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Základy mestskej samosprávy v Banskej Bystrici položila
privilegiálna listina Bela IV. z roku 1255. Banská Bystrica
dovtedy nemala vlastnú samosprávu, ale ako obec spadala
pod župnú pôsobnosť. Tento nepriaznivý pomer obmedzoval
mesto v rozvoji, ohrozoval jeho životaschopnosť a spôso-
boval prekážky v obchodných a ekonomických aktivitách.
Znemožňoval fungovanie akýchkoľvek samosprávnych
inštitúcií, ktoré v tých časoch zabezpečovali počestné
nadobúdanie majetku a jeho pokojné zveľaďovanie.

Hlavou mesta a zároveň aj veliteľom vojensky organizovanej meš-
tianskej stráže bol richtár a ako taký bol povinný postarať sa o výzbroj
stráže a presnú náplň jej služby. Zodpovedal aj za všetky vybočenia zo
zaužívaného verejného poriadku v meste a očakávalo sa od neho, že
proti nim účinne zasiahne aj za cenu obetovania vlastného nočného
pohodlia (považovalo sa za samozrejmé, že richtár je k dispozícii vždy,
keď je to potrebné). Na zachovanie autority a neprístupnosti museli byť
jeho majetkové pomery úplne vysporiadané.

Dokonca sa od neho očakávalo aj to, že v prípade potreby požičia
vlastné imanie mestskej pokladnici, ak „zívala“ prázdnotou.

Až do konca 15. stor. vykonával policajný dohľad nad mestom (Banská
Bystrica) richtár s mestskou radou. Na uľahčenie tohto dohľadu bolo
vtedy mesto rozdelené na štvrte. Do ich čela bol postavený veliteľ, ktorý
bol volený spomedzi mešťanov (Viertelmaister, magister qvadratium).
Neskôr sa aj takáto štvrť ešte rozčlenila na 3 obvody.

Každý obvod viedol veliteľ (Rottmaister). Rozčlenenie malo praktický
význam nielen v mierových časoch, ale najmä pri vojenskej mobilizácii,
keď sa uvedení predstavitelia mestských častí stávali vojenskými veliteľmi
svojich meštianskych oddielov.

Nasledoval skutočný záz-
rak. Cholera totiž naďalej
kosila životy v palácoch a
chatrčiach, ale Salzburg,
Korutánsko, Tirolsko a Šta-
jersko zostali nedotknuté.

Vydajme sa teda po sto-
pách zázraku.

Paracelsus žil v čase,
keď stredovek v Európe za-
nechával svoj tieň, aby uvoľ-
nil cestu nastupujúcemu no-
vému veku (1493 – 1541).
V tomto čase bol asi najzná-
mejšou osobnosťou Európy,
pretože  ho citovali častejšie
ako kohokoľvek iného.

Mnohí ho považovali za praotca homeopatie, otca toxikológie a zakla-
dateľa iatrochémie, iní za filozofa, prírodovedca,  alchymistu a astro-
lóga, predovšetkým však za lekára, priekopníka novovekej medicíny.

Vandrovnícke roky (1516 – 1524) venoval čerstvý medikus
obojeho lekárstva získavaniu medicínsko-prírodovedných poz-
natkov. Precestoval pritom celú Európu.

Podľa slov francúzskeho filozofa, lekára, astrológa a predo-
všetkým obdivovateľa Teofrasta Paracelsa J. B. Morina (1583 –
1656, profesor matematiky na College Royal v Paríži od roku 1630
až do svojej smrti) navštívil tento už vtedy slávny mág Banskú
Bystricu v roku 1521. Jeho kroky ako adepta alchýmie smerovali
tiež na Španiu Dolinu, kde „vložíte do vody železo a vyberiete meď“.

V meste pod Urpínom v spolupráci so svojimi nemeckými
kolegami vykonával Paracelsus pokusy s cementovo-vitriolovou
vodou, antimónom, meďou, striebrom a zlatom z okolitých baní s
konečným cieľom pripraviť „arcanum“ – liečivú tinktúru.

V r. 1831 vyvrcholila cholera zamorením Európy,
pritom prví chorí sa objavili v Indii už v r. 1817. Neúčin-
nosť akýchkoľvek liekov opantávala mysle ľudí a nútila
ich hľadať pre záchranu životov čokoľvek. V Rakúsku
do centra Soľnej komory – Salzburgu, na cintorín sv.
Šebastiána v snahe vymodliť si pomoc smerovali
kroky tisícov pútnikov k hrobu Paracelsa, zabudnu-
tého zázračného mága, ktorý žil v ságach pospolitého
ľudu ako liečiteľ inej pliagy – moru, ešte pred niekoľ-
kými storočiami.

Pokračovanie na strane 10.

Oslavy v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia vysielača v Banskej Bystrici 24.5. 1936.
Dôležitú aj vizuálnu úlohu hrali i dobové uniformy a mestská polícia.

Pokračovanie na strane 2.



Neskôr sa obidve hodnosti zlúčili do jednej pod spoločným názvom
Viertelmaister. Každý rok ich vymenovávala a odvolávala vnútorná rada
(výkonný orgán mesta).

Títo velitelia plnili viaceré úlohy. V mierových časoch napr. oznamovali
obyvateľom opatrenia mestskej rady a preverovali, či boli skutočne
vykonané. Neskôr, keď už obrana mesta vlastne ani neležala na pleciach
mešťanov, vykonávali u nich kontrolu zbraní. V mierových časoch slúžili v
protipožiarnych hliadkach (Mestský požiarny poriadok z roku 1739) a
zodpovedali za rozostavenie a kontrolu nočných stráží.

V 60. rokoch 19. stor. funkcia veliteľov štvrtí zanikla. Až neskôr nahradila
viertelmaisterov polícia v dnešnom význame (Büttel). Pozostávala z 12
člennej posádky. Šiesti členovia boli pridelení k bráne, šiesti  muži k
vnútornej, resp. úradnej službe.

Jeden z posledne menovaných mal za povinnosť rozhlásiť naria-
denia za zvukov trúbky alebo bubnovania, a to dolu v uliciach alebo z
radničného balkóna. Kedysi vykonávali službu bez špeciálnej uniformy
a zbrane. Ich jediným rozpoznávacím znakom bola helma (Helm,
Sturmhambe) a veľká palica.

V roku 1759 si podľa vzoru ostatných miest žiadali príslušníci „polície“
z Banskej Bystrice vlastný mundúr, ale mestská rada odsunula vybavenie
žiadosti na „priaznivejšiu dobu“. Sľub dodržala až v roku 1784, keď jednak
zvýšila ich týždenný plat o 5 grošov, ale im taktiež zabezpečila aj uniformu.
Rovnošata bola ušitá podľa vtedajšej uhorskej módy z modrého súkna,
bola zdobená červenou šnúrou a cínovými rozetami. Pre zaujímavosť
môžeme uviesť, že všetky odevy dovedna stáli 266 zlatých a 5 1 grajciara.
Z toho usudzujeme, že boli naozaj ozdobné. Je pravdepodobné, že k tejto
uniforme dostali aj zbraň, ale o tom neexistuje žiadny záznam.

Z hľadiska vtedajšej hierarchie moci v meste patrila mestská polícia
medzi nižších úradníkov a mestských zamestnancov.

Významné miesto medzi zamestnancami mesta Banskej Bystrice v
priebehu 16. stor. zaujímali osoby, ktoré boli spojené s obranou mesta.
Zatiaľ čo funkcie rottmaistrov a viertelmaistrov boli viac vojenskými
hodnosťami než funkciami, neboli platené a vyplývali priamo zo systému
brannej organizácie obyvateľstva.

