie desiatkov. 23. Kynceľová neuznáva banskobystrického, ani nijakého
iného dušpastiera, hoci odpradávna patrila do kompetencie Banskej Bystrice.11

Tieto body, z�ktorých niektoré útočili na mestskú radu, ale väčšina na evanjelický
cirkevný zbor a�duchovných, rada mienila prerokovať 10. júla. Mešťania spočiatku
diskutovali, či majú reagovať bod po bode, všeobecne, v�mene meštianstva, alebo
len v�mene evanjelického cirkevného zboru. Nakoniec sa dohodli, že vzhľadom
na�charakter viacerých bodov ozrejmených počas rokovaní s�Erdődyho kráľovskou
komisiou, ako aj na to, že sú práve riešené na bratislavskej kongregácii zvolanej
panovníkom, poskytnú zatiaľ len všeobecnú odpoveď. Rozhodnutie odôvodnili aj
tým, že zápisnice potrebné na�vyhotovenie odpovede sa momentálne nachádzajú
u�mestského notára, ktorý je účastníkom bratislavskej kongregácie.

2. augusta na spomenuté body sťažnosti zareagoval aj evanjelický cirkevný
zbor, ale tiež len vo všeobecnosti a�aj to len vo vzťahu ku�kostolným a�farským
majetkovým pomerom. Cirkevníci zdôraznili najmä to, že vo veci majetkového
problému sa katolícki a�evanjelickí obyvatelia jednoznačne dohodli, majúc na zreteli
vzájomné porozumenie a�priateľstvo, a�že voči tejto dohode pri predchádzajúcej

vizitácii nikto neprotestoval. Evanjelický cirkevný zbor zároveň žiadal, aby dobré
vzťahy udržiavané medzi obidvoma konfesiami nenarúšali jezuitskí pátri, čo by ešte
viac sťažilo bremeno vojnových katastrof.12

Tieto stručné vysvetlenia a�informácie však vizitátora neuspokojili. Sťažnosť preto
posunul na�vybavenie vyšším inštanciám. Záležitosťou teda bola poverená komorská
komisia v�roku 1699 a na základe Náraiovej vizitácie prijala nasledujúce opatrenia:

1. Mestská rada nemôže využívať mestské peniaze na súkromné ciele
evanjelickej cirkvi; protestantskí duchovní musia dostávať plat od svojej cirkvi, nie
z�mestskej pokladnice. 2. V�meste môžu pôsobiť len dvaja protestantskí duchovní;
v�školách smú vyučovať len po gramatickú triedu, pričom školy nemôžu byť vnútri
mestských hradieb. Preto miestnosť v�Mestskom dome, kde doteraz mali umiestnenú
školu, musia vyprázdniť a�školu presťahovať na vopred určené miesto. Zvony smú
používať až po predchádzajúcom oznámení u�kňaza. 3. Do Špitála sv. Alžbety, ktorý
založil katolícky mešťan, majú byť zakaždým po uvoľnení miesta prijatí katolíci.
Katolíkom však musí byť aj správca; jeho povinnosťou bude nielen zabezpečovanie
telesných potrieb chudobných, ale aj starostlivosť o�smerovanie ich duchovného
života v�katolíckom duchu. 4. Protestanti sa nemajú miešať do záležitostí katolíckeho
kňaza a�rozširovať slobodu vierovyznania aj na okolité dediny, lebo tie patria do
farárovej kompetencie. 5. Vždy, keď na to katolícky dušpastier vopred upozorní,
jednotlivé cechy sa počas sviatkov musia pod svojimi zástavami a�znakmi zúčastniť
na katolíckych sprievodoch tak, ako je to obvyklé aj v�iných mestách. 6. Katolíckym
žiakom oboch pohlaví je zakázané účastniť sa akéhokoľvek luteránskeho vyučovania.
Z�tohto dôvodu musia protestantskí duchovní a�učitelia byť prísne upozornení, aby
sa zdržali vzdelávania katolíckych chlapcov alebo dievčat. 7. Mestskú vrchnosť
treba vyzvať, aby zamedzila nactiutŕhaniu a�vysmievaniu sa voči katolíkom. 8.
Povinnosťou mestskej vrchnosti má byť aj dohľad nad tým, aby všetci obyvatelia
dodržiavali katolícke sviatky.13

Povinnosť rešpektovať tieto body uložil mestskej rade osobitným nariadením z
30. januára aj Leopold I.14

Ako boli tieto záväzky dodržané, ukážeme ďalej. V�tom istom roku aj františkáni
sondovali možnosti svojho príchodu do Banskej Bystrice.15  Mestská rada im však
poskytla vyhýbavú odpoveď, hoci ich žiadosť podporoval aj župan Tomáš
Schmiddegg. Ako uvidíme ďalej, podobné požiadavky sa opakovali aj neskôr.

1 Prot. Praet. z 28. januára 1686.
2 Prot. Praet. z 1. januára 1687.
3 Prot. Praet. z�roku 1689, s. 11.  – Fasc. 293. nro. 87.
4 O�tunajšom pôsobení komisie hovorí aj kronika z�roku 1762: 27. mája 1688,

na Sviatok Nanebovstúpenia Pána, komisári jeho cisársko-kráľovského veličenstva
gróf Juraj Erdődy, komorský gróf banských miest barón Juraj Andrej Viechter
von�Grueb, vicepalatín Valentín Szenthe a�podžupan Zvolenskej župy Tomáš Benický
prikázali, aby duchovný a�služobníci evanjelikov s�praktizovaním svojho
vierovyznania ostali mimo mesta, kde im určili miesto na postavenie modlitebne.
Všetky kostoly v�meste teda boli vyhradené pre katolíkov.

– Evanjelická cirkev si vtedy za 2 300 toliarov kúpila Lovčániho pozemok, aby
si tam mohla postaviť kostol, faru a�školu.  – Prot. Praet. z 19. júna 1688.

5 Borsického komisia v�roku 1699 ich počet zvýšila na dvoch. Rovnako
postupovala aj Löwenburgova komisia. Neskôr sa ich počet zvýšil na troch, proti
čomu Medňanského komisia v�roku 1715 a�Viechterova komisia v�roku 1720 vzniesli
protest.