Platenú funkciu zastával hradný kapitán, čiže veliteľ banskobystrického
mestského hradu, a jeho zástupca – podkapitán, ktorý bol zároveň
mestským puškárskym majstrom. Z hľadiska postavenia patril kapitán medzi
vyšších úradníkov.

Etablovanie úradu mestského kapitána nie je možné presne doložiť
pre torzovitosť archívnych dokumentov. Z najstaršieho obdobia dejín mesta
vyplýva, že ani v 14. stor. nemala Banská Bystrica vybudovaný ucelený
fortifikačný (obranný) systém. Viac sa spoliehala na kráľovskú ochranu.

Hoci najstarší zachovaný písomný záznam o mestskom kapitánovi
pochádza až z roku 1459, počiatky uvedenej funkcie možno predpokladať
omnoho skôr, a to v priamej nadväznosti na vybudovanie samotného
mestského hradu niekedy v období pred polovicou 15. stor.

Na základe ojedinelých zmienok tiež nemožno presne zrekonštruovať
pracovnú náplň kapitána v najstaršom období, ale zrejme ňou bola
komplexná ochrana celého areálu mestského hradu s kostolmi, radnicou,
farou a ďalšími fortifikačnými objektmi vrátane zabezpečovania ich údržby.
Dôležitú úlohu predstavovala aj ochrana mestského archívu, ktorý sa
nachádzal v hradnom areáli.

Omnoho lepší prehľad o pracovnej náplni mestských hradných
kapitánov poskytujú archívne dokumenty od polovice 16. stor. Hradný
kapitán bol pri výkone svojej funkcie plne podriadený richtárovi mesta a
mestskej rade. V priestoroch hradu sa mal zdržiavať neustále, bez ohľadu
na dennú či nočnú hodinu a opúšťať ho smel len vo výnimočných prípadoch,
a to iba so súhlasom mestskej rady. Práve z uvedeného dôvodu mu mesto
na hrade poskytovalo bezplatné ubytovanie.

Hradný kapitán mal množstvo povinností, ktoré presne stanovoval
rokovací poriadok z roku 1577. Tu je niekoľko z nich: zabezpečovanie
vstupu osôb do priestorov hradného areálu, mal dávať zvláštny pozor na
„veselých“ ľudí a šibalov, každé ráno podával hlásenie richtárovi,
zabezpečoval denné a nočné služby hliadok na baštách a strážcov pri
bránach- ak niekoho prichytil pri spánku – stanovenie druhu a výšky trestu
bolo plne v jeho kompetencii, zodpovedal za zbrane, muníciu a výzbroj v
mestskej zbrojnici a v ostatných fortifikačných objektoch a ešte mnoho
ďalších. Ak bol členom mestskej rady, zúčastňoval sa na jej zasadaniach a
na všetkých administratívnych a právnych úkonoch, ktoré rada vykonávala.

Zaujímavosťou je, že právomoci kapitána banskobystrického
mestského hradu sa v čase ohrozenia pritom začínali, ale aj končili na
území vymedzenom hradbami areálu. Vôbec sa nepodieľal na vojenskom
velení mestskej domobrany.

Od roku 1660 už jestvoval úrad hradného kapitána len čisto formálne,
bez reálnych právomocí. Jeho nositeľ zvykol každoročne podať demisiu
spolu s mestskou radou. Už nezvykol využívať ani služobný byt na hrade,
pretože tam nemal čo robiť.

V týchto časoch tento úrad striedavo zastávali nemeckí a slovenskí
členovia mestskej rady. Po roku 1671, keď sa do hradu natrvalo nasťahovala
nemecká vojenská posádka, definitívne zanikol. Ak sa potom objavili
povinnosti, ktoré spadali do okruhu právomocí bývalého hradného kapitána,
vykonával ich mestský strážmajster.

Keď v roku 1692 komisár Borsitzký videl, že kapitánsky post nie je
obsadený, opýtal sa mestskej rady (v Banskej Bystrici) na príčiny tohto stavu
a zároveň navrhol rozšíriť okruh jeho právomocí. Podľa jeho mienky mal
kapitán po nastolení mierových dní dbať na osobnú bezpečnosť a ochranu
majetku mešťanov. Odteraz mal dávať pozor aj na dodržiavanie mier a váh,
ako aj na zachovávanie pravidiel pri predaji alkoholu, najmä však vína.

Mestská rada v odpovedi komisárovi prisľúbila, že zreorganizuje túto
funkciu vedno s navrhnutými právomocami. Vzhľadom nato, že post sa
neukázal byť takým nevyhnutným, keďže navrhnutý okruh právomocí sčasti
spadal do kompetencie trhového sudcu, ochutnávača vín (Weinzierla) a
policajného zboru pozostávajúceho z niekoľkých členov, zriadenie
kapitánskej pozície sa odložilo až do roku 1763.

Počas vtedajších mestských volieb samotný richtár v reakcii na
množiace sa sťažnosti ohľadom častého narúšania nočného pokoja a iných
výtržností oznámil, že je nevyhnutné zriadiť post policajného kapitána a
obsadiť ho vhodnou osobou. Podľa jeho mienky sa do tohto úradu mal
zvoliť niektorý mladší člen mestskej rady, pretože táto funkcia je vzhľadom
na okolnosti spojená s náročnejšími povinnosťami. Po prijatí návrhu sa
uskutočnila voľba. Banská Bystrica, tak v osobe Karola Pannera získala
svojho prvého policajného kapitána.

V 18. stor. sa stretávame s rozšírením úradníckeho aparátu napr. o
drába, strážcov mestských brán, strážcov veží, nočných strážcov a pod.

V roku 1851 bol vydaný zákaz používať názov mestský kapitanát pre
mestskú políciu, patriacu pod mešťanostu. Oficiálne by sme mohli považovať
tento rok za prvú písomnú zmienku o mestskej polícii v Banskej Bystrici a je
zrejmé, že vznikla a plnila svoje poslanie ešte pred rokom 1851.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici poskytlo na účely tejto
práce kópiu dokumentu Policajnie regule pre Bystrických hajdúchov, ktoré
sú datované do roku 1880, teda už vtedy pôsobili v meste Banská Bystrica
tzv. Bystrickí hajdúsi, ktorých považujeme za predchodcov súčasnej
mestskej polície.

Z historických záznamov sa možno domnievať, že funkcia mestského
hlavného kapitána sa aj v 20. stor. používala ako hodnosť pre veliaceho
dôstojníka mestskej polície.

Medzi prvé právne akty po vzniku Československej republiky v roku
1918 patrila tzv. recepčná norma (zákon č. 11/1918 Zb.), ktorou sa v
podstate prevzal existujúci štátny aparát.

Osvedčený recipovaný systém z Rakúsko-Uhorska rozdeľoval
pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi mestskú (obecnú) políciu,
štátnu a četníctvo. Na Slovensku všetku správnu agendu obstarávali dovtedy
samostatné municípiá. V každom municípiu bola zriadená mestská
municipálna polícia. Po vzniku ČSR sa urýchlene pristúpilo k reforme štátnej
správy s cieľom získať rozhodujúci vplyv v municípiách. Ministerstvo vnútra
si zabezpečilo „poštátnenie“ polície výnosom z roku 1919. Vládne
nariadenie č. 51/1936 Zb. o organizácii policajnej správy a služby preto
umožňovalo zriaďovať štátne policajné útvary všade, kde to uznalo za
vhodné, bez ohľadu na súhlas alebo nesúhlas obce.

Ešte pred oslobodením Československa vo februári 1945
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie, ktorým boli
staré žandárske a policajné orgány rozpustené a právne sa zakotvila
Národná bezpečnosť na Slovensku. Do Zboru národnej bezpečnosti (ZNB)
boli začlenené aj obecné polície. Zákon z roku 1948 o Národnej
bezpečnosti na dlhé obdobie ukončil činnosť obecných polícií.