6 Listina obsahujúca túto dohodu sa nachádza vo fasc. 320. nro. 26.
7 Jeden zlatom prešívaný červený pluviál, na hornom konci ktorého sú zlatom,

perlami a�drahokamami vykladané postavy svätých apoštolov s�pripevneným
strieborným a�pozláteným kotúčom visiacim na chrbtovej strane rovnako zdobenej
zlatom, perlami a�drahokamami. Druhý biely pluviál prešívaný zlatom je rovnako
zdobený postavami zozadu aj spredu. Okrem toho je tu aj tretí hodvábny
rôznofarebný pluviál.  – Prot. Praet. z�roku 1688, s. 499 – 503. – Pluviály veľmi
dobre poznáme aj z�neskorších inventárov.

8 Prot. Praet. z�roku 1688, s. 499 – 503.  – Údaje z�Piberovej vizitácie
zaujímavo dokladujú rozdiel, ktorý sa ukázal medzi vtedajším stavom cirkevného
majetku a�stavom zo začiatku reformácie. O�mnohých predmetoch sa tu totiž už
vôbec nehovorí, množstvo chýba.

9 Prot. Praet. z 27. augusta 1689. – Denník banskobystrickej jezuitskej
rezidencie z 26. a 29. augusta 1689.

10 Prot. Praet. z�roku 1696, s. 705, 708.
11 Prot. Praet. z�roku 1696, s. 709 – 714.
12 Prot. Praet. z�roku 1696, s. 744.
13 Prot. Praet. z�roku 1699, s. 38 – 42.
14 Prot. Praet. z�roku 1699, s. 141.
15 List definítora pátra Ambróza Gastela vo fasc. 467. nro. 2.

Emil Jurkovič



Do r. 1904 boli v Banskej Bystrici 2 lekárne. V r. 1904 si podal na mestský magistrát žiadosť o
povolenie otvoriť ďalšiu Dr. Eugen Flittner. Mestský magistrát otvorenie povolil, ale majitelia existujúcich
dvoch lekární, Mg. Burda Károly a Mg. Gauner Bela podali proti rozhodnutiu rýchle odvolanie. Magistrát
odvolanie zamietol, a tak sa obaja majitelia odvolali na Župný úrad do Zvolena. Ten zrušíil povolenie
otvoriť lekáreň, ale Dr. Flittner dostal 17. októbra 1904 s konečnou platnosťou povolenie od ministerstva.

Uvádzam niektoré argumenty použité v odvolaní oboch majiteľov lekární proti
otvoreniu tretej lekárne v Banskej Bystrici.

Samotné odvolanie malo 6-8 písaných strán a zdôrazňuje okrem iného, že na počet
obyvateľov mesta (7 845) úplne stačia dve lekárne. Lenže v žiadosti Dr. E. Flittnera boli
uvedení aj obyvatelia okolitých obcí, čím
sa počet obyvateľov zvýšil na cca 12 000.
Ďalej boli vykázané príjmy lekární 1897 -
1903 a zdôvodnené, že v prípade otvorenia
tretej lekárne sa tieto znížia na polovicu.

 Tretia lekáreň bola otvorená v r.
1905 pod názvom „Lekáreň u Červeného
kríža“, jej majiteľom bol Dr. Eugen Flittner.
Na príkaz nadriadených orgánov bola
lekáreň neskoršie premenovaná na
„Lekáreň Dr. Eugena Flittnera“. Majiteľ
lekárne pochádzal z Banskej Bystrice,
farmáciu študoval na univerzite v�Buda-
pešti, kde v roku 1896 získal diplom s
titulom Doktor farmácie. Ďalšiu prax po
ukončení štúdia vykonával po dva roky
vo Viedni. Zomrel v�r. 1949.

Lekáreň bola umiestnená v priesto-
roch mestského hradu. Na prízemí boli
pôvodne dve obchodné miestnosti  a�jedna
miestnosť, ktorá slúžila pre hasičov. Okrem týchto prízemných miestností boli pre lekáreň
pridelené aj ďalšie miestnosti vo dvore a na poschodí. Ročné nájomné za tieto miestnosti
je uvedené v zmluve z 1. 11. 1905 a bolo 1400 Korún.

Po prispôsobení miestností pre leká-
reň vznikli priestory: na prízemí: kancelária,
oficina (cca 12 m dlhá) a miestnosť pre sklad
na voňavky a chemický obchod,

,
 ktorý mal

neskoršie sortiment tovaru ako Parfuméria.
Zaujímavé je, že už v tom čase boli v oficine
dve samostatné táry (predajný pult aj s
váhami) a to jedna pre prípravky magistra-
liter liekov - pracovisko pre troch magistrov,
potom elektrická National kasa a druhá tára
pre ručný predaj.

Nábytok pre kanceláriu a oficínu vyro-
bila firma umeleckého stolára Lindla v Bu-
dapešti. Bol zhotovený z tvrdého dreva
napusteného kopál-lakom. Z kancelárie
viedli drevené schody nad lekáreň do skla-
du liečivých rastlín. Parfuméria bola zariade-
ná bielym nábytkom a sklenenými skrinkami.
Štandy a ostatné sklenené a porcelánové
nádoby dodala fy. Stolze - Viedeň.

Vo dvore bola pivnica, jedna miestnosť pre laboratórium, sklady a nad nimi
jednoizbový byt pre manželský pár laborantov. Z dvora schodiskom sa vychádzalo na
prvé poschodie, kde boli sklady na chemikálie, obväzový a rôzny pomocný materiál.

Na druhom
 
poschodí boli neskoršie zariadené dve miestnosti (izba a�kúpeľňa),

ktoré slúžili ako byt pre magistrov zamestnaných v lekárni. Na izbu bola upravená
ešte jedna priľahlá miestnosť, takže k dispozícii pre magistrov boli dve izby s kúpeľňou
a príslušenstvom. Ubytovanie aj s kúrením v zime bolo bezplatné. Lekáreň, pred
otvorením štvrtej lekárne, bola prvá na ceste od nemocenskej pokladnice, takže obrat
bol oveľa väčší ako v druhých lekárňach.

Lekáreň zamestnávala dvoch magistrov, okrem majiteľa, 6-8 technických síl,
jednu administratívnu silu a manželský pár laborantov. Plat magistrov v rokoch 1905
- 1910 bol mesačne 170 Korún, plat technických síl 35 Korún.

Vysoký počet technických síl bol potrebný, lebo vlastné značkové výrobky ako
Kalvárske kvapky, Juno krém-mydlo-puder, Juno francovka, Kalvárske pilulky, Hair
Hestorer, boli zasielané poštou, balenie a fakturáciu robili technické sily.

 „Juno crem“ sa vyrábal v laboratóriu pod dozorom magistrov, ale hlavnú úlohu
pri výrobe mala kancelárska sila. Suroviny potrebné pre výrobu boli objednávané z

najlepších firiem a v najlepšej kvalite. Hotový krém plnili technické sily do 30g
porcelánových téglikov s vypaľovaným nápisom a niklovým uzáverom. Povrch krému
v tégliku sa leštil pridržaním krému niekoľko sekúnd nad plameňom liehového kahana.
Do krému sa pridávalo ešte niekoľko gramov jasminu.

Z ďalších výrobkov to boli „Kalvárske kvapky“ - predávali sa v podlhovastých 30g
liekovkách. „Juno francovka“ podobná Alpe, Eucalyptus-Menthol cukríky a�iné. V ručnom
predaji boli veľmi obľúbené prípravky Hrozienková masť a pomáda na vlasy a fúzy.

V lekárni boli na predaj aj Pijavice lekárske, ktoré lekáreň dostávala priamo z
Budapešti, kde ich pestovali vo veľkom. Pijavice prichádzali poštou zabalené vo vlhkom

machu vo vrecúšku. Po obdržaní sa pija-
vice hneď očistili, poumývali uskladňovali
v trojlitrovel širokohrdlej flaši vo vode.
Voda sa denne vymieňala. Túto „prí-
jemnú“ prácu vykonávali praktikanti.

Okrem už uvedených preparátov -
zahraničných i tuzemských, na začiatku
lekáreň predávala aj šampanské a
sódovu vodu. Sódovú vodu vyrábala
lekáreň Mr. Burdu, odkiaľ ju rozvážali
záujemcom a odberateľom na vlastnom
vozíku ťahanom somárom.

Z ďalších značkových prípravkov
vyrábaných lekárňou spomeniem kvap-
ky proti boleniu zubov predávané pod
názvom Čínske zubné kvapky, Tinktúra
na otlaky, víno pre povzbudenie chuti
do jedla - železné víno, (víno používané
na jeho prípravu bolo dovážané priamo
zo Španielska).

Okrem predaja špeciálnych výrobkov, ktoré sa stali veľmi populárne, lekáreň
získavala kupujúcich nižšími cenami niektorých HVĽP a kozmetických prípravkov,
ako bolo uvedené na baleniach a ako predávali v ostatných lekárňach.

Napríklad často kupovaným artiklom
bol Aspirín-Bayer ktorý podľa taxy stál
11-12 Kčs, lekáreň ho predávala za 8Kcs.
Taký istý rozdiel bol aj pri Pyramidon tbl.-
Bayer. Ďalej v parfumérii sa predávali Odol
zubná pasta, Odol zubná voda, Elida a
Kalo-dont zubné pasty pod cenou cca
o�15-20Kčs. Tento rozdiel si mohla
lekáreň dovoliť, lebo získavala od
uvedených firiem rabat, na základe toho,
že sa zaviazala prevať ročne mimoriadne
množstvá tovaru.

Pracovná doba v lekárni pred 1. sv.
vojnou bola od 6,00 do 21.00 hodín,
neskoršie od 8.00 do 19.00. Obedňajšia
prestávka bola 2 hodiny. Magistri mali
v týždni dve odpoludnia voľné, technické
sily jedno a administratívna sila voľný
jeden celý deň (štvrtok).

Pohotovostná služba sa striedala medzi lekárňami vždy po týždni. Poho-
tovostná služba začínala v sobotu celý deň pokračovala cez noc v nedeľu celý
deň a noc a potom celý týždeň v noci od 19.00 do 8.00 ráno. Službukonajúci
magister mal tri poobedia voľno od 13.00 hod. Do práce nastupoval ráno o jednu
hodinu neskôr a odpoludnia odchádzal o hodinu skôr (hodina na navečeranie sa),
aby po hodine nastúpil do nočnej služby.

Lekáreň expedovala Rp. pre súkromníkov (A taxa) pre Nemocenskú pokladnicu,
Pokladnicu súkromných zamestnancov, Revírnu bratskí, pokladnicu, Väznicu,(B taxa.
Počas prvej svetovej vojny lekáreň mala zriadenú výdajňu liečiv vo vojenskom
sanatóriu pre TBC pacientov. Lieky vo výdajni vydávali zamestnanci lekárne.

Expedovanie HVLP pre súkromných pacientov nebolo obmedzené, súkromné
recepty boli v platnosti bez ohľadu na dátum vystavenia. Pacienti za hotové
nakupovali len malý počet druhov HVLP.

Veľké percento príjmu lekárne pochádzalo z ručného predaja a hlavne z predaja
doma vyrábaných značkových prípravkov.

Lekáreň zásobovali firmy Chemosan Helloo-Komárov u Opavy, Medika
Bratislava, Oscar Heim Bratislava. Obväzový materiál dodávala firma Rico Veverská
Bytíška. Spolupráca lekárne s lekármi bola veľmi dobrá.

Imrich Sloboda

Interiér lekárne vyžaroval neobyčajnú atmosféru.

Takto vídali „lekárňu“ starí bystričania.



Geniálny vedec z Tajova, 80. výročie úmrtia Jozefa Murgaša

Oltárny obraz J. Murgaša z kostola v Lopeji.

Zvučte vlnky, neste správy
do starého nášho kraju,
nech vás lapia údu davy,
kde Slováci domky majú.

Šopnite im: u�nás svitá.
A�čo u�vás? Badať slnka?
A�keď vidieť, že vlasť skvitá,
preskoč ku nám, oznám,
vlnka!

Autor básne o�rozhlase tajov-
ský rodák Jozef Murgaš uverejnil
viacero ďalších svojich veršov
v�ďalekom svete, kam ho zaviali
cesty osudu. Poézia bola len
jedným z�mnohých čriepkov v�bo-

hatej mozaike jeho schopností a�záujmov. Svetový význam si Jozef Murgaš
vyslúžil predovšetkým ako vedec – vynálezca v�oblasti rádiotelegrafie,
ľudské dobro sial medzi ľuďmi ako kňaz, obdiv a�uznanie získal ako maliar.
Život zasvätil spájaniu človeka s�človekom.