Rok 1989 priniesol znovuobrodenie činnosti mestských a obecných
polícií v slovenskej republike.

Stanislav Matulay

        Pokračovanie zo strany 1.



Až do r. 1895 stál na rozhraní dnešnej Skuteckého a Hornej ulice
kostol svätého Ducha. Bol situovaný v miestach, kde dnes stoja časti
budov banky Dexia (bývalá Hungária) a Misijného domu (bývalý PKO,
pôvodne Katolícky tovarišský spolok).

Koncom 16. stor. túto časť mesta zo severovýchodu uzatváralo novo
vybudované kamenné opevnenie tvorené dvomi baštami (Šusterskou a
Gombikárskou) a Hornou mestskou bránou. Dodnes sa z tejto fortifikácie
zachovala len Šusterská bašta, stojaca nad
bývalým kinom Hviezda a časť hradieb smeru-
júcich od spomínanej bašty popri budove evan-
jelického gymnázia kolmo na Skuteckého ulicu.

 Kostol, či skôr malý kostolík sv. Ducha
stál len niekoľko metrov od mestských hra-
dieb. Svojou veľkosťou a dispozíciou by sme
ho mohli prirovnať ku kostolu sv. Alžbety v
Dolnej ulici, od ktorého bol len o málo väčší.
Aj v súdobých mestských záznamoch je
uvádzaný len ako kostolík (Kirchlen).

Pôvodne na jeho mieste ešte začiatkom
16. stor. stála malá kaplnka, ktorú po troch
desaťročiach prestavali na kostol. Kaplnku postavili v r. 1512–1513.
Zmienky o rozšírení, resp. prestavbe kaplnky na kostol sa zachovali z r.
1542–1543. Na stavebných prácach sa podieľal kamenár Linhard a
murársky majster Bernard. Kostol sv. Ducha spolu s ostatnými tromi vtedy
jestvujúcimi kostolmi v meste patril luteránskej cirkvi. Na bohoslužby ho
používali príslušníci oboch národností –
nemeckej a slovenskej (neskôr i maďarskej).

V r. 1574 v kostole nainštalovali oltár sv.
Jána Evanjelistu, ktorý sem premiestnili z
námestia z budovy tzv. Oberhausu (Horného
domu). V tomto období jeho interiér vybavili i
novými lavicami. V r. 1579–1586 kostol, kto-
rého súčasťou bola i podzemná krypta, rozšírili
pristavaním takzvanej slovenskej kaplnky.
Realizátorom prístavby bol pravdepodobne
majster Krištof Krainer.

Okolo kostola, ale najmä za hradbami, sa
rozprestieral pomerne rozľahlý cintorín. V listine z 15. októbra 1548 sa
zachovala zmienka, že na cintoríne bolo zvykom pochovávať baníkov. Už v
tomto období bol však cintorín pomerne zaplnený, preto uvažovali o jeho
rozšírení. Ako riešenie sa ponúkalo pripojiť k nemu záhradu mestského
majera (tzv. chmeľnicu), ktorá bola situovaná na východ od cintorína. V nej
dovtedy mesto pestovalo chmeľ, používaný na výrobu piva.

Začiatkom 70. rokov 17. stor., keď i v Banskej Bystrici „zvíťazila“
protireformácia a nastúpila silná rekatolizácia, kostol sv. Ducha 16.

decembra 1673 evanjelikom, ktorí vtedy tvorili takmer 100 % obyvateľstva,
spolu s kostolom sv. Alžbety odňali. Aj cintorín za kostolom rozdelili podľa
konfesií. Jeho menšiu časť, situovanú bližšie k mestu (hneď za hradbami),
„pridelili“ evanjelikom. Ostatná časť cintorína pripadla katolíkom. Oba
cintoríny rozdeľovala cesta vedúca z Hornej ulice do Rudlovej a Sásovej.
Kostol sv. Ducha v auguste r. 1761 spolu s takmer celým mesto vyhorel. V
r. 1762–1764 ho opravili a prestavali v barokovom slohu. Nainštalovali v

ňom i nový organ od majstra Jána Michala
Heisserera. Sochársku a maliarsku výzdobu
interiéru (oltára a kazateľnice) zverili Tomá-
šovi Blanxensteinerovi. Časť oltára po
asanovaní kostola umiestnili do depozitu vo
Farskom (nemeckom) kostole. V r. 1825 do
kostola sv. Ducha premiestnili zo sloven-
ského kostola (sv. Kríža) obraz sv. Jána
Nepomuckého. O tri roky neskôr podstúpil
kostol jednu z posledných opráv, pri ktorej
prestavali krov, strechu a malú vežičku.

Na prelome 80. a 90. rokov 19. stor.a
nastal v meste pomerne veľký stavebný

rozmach, pre ktorý už priestor vnútri hradieb nepostačoval. Po r. 1891
začali popri kostole sv. Ducha budovať novú ulicu, na konci ktorej v r.
1892–1893 postavili areál mestských peších kasární. Podľa nich dostala
ulica aj prvé pomenovanie (Kasárenská). V r. 1895 spolu s asanáciou
kostola a časti hradieb zbúrali aj štyri prízemné domy, ktoré stáli pred

kostolom. Ich poslednými majiteľmi boli
rodiny Račanských, Lukáčovcov, Baičiov-
cov a Chovanovcov.

Asanáciou kostola sv. Ducha a priľah-
lých domov sa otvoril priestor pre novú
výstavbu mesta. Postupne na mieste býva-
lého pohrebiska pribudli ďalšie budovy.
Hneď za hradbami, na bývalom evanjelic-
kom cintoríne, si v r. 1894–1895 protes-
tanti postavili novú budovu gymnázia. V
októbri r. 1898 dokončili stavbu krajského
súdu. V r. 1903 na opačnej strane ulice

postavili chlapčenskú meštiansku školu a o dva roky neskôr vedľa nej
pribudla budova obchodnej a priemyselnej komory a za krajským súdom
budova obchodnej akadémie.

Výstavba dnešnej Skuteckého ulice pokračovala aj v nasledujúcich
desaťročiach. Postupne sa z nej stala výstavná a na svoju dobu moderná
mestská trieda, ktorá počas svojej viac ako 115 ročnej existencie niesla
veľmi rôznorodé názvy (Dr. Františka Deáka, Súdobná, Hitlerova, Stali-
nova, Obrancov mieru, Skuteckého).

     Ján Baláž

Kostol sv. Ducha pred rokom 1895 na kresbe A. Stollmanna.

Rovnaký priestor v  roku 2003.

Z času na čas verejnosť ohúri nejaká správa v médiách o náleze
vzácneho pokladu, ktorý sa našiel pri výkopových prácach.
Obyčajne takéto poklady tvoria mince, často „spečené“, keď dlhú
dobu ležali na hromade v zemi bez prístupu vzduchu. Vtedy aj
odborníci majú s nimi dosť roboty, aby ich oddelili od seba a mohli
ich identifikovať.

Poklady však môžu byť aj iného charakteru, ako napríklad ten,
o ktorom písali NAŠE NOVINY 13. decembra 1935 v čísle 40 na
tretej strane. Kvôli závažnosti citujem celý článok doslovne:

VZÁCNY NÁLEZ
V starom archíve rím. katolíckej fary v Banskej Bystrici našiel

tunajší vdp. asesor–farár, Alex. Vajcík, malú, kovovú, zhrdzavenú
skrinku kockovitej podoby. Zaujímalo ho, čo v nej môže byť. Otvoril
ju, a hľa, veci veľkej cennosti. Našiel tam pápežské bully, ktorými
udeľovali svätí otcovia odpustky pre tých, ktorí akýmkoľvek
spôsobom podporia výstavbu tunajšieho farského kostola. Je
zaujímavé, že neboli dávané odpustky na celý kostol, ale len na
kaplnky.

Najstaršia bulla je pre kaplnku sv. Antona z roku
1475, o ktorej však nemáme záznamov, kde stála.
Druhá bulla znie pre kaplnku sv. Barbory so šiestimi
pečaťmi z roku 1477. Na jednej z pečati je terajší voskový oltár sv.
Barbory. Tretia bulla je pre kaplnku sv. Jána krstiteľa (o ktorej nevieme)
z roku 1484. Štvrtá bulla je z roku 1492 pre kaplnku sv. Mikuláša.
Ani o tejto sa nevie, kde bola.

Najkrajšia a azda aj najvzácnejšia bulla je z roku 1500 pre kaplnku
sv. Jána Almužníka, ktorá bola nad sekristiou. Bulla je ozdobená
krásnym, ručne maľovaným rámom. Text začína sa iniciálkou O, v ktorej
figurujú: sv. Peter a Pavel. Uprostred bully je čierna hlava Krista Pána
na Veronikinej šatke. Na pravom boku je erb Michala Königsbergera.
Bulla je vydaná pápežom Alexandrom VI, v ôsmom roku jeho panovania.
Na bulle je 12 pečatí v kovových, oválovitých škatulkách.

Čo k tomu dodať? Snáď len toľko, že verejnosť by iste rada
uvítala, keby tieto poklady mohla uvidieť na vlastné oči, vystavené
pri nejakej významnej príležitosti.

Michal Kiššimon



Tajov je dnes samostatná obec, ktorá sa pôvodne vyvinula na
prelome 15. – 16. stor. na pomedzí chotárov slobodného kráľovského
banského mesta Banská Bystrica a zemepanského mestečka Radvane,
patriaceho šľachtickej rodine Radvanskovcov. Súčasťou obce je aj
bývalá samostatná dedina Jabrí-
ková, ktorá sa vyvinula pod svojím
názvom v rámci Radvanského cho-
tára v 2. polovici 17. stor. Napriek
tomu, že dejinám Tajova a Jabríkovej
sa nevenovala osobitná pozornosť,
zo zachovaných historických pra-
meňov môžeme vyvodzovať spo-
ločnú minulosť týchto dedín.

Tajov je cestná radová dedina, rozprestierajúca sa na úpätí
Kremnických vrchov a na severozápadnom okraji Banskobystrickej
kotliny. Jadro dediny sa nachádza pri vtoku Kordíckeho potoka do
Tajovského potoka.

Starobylé osídlenie tejto loka-
lity (Riečka – Tajov) potvrdzujú aj
najnovšie nálezy z doby bronzovej,
predovšetkým unikátny dvojra-
menný bronzový čakan z obdobia
okolo 1300 r. pred Kristom, ktorý
našiel Marián Strmeň z Riečky.
Nález súvisí akiste s lokalitou Hrá-
dok, kde pravdepodobne existo-
valo praveké hradisko.

Najstaršia písomná zmienka o
tejto oblasti je zachovaná v ban-
skobystrickom mestskom privilégiu
pri vytýčení mestského chotára.
Územím neskoršej obce Tajov pre-
chádzala prastará cesta, ktorá
viedla do Turca. Zároveň táto ces-
ta tvorila západnú hranicu ban-
sko-bystrického chotára s chotárom Radvane. V donačnej listine pre
Dionýza z Radvane z r. 1291 tu chotárnu hranicu okrem cesty do Turca
tvoril aj potok Štiavnička (súčasný Tajovský potok). Cesta do Turca viedla
od Zvolenského hradu cez Rad-
vaň, Podlavice (písomne doložené
už v 14. stor.) a hrebeňom Krem-
nických vrchov. Písomne doložené
počiatky osídlenia neskoršieho
Tajova máme zo začiatku 16. stor. v
súvislosti s činnosťou Thurzovsko-
fuggerovskej spoločnosti. Tajov
vystupuje v archívnych prameňoch
ešte do 17. storočia popri meste Ban-
ská Bystrica aj ako majetok rodiny
Radvanskovcov. Neskôr je nahradený
tento majetok v dedičských kona-
niach Radvanskovcov dedinou
Jabríková, podobne ako v prípade
dedín Podlavice, Skubín.

Osada Tajov sa rozvinula vybu-
dovaním šplajsovacích hút, ktoré
tu dal vybudovať Ján Thurzo, pre-
tože bol nedostatok dreva a huty
sa museli stavať tam, kde dostatok
dreva bol. Huta v Tajove bola vybu-
dovaná v r. 1500. V r. 1516 sa spomínajú huty v Tajove (Tajowa). V r.
1520 bratia Baltazár, Melchior a Peter Radvanskovci prenajali bratom
Jurajovi a Jánovi Thurzovcom na 10 rokov svoje lesy medzi potokmi
Mathovicze a Štiavnica v chotároch obcí Radvaň, Malachov a Podlavice
pre potreby ich huty v Tajove za ročný poplatok 25 florénov. V r. 1548
huty v Tajove prevzala do správy Banskobystrická banská komora. Tajov
v tomto období patril v rámci chotára Banskej Bystrice popri dedinách,

banských osadách medzi hutnícke osady. Huta v
Tajove skončila svoju činnosť v r. 1893, po jej zániku pracovali Tajovčania
v papierni v Harmanci, v Medenom Hámri v Banskej Bystrici, ale aj v
Banskej Štiavnici.

O význame tejto hutníckej osady svedčí fakt, že tu bol vybudovaný
v 16. stor. kostol v renesančnom slohu zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi,
ktorý bol v 18. stor. zbarokizovaný a v r. 1702 bola k nemu pristavaná
veža. Kostoly sa v období 16. storočia mimo intravilánu mesta nachádzali
len v Sásovej, Sv. Jakube, Starých Horách a Španej Doline.

Z kostola v Tajove pochádza jedinečná gotická plastika hlavy
svätého Jána Krstiteľa z obdobia okolo r. 1480. Plastika reprezentovala
a reprezentuje Slovensko na významných výstavách a podujatiach po
celej Európe. V súčasnosti sa nachádza v zbierkach Stredoslovenského
múzea a je umiestnená v expozícii v Matejovom dome v Banskej Bystrici.
Plastika sa do Tajovského kostola dostala až keď bol postavený alebo
mohla byť súčasťou vybavenia staršej kaplnky, ktorá tu mohla byť
postavená na mieste súčasného kostola ako prícestná kaplnka na

významnej cestnej komunikácii.
Tajovský kostol sv. Jána Krstiteľa bol v r. 1965

vyhlásený za kultúrnu pamiatku. V Tajove až do súčas-
nosti pretrváva tradícia Jánskych osláv, ktoré zastre-
šuje obecný úrad v spolupráci s Farským úradom so
sídlom v Tajove práve na počesť patróna kostola sv.
Jána Krstiteľa.

V Tajove sa z ľudovej architektúry zachovali unikátne
drevené domy a nachádzajú sa tu aj pamätné domy
významných slovenských rodákov Jozefa Murgaša a
Jozefa Gregora Tajovského, ktoré prezentujú tiež vznik
a históriu obce, ako aj vlastný erb a vlajku so symbolom
hutníckeho náradia. Oba domy sú rovnako ako kostol
sv. Jána Krstiteľa súčasťou zoznamu kultúrnych
pamiatok. K výročiam týchto dvoch slávnych rodákov
sa v Tajove každoročne organizujú spomienkové
podujatia, už teraz sa pripravujú oslavy 140. výročia
narodenia J. G. Tajovského a tiež oslavy k 150. výročiu

narodenia J. Murgaša.
O vyspelosti a intelektuálnom zázemí Tajova svedčí aj divadelný

súbor, ktorý tu pôsobil od r. 1898. Tradícia divadelných predstavení
ochotníkov z Tajova je pre-
tavená do regionálnej preh-
liadky neprofesionálneho
divadla – Tajovského diva-
delné dni, ktorých slávnost-
né otvorenie prebieha
symbolicky vždy v Tajove (v
r. 2011 sa konal 21. ročník
prehliadky).