Život a�dielo Jozefa Murgaša reflektovali vo svojich prácach mnohí
autori. Jedným z�nich bol aj učiteľ František Longauer vo svojej knižke
Vynálezci (vydaná Slovenskou Grafiou v Banskej Bystrici roku 1925).
Zaujímavé sú úryvky o�živote Jozefa Murgaša z�kapitoly Rev. Jozef Murgaš
– zdokonalovateľ bezdrótneho telegrafu v�dobovom pravopise a�štýle.

Rev. Jozef Murgaš, zdokonalovateľ bezdrótneho telegrafu.

My národ trpivší za dlhé časy pod
cudzím vplyvom, starali sme sa viac o�se-
bapoznanie o�našu minulosť, o�naše utr-
penie, než by sme boli mohli si vytvoriť
také okolnosti, ktoré vynálezcov rodia.
Musíme doznať, Slovensko má málo
takých vynikajúcich synov, ktorí sa
vynálezcami menujú, ale predsa máme
vynálezcov z�našej krvi, vzdor tomu, že
žitie sa nám len teraz začína.

Rev. Jozef Murgaš v�Amerike žijúci
Slovák je ten, ktorý v�tomto ohľade
priniesol česť slovenskému menu.

Pod Nízkymi Tatrami tam v�starom
baníckom mestečku, kde tiež Jozef
Gregor Tajovský narodil sa aj Murgaš
17. februára 1864. Školu elementárnu
vychodil v�rodisku a�šiestu triedu nav-
števoval ako klerik Emerikanista v�Brati-
slave, siedmu, ôsmu jako i�dva roky
bohoslovia štúdoval v�Ostrihome. Už
ako gymnazista so záľubou sledoval
výsledky techniky, zvlášť ale vtedy svet
prekvapujúce bezdrótne telegrafo-
vanie. Túžby vtedy mladého klerika
vyprýštili dotiaľ, že v�Ostrihomskom
semeništi v�malom školskom laborato-
riume mal možnosti robiť pokusy s�bez-
drótnou telegrafiou.

R. 1887 presídlil sa zo semeništia
ostrihomského do Banskej Bystrice kde
za rok odbavil tretí a�štvrtý ročník
teologie a�dňa 10. novembra r. 1888 bol vysvätený za kňaza. Ako
kaplána ho biskup Bende poslal do Dubovej. Cez prázdniny jeho prvého
kaplanovania skopíroval obraz Krista z�Munkácsyho obrazu „Kristus
pred Pilátom“. Vysvitol Murgašov maliarsky talent, vidiac to biskup
vykonal mu r. 1889 vstup do peštianskej krajinskej maliarskej školy,
v�1890 bol poslaný na umeleckú akademiu do Mnichova. Keď sa biskup
Bende presídlil do Nitry ztratil Murgaš svojho podporovateľa a�biskupom
Rimelym bol poslaný zase len do Dubovej, odtiaľ do Slov. Ľupče,
pozdejšie do Chrenovca.

Umienil si, že odíde do Ameriky, lebo keby aj mal stáleho miesta,

v�experimentovaní pri takých okolnostiach by nebol mohol pokračovať.
14. marca 1896 odišiel do Ameriky.

Študia v�bezdrótnej telegrafii pretrhol asi na tri roky k�vôli organi-
zovaniu započatej farnosti vo Wilkes-Barre, čo sa mu skvele darilo.
Po ukončení zariaďovacích prác farnosti v�r. 1898 mal už i�možnosti si
postaviť malý laboratorium k�študovaniu
bezdrótnej telegrafie. Celý voľný čas
trávil v�malom domčoku na vršku za kos-
tolom, kde stály dva zvlášť sostrojené 65
metrov vysoké stožiare, držiac antenu
Murgašovej vysielacej a�súčastne i�priji-
macej bezdrótnej stanice.

Stále trpezlivé experimentovanie
priviedlo ho k�blahodarným výsledkom.
V�r. 1903 podáva prosbu o�patentovanie
svojho vynálezu. 10. mája 1904 vo Wa-
shingtone mu patent aj povolili.

Vynález Murgašov obsahuje dve veci:
Spôsob telegrafovania bez drótu, ktorý
v�1904 bol najdokonalejší, a�aparát na chyta-
nie elektrických vĺn z�neohraničenej dialky.

V�r. 1915 Marconiho spoločnosť a�spo-
ločnosť prof. Fessendena dostavila sa
pred súd v�New-Yorku pre prvenstvá svojich vynálezov. Právo oboch
spoločností odmrštili, lebo sa zistilo že podstata vynálezu je
Murgašova myšlienka. Marconi a�Fessenden robili pokusy s�Murga-
šovým vynálezom a�zistili, že je jeho sistém najlepší zo všetkých vtedy

užívaných sistemov.
Málo pozmeneného tohto sistému

telegrafovania bez drótu sa aj dnes
ešte užíva, vzdor tomu, že každým
dňom sa prebúdzame na novoty
v�odbore radio telegrafii a�telefonii.

Obec Tajov, ŠVK v�Banskej Bystrici,
Klub priaznivcov J. G. Tajovského a
Jozefa Murgaša v Bratislave, Fórum pre
komunikačné technológie CTF v�Brati-
slave pripravili pri príležitosti 80. výročia
jeho úmrtia (*17. 2. 1864  –  †11. 5.
1929) 21. mája tohto roku v�Tajove
spomienkovú slávnosť, na ktorej so
svojimi príspevkami vystúpili odborníci
z�oblasti elektrotechniky, zástupcovia
cirkvi a�umelci, aby predstavili Jozefa
Murgaša vo všetkých jeho činnostiach –
ako vedca, kňaza a umelca.