V r. 1943 bola k obci
Tajov pričlenená obec Jabrí-
ková. Tajov ako samostatná
obec ostala od polovice 19.
stor. až do súčasnosti a pre-
zentuje sa nespočetnými vlast-
nými kultúrno-spoločenskými
športovými aktivitami či vzá-
jomnými súťažami so sused-
nými obcami mikroregiónu.

V r. 2010 sa tu napríklad
konal 1. ročník Tajovského
behu, ktorý rovnako ako už

spomenuté akcie spropagoval túto obec v širšom meradle a našiel vo
verejnosti vynikajúcu odozvu. Príval živého ruchu do obce prinášajú
chatové a záhradkárske osady, autokemping. Tradične je známa aktívna
účasť obce vo futbalových súťažiach, rovnako sa dostávajú do popredia
možnosti na individuálnu cyklistiku, inšpiratívnu letnú i zimnú turistiku
spojenú s poznávaním tejto unikátnej obce.

Vladimír Sklenka

(1516 Tajowa; 1520 Tajova; 1526 Theyba; 1528, 1536 Teya; maďarsky Tajó)
(1696 Jabrickowa; 1786 Jabrinkowa; 1796 Jabrikova nazývaná Kralli; maďarsky Jabrikó, Imréd)

Bronzový dvojramenný čakan, lokalita
Riečka-Tajov. Foto J. Bedríková.

Hlava Jána Krstiteľa z Tajova z konca 15. stor. Foto J. Bedríková.

Tajov a Jabríková na mape z roku 1969.



Počiatky zásobovania mesta Banská Bystrica sa datujú
do konca 15. storočia a súvisia s rozvojom baníctva a
hutníctva. Prvé prívody vody hlavne pre banské účely boli
otvorené žľaby z dreva (červený smrek) zakryté prípadne
šindľom alebo v meste to bolo aj drevené vŕtané potrubie.

Začiatkom 19. storočia drevo nahradilo olovo a oceľ, resp. liatina.
Historicky aj technicky najvýznamnejším takýmto dielom bol prívod vody
zo severozápadného úbočia masívu Prašivá do baní v Starých Horách
a  Španej Doline s dĺžkou 33 km. Slúžil od roku 1605 až do roku 1917,
kedy sa práce v baniach zastavili.

História modernejšieho zásobovania mesta Banská Bystrica pitnou
vodou sa začína výstavbou vodovodu z Laskomera v rokoch 1894 –
1896. V tom čase malo  mesto približne 9 000 obyvateľov. V lokalite
Laskomer vo vzdialenosti 2,3 až 4,56 km severozápadne od mesta
bolo postupne zachytených 21 prameňov. Trinásť prameňov bolo
zachytených v hornej časti doliny Biela hlina v tzv. Jazvečej doline a
doline Drieňovo. Tieto zásobovali horný privádzač, tzv. Hornú štreku.
Ďalšie štyri pramene boli zachytené v doline Biela hlina pre dolný
privádzač, tzv. Dolnú štreku. Ostatné boli zachytené v hlavnej doline
Laskomer. Výdatnosť zdrojov vody bola 22,2 až 37,5 litrov za sekundu.
Záchytnými objektmi boli kruhové betónové šachty s liatinovými
odvetracími komínmi. V roku 1895 bolo zachytených 76 % uvedených
prameňov, zvyšok sa zachytil v roku 1896, kedy bol vybudovaný aj
podzemný betónový vodojem na kóte 392 m n. m. Akumulačnú nádrž
tohto vodojemu tvorí päť vzájomne prepojených nádrží s celkovým
objemom 550 m3. Voda z prameňov bola privádzaná gravitačným
spôsobom do vodojemu aj do spotrebiska. Celková dĺžka privádzačov
a vodovodnej rozvodnej siete bola 24 km. Pôvodné potrubie prívodu
od prameniska bolo betónové s drôtovou armatúrou, rozvod v meste

bol z liatiny. Prípojky boli olovené s pocínovaním alebo pozinkovaním.
Vodovod zásoboval vodou starú časť centra mesta – ulice Lazovná,
Dolná, Horná, Strieborná, Hušták, Kapitulská a Námestie SNP.
Postupne sa však rozširoval aj do okrajových častí mesta.

Nedostatok pitnej vody v meste sa začal prejavovať už po roku 1950
napriek tomu, že v roku 1945 bol do systému napojený vodný zdroj
Grunty a v roku 1953 zdroj Zábava, z ktorého sa voda privádzala
čerpaním do vodojemu Laskomer. S rozvojom mesta a tiež priemyslu
však postupne narastali problémy so zásobovaním pitou vodou, preto
bolo nutné hľadať ďalšie zdroje pitnej vody, budovať nové akumulačné
priestory a rozširovať vodovodnú sieť.

V roku 1956 bol zachytený prameň Ľadová studňa  v Slovenskej
Ľupči, ktorý zásoboval mesto Banská Bystrica a Biotiku Slovenská Ľupča.

Vzhľadom na ďalší rast a rozvoj mesta je v súčasnej dobe pre Banskú
Bystricu hlavným zdrojom pitnej vody Pohronský skupinový vodovod
(PSV), vybudovaný v rokoch 1957 – 1965, s postupným využitím
vodných zdrojov v oblasti Harmaneckej a Starohorskej doliny. Jeho
kapacita je 700 litrov za sekundu.

V Harmaneckej vetve PSV sú zdrojmi vody pramene Čierno I.,
Čierno II., Veľké Cenovo, Malé Cenovo, Tunel a Zalámaná dolina. V
Jergalskej vetve PSV sa nachádzajú pramene Podzemný tok, Starý
mlyn, Čunderlík a Štubne.

Z PSV sa voda okrem Banskej Bystrice dodáva aj do okresov
Zvolen, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Počúvadlo, ako aj do
ďalších skupinových vodovodov (prievidzský a rimavskosobotský).
Ďalším vlastným zdrojom vody pre Banskú Bystricu je ešte doplňujúci
vodný zdroj (DVZ) Tajov, DVZ Iliaš, Môlča – Teplica.

Celý banskobystrický vodovod tvorí okrem zdrojov vody prívodné
potrubie v dĺžke  53 869 m profilu s priemerom od 100 až do 500 mm
(materiál oceľ) a 195 382 metrov potrubí rôznych profilov (2 – 250
mm), materiál liatina, oceľ, PE, PVC.

Rozvod mesta je rozdelený do piatich tlakových pásiem, v ktorých
je vytvorených 34 merateľných zásobovacích oblastí. V súčasnej dobe
je v meste 27 vodojemov s objemom 58 600 m3.

Dušan Šarlina

Liečivé účinky kúpeľov a zaujímavé vlastnosti prameňov či banských
vôd v okolí Banskej Bystrice boli známe už dávno. Zaujímali sa o ne
učenci z celej Európy a za nimi nezaostávali ani tí naši. Medzi
najdôležitejšie a vedecky najhodnotnejšie patrí skúmanie Carla Otta
Mollera. Po tom, čo sa tento rodák z Bratislavy usadil na trvalo v Banskej
Bystrici, začal sa venovať skúmaniu okolia. Skúmal vody v Sklenných
Tepliciach, vo Vyhniach a v Rybárskych kúpeľoch, dnešnom
Sliači. Svoje zistenia C. O. Moller spísal do práce, ktorá však
nebola publikovaná, ale rukopis sa zachoval v Ostrihomskom
archíve. Pre slovenskú verejnosť ho preložil a publikoval
Augustín Rebro.