Dôležitým bodom programu bolo
spojenie s�odborníkmi na druhej strane
sveta, v meste pôsobenia i�večného
odpočinku J. Murgaša vo Wilkes-Barre
(Pensylvánia, USA) prostredníctvom
telemostu a�diskusia v�priamom pre-
nose o�živote a�jeho pamiatke v�Ame-
rike. Účastníkov podujatia v�sále i
v�zámorí pozdravil biskup Bansko-
bystrickej diecézy Mons. Rudolf Baláž,
predseda Banskobystrického samo-
správneho kraja doc. Ing. Milan Murgaš,
CSc., kultúrny atašé Veľvyslanectva USA

na Slovensku pán Edward Kemp, ktorý hovoril v�mene Chargé d’Affaires
veľvyslanectva pána Keitha Eddinsa a�hostia z�Wilkes-Barre, manželia Anna
a�Joseph Biros. Odborné príspevky predniesli THDr. Gabriel Brendza,
PhD., odborník na cirkevné dejiny; RNDr. Miroslav T. Morovics, CSc.,
vedúci Oddelenia dejín vied a�techniky Historického ústavu SAV; Ing.
Vladimír Murín, predseda Rady Slovenskej elektro-technickej spoločnosti;
Ing. Juraj Oravec, pracovník Výskumného ústavu spojov. S�umeleckým
pásmom sa predstavili študenti Fakulty dramatických umení AU v�Banskej
Bystrici pod vedením režiséra doc. Mgr. art. Juraja Sarvaša.

Soňa Šváčová

Murgašove stožiare v Amerike.



Dôležitým medzníkom vo vývoji dopravných pomerov bolo vybudo-
vanie železnice v roku 1873. Banská Bystrica bola konečnou stanicou, na
opačnom konci – vo Zvolene, bola trať pripojená na už skôr vybudovanú
(r. 1871) Uhorskú severnú železnicu spájajúcu Budapešť s Vrútkami, kde
sa napájala na Košicko-bohumínsku železnicu. Za zmienku stojí fakt, že
pôvodné projekty zo 60-tych rokov
19. st. počítali s trasovaním
Uhorskej severnej železnice priamo
cez Banskú Bystricu.

Prevádzka na novej trati Zvolen
– Banská Bystrica bola slávnostne
zahájená 3. septembra 1873. V
nasledujúcich desaťročiach bola
železničná sieť ďalej rozširovaná
novými traťami (r. 1884 do Podbre-
zovej, r. 1895 Podbrezová –
Pohronská Polhora, r. 1896 jej pre-
dĺženie do Tisovca, r. 1903 Brezno
n. Hronom – Červená Skala, r.
1910 odbočka do Hronca, r. 1913
do Harmanca). Proces výstavby
železničnej infraštruktúry bol zavŕ-
šený po r. 1930, kedy sa vybudovala tepna Hnileckou dolinou a Banská
Bystrica tak získala priame železničné spojenie s východom Česko-
slovenskej republiky (treba si uvedomiť, že nám známy „južný ťah“ zo
Zvolena do Košíc vtedy ešte nebol skompletizovaný). Dosiaľ posledná
postavená trať (do prevádzky sláv-
nostne odovzdaná 19. decembra
1940) cez Harmanec do Hornej
Štubne prepojila banskobystrický
región s Turcom. Táto trať sa stala
železničným unikátom, necelá 1/3
jej dĺžky pripadá tunelom (spolu ich
je 22), medzi ktorými sa nachádza
aj najdlhší železničný tunel (4698
m) vo vtedajšom Československu.

Na začiatku 20. stor. zaznievajú
prvé hlasy po zavedení pravidelnej
autobusovej dopravy. Predchod-
com autobusov boli omnibusy. Ich
prevádzka na území nášho okresu
sa datuje po roku 1870, kedy jazdili
na trase Banská Bystrica – Zvolen
a zabezpečovali prípoj ku rannému rýchliku zo Zvolena do Budapešti
(odchod z Banskej Bystrice bol o 01:30). Prvé autobusové linky začali
na území bývalého Československa vznikať v roku 1908, vtedy ešte pod
správou Ministerstva pôšt a telegrafů ako tzv. poštovní autobusy. Činnosť
takýchto autobusov bola ukončená v roku 1934. Ich rozsah bol však
minimálny a na území Banskej Bystrice nejazdila žiadna takáto linka.

Zmena v organizácii dopravy prišla v roku 1927, kedy s prevádzkou
autobusovej dopravy začali Československé dráhy (ČSD) ako doplnková
služba k železničnej doprave. Autobusových tratí bolo spočiatku len
niekoľko, predovšetkým v miestach s chýbajúcim železničným spojením.
Prvá autobusová linka zabezpečovaná ČSD na území Banskej Bystrice
bola autobusová linka z Banskej Bystrice do Ružomberka cez Staré Hory,
Sedlo Veľký Šturec a Liptovské Revúce. Jej premávka začala 22. mája
1932. Do konca 2. svetovej vojny vzniklo ešte niekoľko takýchto liniek
do okolitých obcí (Harmanec, Tajov), niektoré z nich boli prevádzkované
súkromnými dopravcami (Kordíky, Ľubietová a pod.).

Prebiehajúca 2. svetová vojna spôsobila nevyčísliteľné škody na
majetku. Železničná doprava bola dlhé mesiace pozastavená, resp.
pretrvávala iba v krízovom režime. S veľkým úsilím sa však napokon darilo
postupne obnovovať dopravné prepojnia v relatívne krátkom čase a už v

máji 1946 bola väčšina železničných tratí opäť
priechodná. Situácia bola veľmi biedna aj v auto-
busovej doprave - dopravná kapacita bola nepos-
tačujúca a vozidlový park bol značne zastaraný.
Bolo potrebné vykonať reformu verejnej dopravy
tak, aby plne vyhovovala rastúcim nárokom
rozvíjajúcej sa spoločnosti. Hneď na začiatku
rodiaceho sa komunistického režimu bola pripra-

vená transformácia verejnej dopravy. V roku 1948 prebiehal proces
znárodňovania súkromných dopravcov do novovznikajúcich dopravných
závodov ČSAD. Taktiež do ČSAD bola presunutá aj autobusová doprava
pôvodne zabezpečovaná ČSD. Závody ČSAD začali naplno zabezpečovať
kompletnú pravidelnú autobusovú dopravu od roku 1949, o rok neskôr

začala u nás písať svoju históriu aj
mestská hromadná doprava.

Obdobie do r. 1989 sa vyzna-
čovalo prudkým nárastom doprav-
ných služieb. Pre mesto veľmi
významným medzníkom bolo otvo-
renie novej železničnej stanice na
Horných lúkach 1. mája 1951,
pretože pôvodná stanica (na mieste
dnešného MsÚ) nevyhovovala
rozvíjajúcim sa nárokom plynulej
dopravy. V súvislosti s touto zme-
nou bola kompletne preložená trať
v dĺžke cca 3 km, čo bolo reali-
zované s prihliadnutím na nové
koryto Hrona.