V prvej kapitole VI. a VII. časti porovnáva C. O. Moller
Rybárske kúpele s Aquisgránskymi kúpeľmi, t. j. s dnešným
Aachenom, teda, ako sám píše, ak je možné porovnať malé
s veľkými... Je zaujímavé ponoriť sa do myšlienok a názorov
starých minimálne 250 rokov a predstavovať si svet podľa
predstáv dávno minulých. Zaujímavé je tiež, prečo si C. O.
Moller vybral na porovnanie práve Aachen. Možno preto, že
to bolo v tom čase veľmi prestížne a historicky zaujímavé
mesto a on chcel tak trochu povzniesť týmto spôsobom aspoň
v očiach súčasníkov Rybárske kúpele. Vráťme sa však k jeho rukopisu.

Opisuje tu legendu, podľa ktorej Aachenské kúpele objavil istý Granus,
člen rímskej jazdy, vlastný brat Nerona a Agrippu, v roku 53 po narodení
Krista. V okolí teplých vôd vybudoval kúpele, rímski vojaci ich potom
pomenovali Gránové vody a z toho vzniklo pomenovanie Aquisgranum.
Rozkvet kúpeľov ukončilo plienenie hunského kráľa Atillu, ktorý ich úplne
zničil. Obnovil ich až kráľ Karol Veľký, ktorý tu opäť vybudoval mesto. V
roku 1620 vyhotovil senát a ľud mesta Aachen pamätnú tabuľu, na ktorej
sú všetky tieto udalosti spomenuté a ktorú C. O. Moller cituje.

V porovnaní s nimi boli podľa C. O. Mollera Rybárske kúpele
navštevované až podstatne neskôr. Stalo sa tak po tom, čo kráľ Leopold
vyhnal Turkov z banských miest. Popredných mešťanov Banskej Bystrice

sem priviedlo rozprávanie Samuela Ebeczkého, ktorý tu bol zázračne
vyliečený (o tomto a ďalších pozoruhodných príbehoch zo Sliača si
popíšeme niekedy inokedy). Mešťania sa rozhodli, že pramene premenia
na kúpalisko. Na čelo výstavby sa postavil Pavol Rakontzay. Miesto obložili
doskami tak, aby teplé vody bez úžitku neodtekali, ale aby sa mohli
využívať aj za nepriaznivého počasia.

Potom sa stavitelia rozhodli, že
oddelia teplé od studených vôd, čo
však bolo veľmi náročné, lebo
pramene sa miešali hlboko v
podzemí a zem bola skalistá a bolo
tu veľa tufovitej horniny. Voda by sa
v jarku neudržala. Aj napriek týmto
problémom sa rozhodli, že svoj
zámer zrealizujú. Na veľké prekva-
penie staviteľov v zemi našli
pozostatky starého vodovodu,
ktorý však už bol veľmi schátralý.
C. O. Moller skonštatoval, že je to
dôkaz toho, že tu boli kúpele už

skôr, ale že museli byť inde situované.
A nebol to len tento dôkaz. C. O. Moller zozbieral rôzne príbehy a

legendy a usúdil, že Rybárske kúpele boli osídlené oveľa skôr, než sú
dochované správy. Dnes už históriu Sliača poznáme lepšie, ale tieto staré
záznamy nám ukazujú, aký skúmavý a svetaznalý bol C. O. Moller. Aj nás
trochu vnárajú do čias dávno minulých. C. O. Moller o Rybárskych
kúpeľoch toho napísal podstatne viac a my sa niekedy v budúcnosti k
jeho rukopisu ešte vrátime.

Richard R. Senček

Spracované na základe prekladu Augustína Rebra zabudnutého diela Carla Otta
Mollera O Rybárskych kúpeľoch približne z roku 1722.

Ilustračné foto.



VÝROBA ORTUTI
V oblasti Malachovskej doliny sa ortuť vyrábala na viacerých

miestach, často v tesnej blízkosti ťažby cinabaritu (rumelky). Spôsob
výroby ortuti v dvojitých hlinených retortách (ktorý sa používal aj v
predmetnom území minimálne od roku 1390) veľmi výstižne opisuje vo
svojom slávnom diele De re metalica libri XII Agricola (1556):

„Ortuťové rudy sa vytavujú v
hrncoch jednoduchých, alebo dvoji-
tých. Ak sa tak deje v dvojitých
hrncoch, má horný diel podobu len
málo sa líšiacu od sklenených
krivulí, do ktorých sa vlieva moč,
ktorú majú lekári skúšať a dohora
priamo postavený je stále užší;
spodné sú podobné kelímkom, v
ktorých muži alebo ženy vyrábajú
syr, ibaže sú obidva druhy väčšie.
Spodné hrnce nutné je zahrabať až
po okraj do zeme, piesku alebo
popola, do horných sa vloží ruda
rozbitá na kúsky, hrnce sa po
naplnení upchajú machom, vložia
prevrátene do ústia spodných hrncov
a tu sa namažú hlinou aby neod-
chádzala ortuť do nich vstupujúca.

Takýmto spôsobom sa uloží
700 párov hrncov v zemi, alebo v
ohnisku a obloží zmesou zeme a
rozdrobeného uhlia, aby z nej
vyčnievali horné hrnce iba na dlaň.
Pred tým sa položia na oba boky
ohniska kamene a na ne trámce,
na ktoré nahadzujú robotníci
naprieč drevo. Hoci sa drevo hrn-
cov nedotýka, núti predsa silný
žiar ohňa zahrievaním ortuť (ktorá
jeho žiar neznáša), aby stekala
machom do spodných hrncov. Ak
sa totiž páli ruda v horných hrn-
coch, uniká z nich, kadiaľ jej posky-
tujú východ a postupuje do spod-
ných; ak sa však páli v spodných,
odchádza do horných alebo do
poklopov, ktoré zároveň s tekvico-
vitými nádobami sedia na hornej
časti hrncov. Aby hrnce vydržali,
zhotovené sú z najlepšej hliny,
lebo ak prasknú, uniká z nich ortuť
súčasne s dymom a ak sa prezradí
čuchu silno sladkou vôňou, zna-
mená to, že sa ortuť stráca. Preto-
že sa ortuťou kývu zuby, obracajú
hutníci a iní ľudia pri tom stojaci
chrbty proti vetru, odnášajúcemu
dym na druhú stranu, pamätajúc na
tento škodlivý účinok.“

Tento princíp potom prechádzal
s malými zmenami aj do novších
technológií výroby ortuti. I dnes pri
troche šťastia možno v okolí Mala-
chova nájsť na viacerých miestach
v lese alebo na lúkach prepálené
črepiny z týchto nádob, vzácne aj s
červeným povlakom cinabaritu (vzniknutého pri tavbe) na vnútornej strane.

Novšie obdobie výroby ortuti v Malachovskej doline opisuje Butkovič
(1968). V období rokov 1789 –1792 tu ortuť vyrábala spoločnosť Kais.
Königl und gewerksschaftlicher Ortuder Quecksilberbau so sídlom v
Kremnici.