Kvalitu autobusovej dopravy
zlepšila nová autobusová stanica, do užívania odovzdaná v roku 1984
pri príležitosti 40. výročia SNP. Smutné však je, že za nadchádzajúcich
25 rokov zostal areál nedokončený a nehovoriac o tom, že aj prevádz-
kovaná časť stanice je už v súčasnoti hlboko pod štandardom vyspe-

lých európskych miest a potrená
bude komplexná rekonštrukcia.

Na sklonku bývalého režimu sa
aspoň čiastočne podarilo zreali-
zovať projekt výstavby trolejbu-
sovej dráhy. Myšlienka ekologi-
zácie dopravy nebola v tomto čase
nová, už v 30-tych rokoch sa
uvažovalo o výstavbe trolejbu-
sových tratí regionálneho charak-
teru. Za prítomnosti delegátov bola
trolejbusová doprava 24. augusta
1989 (pri príležitosti 45. výročia
SNP) odovzdaná do užívania.
Zaujímavosťou je, že v Banskej
Bystrici sa začal používať systém s
napätím 750V, zatiaľ čo v skôr

vybudovaných prevádzkach sa používalo 600V. Pokračovanie výstavby
dráhy v rámci II. etapy do najväčšieho sídliska v Sásovej nebolo dosiaľ
uskutočnené. Je teda na súčasnej generácii riešiť tento problém v súlade
s ekologickým myslením.

Pozitívnym príspevkom k ekologizácii dopravy bola elektrifikácia
železničnej trate Zvolen – Banská Bystrica v rokoch 2004-2006 za
pomoci Štrukturálnych fondov EÚ. Žiaľ, aj napriek tomu elektrická
doprava tvorí približne iba 1/3 celkových výkonov trate. Situáciu by
mohla zlepšiť pokračujúca elektrifikácia trate do Martina, dúfajme preto
v jej skorú realizáciu. Na druhej strane, už teraz pociťujeme výrazné
zlepšenie vlakového spojenia Banskej Bystrice s hlavným mestom. V
poslednom čase veľmi diskutovanou problematikou sa javí nielen
trasovanie hlavných cestných ťahov (R1 a R3) nadregionálno-
medzinárodného významu, ale tiež riešenie vlastného vnútromestského
dopravného systému. Spomenuté opatrenia môžu vo výraznej miere
pomôcť nášmu regiónu. Prioritou musí byť výborná dopravná dostupnosť
a preferovanie ekologicky prijateľných alternatív, iba tak sa môže náš
región sprístupniť a plnohodnotne rozvíjať svoje hospodárske aktivity a
služby v cestovnom ruchu.

Historický cestovný poriadok z r. 1948

Depo trolejbusov v Kremničke, 2007.

Redakcia

Pokračovanie z 1. strany



„Turistika je prejavom spoločenského života - nie je to

len zábava, nie je to len vyrazenie, ale i�trochu telesnej

štrapácie, lásky k�prírode a�túžby, aby sme v�našich horách

zažili niekoľko príjemných chvíľ svojim vlastným žitím...“

Takéto myšlienky vkladal do pozvánok na turistické výlety Jur Janoška
(brat zakladateľa časopisu Krásy Slovenska Miloša Janošku) v�počiatočných
rokoch slovenskej organizovanej turistiky – a ťažko by sme našli výstižnej-
šie vyjadrenie základného zmyslu aktivít aj u súčasných turistických kolektívov.

Začiatok histórie nášho klubu má svoje korene v turistickej činnosti
jeho najstarších členov - zakladajúcich
osobností. Takou osobnosťou bol napríklad
aj náš nezabudnuteľný člen Karol Líška.
Dobové regionálne noviny „Detvan: Vestník
sokolskej župy pohronskej“, uvádzali Karola
Líšku ako člena banskobystrickej  organi-
zovanej turistiky v rámci spolku Sokol (ktorý
bol založený v�Banskej Bystrici�r. 1919).
Tento spolok sa však turistike venoval len
okrajovo, nebola jeho hlavnou náplňou. A tak
„náš turista“ Karol Líška prešiel radšej do
Klubu československých turistov (ktorý bol
v�Banskej Bystrici založený v�r. 1921 a�bol
spolkom výhradne sa venujúcim turistike),
následne bol členom Klubu slovenských
turistov a lyžiarov (KSTL), ako aj členom jeho
nástupníckych spolkov - Slovenského zväzu
turistov (SZT) a Klubu slovenských turistov
(KST). Obdobný turistický životopis mali aj
naši ďalší zakladajúci členovia - Kamil Linhart, Eugen Linhart, Jozef Kollár,
Igor Chromek, Ladislav Zlatohlávek, MUDr. Ján Bertan, Ing. Ján Petian,
Andrej Vigaš, JUDr. Jozef Böhmer a�mnohí ďalší.

KST Lokomotíva Banská Bystrica, ktorý patrí k najväčším turistickým
klubom nášho regiónu, možno s�istým nadhľadom považovať za priameho
nástupcu predchádzajúcich foriem organizovanej turistiky v�meste - prevzal
štafetu turistov Sokolskej župy pohronskej, Klubu československých turistov
aj�Klubu slovenských turistov a�lyžiarov - a stal sa tak významným článkom
v�nepretržitej kontinuite slovenských turistických spolkov v�Banskej Bystrici.

Vo funkcii predsedu klubu postupne pôsobili – Igor Chromek, Ladislav
Zlatohlávek, Ing. Ján Petian, Ľudovít Mattertaj a od r. 1974 je vo funkcii
predsedu KST Lokomotíva Banská Bystrica Dušan Kaliský. Z�radov našich
členov sa sformoval pomerne veľký kolektív kvalifikovaných cvičiteľov
vysokohorskej, pešej i�lyžiarskej turistiky, mototuristiky a�vodáckej turistiky,
ako aj odborne fundovaných značkárov, tvorcov máp, rozhodcov
a�organizátorov pretekov v�orientačnom behu. Mnohí z�nich boli aj
funkcionármi na úrovni okresu, kraja i�celoštátnych ústredných orgánov
organizovanej turistiky.

V�snahe o�odborné skvalitnenie našich podujatí, sme v�r. 1980 pod-
písali dohodu o�spolupráci medzi našim klubom a�Miestnou organizáciou
SZOPK, a�začali sa uskutočňovať spoločné výlety do chránených oblastí,
spojené s�odborným výkladom. Organizovali sme tiež sériu náučných
výletov nazvanú Za históriou a�technickými pamiatkami, napríklad
podujatie  Za historickými pamiatkami do Čierneho Balogu rodiska Jozefa
Dekreta Matejovie - v spolupráci s�Mestom Banská Bystrica a�SAŽP –
Centrom ochrany prírody a�krajiny Banská Bystrica a�odborným výkladom
Ing. J. Burkovského.

KST Lokomotíva  a�najmä naši cvičitelia lyžiarskej turistiky Andrej Vigaš
a  Ing. Zdeněk Šír, boli najväčšími propagátormi lyžiarskej turistiky v�našom
regióne. Ing. Šír spolu s�Ing. J.Strečkom vytýčili Lyžiarsku stopu zdravia pod
Suchým vrchom a�s�V. Drahošom lyžiarsku trasu pod Klenovským Veprom.

Medzi tradičné podujatia lyžiarskej turistiky KST Lokomotíva patrili akcie
Po trase Bielej stopy SNP a lyžiarsky prechod hrebeňom Nízkych Tatier.
Najvýznamnejšou zimnou akciou  je Lyžiarsky prechod Partizánskou
republikou. Organizátormi prvého ročníka v�r. 1964 boli Kamil Linhart,
Igor Chromek, Ladislav Zlatohlávek, MUDr. Ján Bertan, Jozef Kollár a�Ing.
Pavol Podkonický. V�počiatočných ročníkoch prechodu, býval súčasťou
programu aj výstup na Jelenskú skalu, spojený so zapálením „partizánskej
vatry“. Ku 40.ročníku tohto podujatia sme v�r.  2003 vydali tlačou jubilejnú

publikáciu Kronika Lyžiarskeho prechodu Partizánskou republikou.
Našim tradičným podujatím orientačného behu, bol pretek O�Parti-

zánsky samopal. Prvý ročník sa konal v�r. 1964, v�rámci turisticko-branného
programu osláv 20. výročia SNP. Putovnou trofejou pre víťaza bol skutočný
(znefunkčnený) partizánsky samopal. Samopal sme v�r. 2003 odovzdali
Múzeu SNP v�Banskej Bystrici, ako exponát pre Pamätník SNP, a náš
orientačný pretek je tiež už len súčasťou histórie.

Z�podujatí pešej turistiky najdlhšiu tradíciu má Letný prechod Veľkou
Fatrou, ktorý organizujeme od r. 1969 a najnovším podujatím, ktoré začína
mať svoju tradíciu, je Stretnutie turistov v�sedle Tri kríže. Po rôznych trasách

Kremnických vrchov sa v�septembri
schádzajú turisti z�Banskej Bystrice,
Kremnice, Zvolena a�Žiaru nad
Hronom na pomedzí chotárov,
v�sedle Tri Kríže. Vďaka finančnej
podpore zo strany spoluorganizu-
júceho Mesta Banská Bystrica,
mohli sme dať vyhotoviť upo-
mienkové pohľadnice a�odznaky,
ktoré sa odovzdávajú účastníkom
tohto podujatia.

Celé desaťročia v�rámci okresu
aktívne pracoval kolektív našich
kvalifikovaných značkárov, o�kto-
rých možno povedať, že sa „ vlast-
noručne podpísali“ pod všetky
značené turistické chodníky v�na-
šom okrese. Najvýznamnejšou
osobnosťou medzi značkármi

v�našom regióne, bol nepochybne Kamil Linhart, ktorý pôsobil�na rôznych
postoch v�oblasti značenia turistických chodníkov až do r. 1994 (kedy sa
skončil chodník jeho života).

Výbor nášho klubu má svoje skúsenosti aj s�rôznymi stavebnými
aktivitami –vybudovali sme lyžiarsky vlek na svahu za bytovkami sídliska
THK, ktorý bol odovzdaný do skúšobnej prevádzky v�januári 1979 - bol to
vtedy „Rok dieťaťa“, a�vďaka nášmu vleku mali nesmiernu radosť všetky
deti z�okolitých sídlisk. Podieľali sme sa aj na obnove Tunela v�Kremnických
vrchoch a�brigádovali tiež na stavbe útulne pod Chabencom.

Najdôležitejšia však bola realizácia zámeru vybudovania domu turistiky.
Už v�r. 1948 vtedajší odbor KSTL plánoval zriadiť (v lokalite pod kalváriou)
dom turistiky. Túto myšlienku osvojil aj predseda KST Lokomotíva Dušan
Kaliský, trvalo to však takmer 35 rokov, pokým sa dávny sen o�dome turistiky
v�Banskej Bystrici stal skutočnosťou. V�r. 1980 bol z�prostriedkov Slo-
venského zväzu telesnej kultúry, zakúpený objekt pre Dom turistiky a začala
sa niekoľko rokov trvajúca rekonštrukcia, spojená s�finančnými a�technickými
problémami, pridružili sa  reštitučné spory. Až v r. 2006 sa všetky majetkovo-
právne náležitosti ukončili a Dom turistiky KST Lokomotíva sa stal výlučným
vlastníctvom Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica.
Zodpovedajúce priestory tu konečne našiel  archív klubu, knižnica,
dokumentačné centrum turistiky, zasadacia a�spoločenská miestnosť.

Na našej webovej stránke ponúkame iným odborom turistiky možnosť
vyžiadať si z�našej databázy čiastkové podklady k�dejinám turistiky v�regióne,
či lokalite. V�r. 2004 sme nap. dali chatárovi Igorovi Fabriciusovi CD s podrob-
ným súpisom archívnych dokumentov od r. 1923, k�histórii chaty pod
Ďumbierom. Aj nášmu klubu sa dostala nezištná pomoc, keď PhDr. Michal
Schvarc odovzdal pre náš archív svoje habilitačné práce k�histórii Karpatského
spolku v�Banskej Bystrici a�k�histórii odboru KČST v�Banskej Bystrici.

Dôležitú úlohu mala pri našich aktivitách aj spolupráca so spriatelenými
turistickými klubmi – s�KST Baník Špania Dolina máme dobrú spoluprácu
najmä pri organizovaní prechodu Partizánskou republikou (najlepší záver
prechodu je u�nich „na bani“) a s KST Biotika Slovenská Ľupča sme�pre r.
2009 vypracovali spoločný plán podujatí pešej a vysokohorskej turistiky
na letnú sezónu.