V roku 1793 navrhoval C. Hereldt zaviesť železné retorty na praženie
cinabaritu, ktoré mali byť výhodnejšie ako doterajší (vyššie opísaný)
spôsob výroby ortuti (zníženie úniku ortuťových pár, úspora paliva).
Hereldt dal v hroneckých železiarňach vyrobiť pokusnú železnú retortu.
Výrobné pokusy však dopadli neúspešne. Podľa ďalších skúšok (7. –
8. októbra 1795) sa dobre osvedčili kameninové retorty. Pri pálení sa

do cinabaritu pridávali železné piliny, ktoré viazali síru,
čo proces výroby značne urýchlilo. Výroba ortuti však
ďalej ostávala ekonomicky nerentabilná, o čom svedčí
váhavý a opatrný (hoci na druhej strane i pomerne
zhovievavý) prístup Banského eráru voči aktivitám
podnikateľa Hereldta.

Podľa Butkoviča (l. c.) sa v Ortútoch vyrobilo do
roku 1787 asi 500 kg (36,9 l) ortuti a po roku 1787
do roku 1968 700 kg (51,7 l) rýdzeho kovu.

V Európe je používanie ortuti známe od 13. sto-
ročia (hlavne výroba medikamentov), hoci nemožno
vylúčiť jej používanie i v starších dobách. Okrem medi-
cíny (prípravky obsahujúce zlúčeniny Hg boli osved-
čené na rôzne kožné choroby) sa veľké množstvo ortuti
spotrebovalo pri získavaní zlata zo zlatých rúd
(amalgamácia) a istý objem spotrebovali i vtedajší
alchymisti. Od začiatku 16. storočia sa ortuť začala
využívať aj na výrobu zrkadiel, v 18. storočí bola hlav-
ným komponentom v teplomeroch. Tzv. traskavá ortuť
(fulminát) sa začala vyrábať v roku 1802 a začala sa
používať ako iniciátor pri trhacích prácach v baniach.
V modernej dobe sa ortuť a jej zlúčeniny využívajú vo
fotografii, elektrotechnike, zubnej technike, pyrotech-
nike, poľnohospodárstve a inde.

Z vyššie uvedeného náčrtu o ťažbe a spracovaní
ortuťových rúd v oblasti Malachovskej doliny je zrejmé,
že napriek pomerne skromným archívnym zmienkam,
táto činnosť významne ovplyvnila celkový historický
vývoj mesta a jeho okolia v stredoveku obdobne ako
ťažba medených rúd pri Španej Doline a Starých
Horách. Niektoré zmienky naznačujú aj fakt, že nielen
špaňodolinská či ľubietovská meď, ale aj kovová ortuť
z Malachova bola v Banskej Bystrici významným
obchodným artiklom.

O bývalej sláve ortuťového baníctva v súčasnosti
už svedčia iba zažltnuté pergameny a hlavne nená-
padné, ale rozsiahle relikty banských prác na viace-
rých miestach v Malachovskej doline. Hoci je ťažba
Hg rúd v okolí Banskej Bystrice oveľa menej známa
ako ťažba medených rúd, bez zveličovania možno
povedať, že Banská Bystrica okrem prívlastku „medené

mesto“ môže byť hrdo označovaná tiež ako „mesto
živého striebra“.

Štefan Ferenc
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Pokračovanie z predošlého čísla

Výroba kovovej ortuti podľa dobového vyobrazenia
v Agricolovom diele De re metalica Libri XII.

Kompletná vrchná retorta a fragmenty (hrdlá a dná) vrchných
nádob na výrobu ortuti v oblasti Malachovskej doliny.

Retorty na výrobu ortuti, ktoré používal v Malachovskej doline
C. A. Hereldt v 1792 (In: Butkovič, 1968).



Bola to jeho zvláštna farba? Jeho ušľachtilosť a stabilita?
Alebo jeho dobré mechanické vlastnosti? Už sa asi nedozvieme,
prečo si zlato získalo postavenie kráľa medzi kovmi. Ľudia po
ňom dodnes túžia, niektorí mu pripisujú magické vlastnosti, zlato
sa stalo mierou hodnoty a synonymom bohatstva. Banská Bys-
trica sa stala známou hlavne vďaka ťažbe medi, zlato patrilo
skôr Kremnici, ale to neznamená, že sa tu neťažilo.

História
Zlato je jedným z mála prvkov, ktoré možno nájsť

v prírode v rýdzej forme. Táto jeho vlastnosť spô-
sobila, že je spolu s meďou najstarším kovom, ktorý
si človek osvojil. Zlato sa získavalo jednoduchým
spôsobom – ryžovaním z vodných tokov. Neskôr
človek zistil, že sa dá ťažiť z rúd, ktoré sa nachádzajú
v zemi, a tak začal dolovať. Dobývanie rudy nebol
jednoduchý proces, jednotlivé zrnká zlata boli
zvyčajne veľmi malé, usadené v tvrdej hornine a ťažko
sa získavali. Ľudia si však všimli zvláštnu schopnosť
iného prvku – ortuti – vytvoriť so zlatom amalgán, ktorý po odparení
zanechal čisté penovcové zlato.

Amalgačný spôsob získavania zlata poznali už starí Egypťania. Ako
sa zdokonaľovali technológie, vylepšovali sa aj exploatačné procesy.
Nebezpečnú ortuť nahradil ešte nebezpečnejší kyanid. Získavanie zlata
kyanidovou metódou je jednoduché a lacné, ale s katastrofálnymi
následkami pre zdravie ľudí a prírodu. Preto sa od tejto metódy vo svete
upúšťa, aj keď sa ešte stále hojne využíva.

Na Slovensku sa zlato ťažilo predovšetkým v Kremnici. Obrovské
náleziská vzácneho kovu dodnes zatieňujú iné slovenské lokality, ako
napríklad zlatonosný Dunaj alebo Ľupčianku v okolí Partizánskej Ľupče
a mnoho iných. Rovnako je na tom aj okolie Banskej Bystrice. Keďže
banskobystrický banský revír priamo hraničí z kremnickým, ľudia
predpokladali, že sa zlato musí nachádzať aj tu. A skutočne, ale najskôr
si predstavme zlato ako chemický prvok.

Základné vlastnosti zlata
Zlato ľudí zaujímalo pre svoje vlastnosti. Patrí medzi ušľachtilé kovy,

to laicky povedané znamená, že dokáže odolávať pôsobeniu prostredia.
Má jedinečnú farbu, ktorú dokážu napodobniť len niektoré zliatiny a
nádherný hlboký lesk. Zaujímavou vlastnosťou je jeho vysoká kova-
teľnosť. Z jedného gramu zlata možno vykovať drôt s dĺžkou až 3 km.
Na pozlacovanie sa používa tenká fólia, ktorá má hrúbku len 0,0001 mm.
Sú také tenké, že  proti svetlu dostávajú svetlozelený alebo svetlomodrý
nádych.

Využitie
Zlato je stále symbolom bohatstva, najobľúbenejším šperkárskym

kovom a bývalo súčasťou menových systémov ako hlavný pilier meny.
Dnes už zlatý štandard patrí k minulosti, zlaté mince sa najmä pre
zberateľské účely razia dodnes. Stále viac však nachádza uplatnenie v
elektropriemysle pre jeho vynikajúce vodivé vlastnosti. Dnes ho nájdeme
nielen v šperkovnici, ale aj v každom počítači.