Od r. 2004 sme sprístupnili webovú stránku Klubu slovenských turistov
Lokomotíva Banská Bystrica  www.turistikalokobb.sk, ktorá prináša aktuálne
programové a�organizačné informácie pre všetkých záujemcov o�turistické
podujatia organizované našim klubom.

Oľga Kaliská

Chatka na Panskom dieli. Foto z roku 1924.
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Program budovania svetovej siete geoparkov bol vyhlásený v roku
1991, keď bola prijatá Medzinárodná deklarácia práv pamätihodností
Zeme. V roku 1998 bol v rámci UNESCO vytvorený program ,,Geopark“
a založená inštitúcia INOG (International Network of Geoparks). V roku
2000 do tohto programu aktívne vstúpili členské štáty Európskej Únie
(Francúzsko, Nemecko, Grécko a Španielsko) s vlastnou koncepciou
budovania Európskej siete geoparkov.

V roku 2006 Európska sieť (EGN) mala už 30 vyhlásených
geoparkov a Svetová sieť (WGN) sa rozrástla na 50 geoparkov.

Slovenská republika rozhodujúce kroky smerujúce do členstva v
Európskej sieti geoparkov urobila už tým, že prijala Európsku Agendu 21,
premietnutú do Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej
Republiky. V programovom vyhlásení vlády SR z roku 2006 sa jasne
deklaruje že bude dbať na rozvoj nástrojov environmentálnej politiky a rozvoj
environmentálnej osvety a regulovaného cestovného ruchu, čo si vyžiada
ďalšie budovanie infraštruktúry, najmä náučných chodníkov a lokalít,
geoparkov, parkov, informačných a školiacich zariadení.

V rámci napĺňania cieľov tohto programového vyhlásenia vlády SR
bola v roku 2008 schválená už uvedená koncepcia
budovania geoparkov ktoré boli začlenené do troch
kategórií a to :

A. Prevádzkovanie geoparku s potrebou
dobudovania :

1.Banskoštiavnický geopark
B. Budované geoparky :
2.Banskobystrický geopark
3.Novohradský geopark
C. Geoparky navrhované na riešenie :
4.Dubnický geopark
5.Zemplínsky geopark
6.Geopark Sandberg – Pajštún
7.Spišský geopark
8.Silický geopark
9.Jasovský geopark

Vznik a fungovanie každého geoparku si vyžaduje
vykonať tieto postupové kroky:

– prípravná fáza – vybudovanie expozičnej infra-
štruktúry a turistickej atraktivity

– prevádzková fáza – správa, marketing, návštev-
nícke produkty, prevádzka, výskum a pod.

Dôležitou podmienkou existencie geoparkov v SR je
Ministerstvo životného prostredia. Počíta sa pri tom so
spoluprácou samosprávy krajov, miest a obcí, kde sa
geoparky nachádzajú. Ich prevádzka má byť ďalším
významným impulzom pre rozvoj domáceho aj
zahraničného turistického ruchu.

Uznesením vlády SR č. 740/2008 ktorým bola schválená
koncepcia budovania Slovenských geoparkov a rozhodnutie vybudovať
geoparky v kategórii A + B (Banskoštiavnický, Banskobystrický a
Novohradský) je legislatívnym aj spoločenským zavŕšením úsilia
mnohých aktivistov, ktorí už v roku 2001 vystúpili so zámerom zriadiť
Banskobystrický geomontánny park a založil i pre to viacero
Občianskych združení a iniciatív, ktoré teraz reprezentuje a koordinuje
Občianske združenie „Banskobystrický geomontánny park“ účinne
podporované Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Hlavným motívom pre zriadenie Banskobystrického geomon-
tánného parku nebola len unikátna geomorfologická štruktúra regiónu

s bohatstvom rudných ložísk ale hlavne to, že
na ich dlhovekej exploatácii tu vznikla špecifická
štruktúra montánnych, ekologických, sídelných,
spoločenských, kultúrnych a iných historických
pamiatok nie len v Banskej Bystrici ale aj v
širokom okolí. Cieľom našej iniciatívy bolo vrátiť
toto európsky a svetovo významné kultúrne
dedičstvo do povedomia súdobej spoločnosti a
jeho obrovský potenciál využiť na zvýšenie

atraktivity a efektívnosti už dosť rozvinutého turizmu. Podstatne sa tým
rozšíri ponuka poznávacieho turizmu napr. o doteraz celkom neznámu
montánnu archeológiu a rannoindustriálnu históriu Slovenska.

Tento potenciál montánno – industriálnej minulosti Slovenska a v
ňom sa nachádzajúcej časti západných Karpát svojim významom a
dôsledkami ďaleko prekračuje hranice jedného geoparku a hodnotu jeho
turisticko – poznávacieho, geologického fenoménu. Javí sa potreba, aby
sieť geoparkov ktorých geomorfológiu tvoria už od pradávna ťažené
ložiská rúd, ktorých využitie sa významnou mierov podieľalo na vzniku a
rozvoji našej súdobej industrializačnej civilizácie, zastrešoval jeden
územný, marketingovo koordinačný subjekt cestovného ruchu, napr.
„Geomontánny turistický park stredné Slovensko“.

Tento by zahrňoval celé územie pôsobnosti historických banských
miest Pohronia, Gemeru a Spiša. Boli by v ňom zahrnuté dva a možno
až štyri – päť geoparkov. Jeho strategickým turistickým produktom by
mohla byť Slovenská banská cesta, napojená na Európsku sieť trás
spájajúcich európske ťažiarske oblasti, obchodno spracovateľské
centrá a národné prístavy.

A tak odpoveď na otázku Banskobystrický geopark alebo
Geomontánny park stredné Slovensko by mala znieť „obidvoje“.
Geopark, ako jeden zo špecifických foriem ochrany a prezentácie
výnimočného krajinno – geologického fenoménu v rámci integrovaného
systému ponuky poznávacích a iných produktov cestovného ruchu
turistického geomontánneho parku v našom regióne. A zatiaľ čo
geoparky by zostali v gescii rezortu Životného prostredia tento turistický
geomontánny park by mal spravovať Slovenský národný orgán pre
cestovný ruch – v súčasnosti Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky.

Milan Žuffa
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