Náleziská v okrese
Zlato v našom okrese zostáva  v tieni iných kovov. Z histórie sa nám

zachovalo viacero správ o ťažbe alebo aspoň o možnej ťažbe tohto
kovu. Predpokladá sa, že práve zlatinky najmä v rieke Bystrica sem
pritiahli prvých prospektorov. Zlatá baňa existovala v 16. storočí v tzv.
Zlatom kúte na vŕšku Sušina v katastri obce Hrochoť, viac správ však o
nej nemáme. Ešte skôr sa ťažilo zlato v Ľubietovej na ložisku Podlipa.
Prvé písomné záznamy z tejto oblasti pochádzajú z roku 1340 a už
vtedy sa tu v menšej miere ťažilo aj zlato. S katastrom obce Ľubietová
hraničí kataster obce Brusno, kde sa nachádzalo hneď niekoľko
nálezísk zvyčajne spoločne s inými rudami. Bolo súčasťou antimónovej
rudy pod Kabancom, ďalej v závere Sopotníckej doliny asi 1,2 km

juhovýchodne od vrchu Holica. Tu sa nachádza zlato a volfrám, ale v
takom malom množstve, že jeho ťažba je nerentabilná. V minulosti sa
tu však hojne ryžovalo a pri trpezlivom hľadaní možno zlatinky nájsť v
miestnom potoku dodnes. Zlato sa pravdepodobne spoločne s inými
rudami ťažilo aj v polymetalickom pásme v oblasti Drienka neďaleko
Poník, a to už v 14. storočí. Neskoršie geologické prieskumy dokázali
aj výskyt rýdzeho zlata, ale jeho obsah bol veľmi nízky – iba 0,2 g/t.

Jedinou lokalitou, kde boli banské diela určené v prvom rade na
ťažbu zlata a kde o tom máme aj presné informácie, je lokalita
Harmanec. Dodnes sú tu badateľné vstupy do šácht a štôlní. Okrem
zlata sa tu nachádzala aj meď a striebro. V roku 1908 bolo vydané

prvé kutacie právo, avšak nielen na zlato, no dolovať
sa tu nezačalo. Tento stav sa zmenil až po roku 1922,
keď mesto Banská Bystrica vydalo ďalšiu zmluvu
na kutacie práce. Následne v rokoch 1923 až 1926
bola vyrazená 52 m hlboká šachta a následne boli
vyrazené štôlne  v dvoch obzoroch. V roku 1927 boli
práce pozastavené a po tom, čo aj vplyvom ľud-
ského faktora boli bane zaplavené, bola následne
šachta zasypaná. Pokus o obnovenie ťažby na
ľavom brehu Bystričky sa uskutočnil v rokoch 1940
až 1942. Bola vyrazená prieskumná štôlňa, ale bez

väčšieho úspechu. Výdatnosť harmaneckých žíl dosahovala až 33 g/t,
miestami až nad 100 g/t, čo predstavuje mimoriadnu bonitu, lenže
tieto náleziská boli veľmi malé, a preto aj čoskoro nerentabilné. Všetka
vyťažená ruda sa odviezla na spracovanie do Kremnice. V Harmanci sa
vyťažilo celkom približne 20 kg zlato-striebornej zmesi.

Pravdepodobne najviac zlata sa však v banskobystrickom okrese
vyťažilo na inom mieste. Bolo to antimónové ložisko Močiar v
Medzibrode. Výskyt drahých kovov v tejto oblasti bolo známe už
odpradávna, prvé záznamy o ťažbe pochádzajú z 13. storočia. Banský
boom tu nastal v roku 1938, keď sa začal ťažiť strategický antimón.
Spolu s ním sa ťažilo aj zlato. Obdobie ťažby trvalo len osem rokov a za
tento čas sa vyťažilo približne 100 kg zlata. A to je asi aj posledné zlato,
ktoré sa u nás vyťažilo.

Možno sa Vám zdajú množstvá príliš malé. A tak na záver ešte jedna
zaujímavosť: odhaduje sa, že na celom svete bolo vyťažených asi 80 000
ton zlata. Ak pripočítame ešte nejaké zlato, o ktorom povedzme nevie-
me, keby sme zo všetkého urobili kocku, jej hrana by nemala viac ako
17 metrov.

Richard R. Senček
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Ukážka niektorých dobových banskobystrických reklám.



V Bystrickom Permone č. 3/2010 sme predstavili zrod a činnosť banskobystrickej
obchodnej a priemyselnej komory v časoch monarchie. Dodatočne sa ospravedlňujeme
za nesprávnu informáciu o tom, že v r. 1913 bol za predsedu zvolený Eugen Dohnányi.
Žiaľ, história týchto dôležitých ustanovizní nie je ani do dnešných dní podrobnejšie
spracovaná a stále zostáva bielym miestom na mape
našich dejín. Dnes sa pozrieme na činnosť Obchodnej a
priemyselnej komory (OPK) v Banskej Bystrici po skončení
prvej svetovej vojny.

Po rozpade monarchie slúžilo ku cti prvej česko-
slovenskej vlády, že zachovala to, čo bolo dobré a začala
na tom stavať svoju ďalšiu existenciu. Bolo tomu tak aj v
prípade OPK, aj keď k určitým zmenám predsa len došlo.
Po vzniku ČSR minister s plnou mocou pre správu Sloven-
ska Dr. Vavro Šrobár správu OPK v auguste 1919 rozpustil
a vymenoval vládneho komisára, ktorým sa v Banskej
Bystrici stal Dr. Emil Dienes. Bol dlhoročným pracovníkom
komory a jej problematiku dobre poznal. Poznal výrobné
podniky aj finančné inštitúcie a, našťastie, aj to, že národné
hospodárstvo nebolo vojnou až tak zničené, ako sa  to po
jej skončení tvrdilo. Dr. Emil Dienes bol vládnym komi-
sárom do r. 1923. V r. 1923 – 1934 bol jej generálnym
tajomníkom a mohol tak uplatniť svoje bohaté skúsenosti.
V komore odpracoval celkom 37 rokov.

Na základe výnosu z februára 1923 vymenoval
minister obchodu správnu komisiu OPK v Banskej Bystrici.
Predsedom sa na dlhých pätnásť rokov stal hlavný riaditeľ
Národnej banky v Banskej Bystrici Viliam Paulíny,
rozhľadený ekonóm a finančník. Pracoval v mnohých
komisiách a zaslúžil sa o výstavbu niekoľkých želez-
ničných tratí, ako napr. Krupina – Zvolen, Červená skala
– Margecany a Banská Bystrica – Diviaky. Bol veľmi
všestranný, angažoval sa v športe, turistike, cestovnom
ruchu, redigoval Hronské noviny. V odboji bol pri zrode
Vianočnej dohody, cez Povstanie bol povereníkom SNR
pre financie. Bol priamym účastníkom SNP a po zatknutí
Nemcami v decembri 1944 sa z Berlína už nikdy nevrátil.
Bol vyznamenaný Radom SNP 1. triedy in memoriam a
bola mu odhalená pamätná tabuľa.

Prvým podpredsedom bol Pavel Ruttkay, majiteľ
súkennej továrne v Banskej Bystrici, a druhým podpred-
sedom Viktor Kun, predseda správy zápalkovej továrne
v Banskej Bystrici.

Komora vyvíjala mnohostrannú činnosť v rámci samostatných odborov – obchodno-
politického, dopravného, sociálno-politického, daňovo-poplatkového, finančného, živnos-
tenského a živnostensko-zveľaďovacieho aj v úzkej spolupráci s ostatnými komorami.
Komora bola členom mnohých medzinárodných inštitúcií so sídlom v Prahe. Bola členom
spolku Dunajská stráž, vodohospodárskeho zväzu a národohospodárskeho ústredia
(všetky mali sídlo v Bratislave). OPK bola riadnym členom rôznych hospodárskych orgánov
a zakladajúcim členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Matice slovenskej v Martine,
Spolku sv. Vojtecha v Trnave a Slovenského múzea v Bratislave, ktoré podporovala
pravidelnými finančnými príspevkami. Svojich zástupcov mala v rôznych štátnych
odborných a poradných zboroch, ústavoch, štátnych radách a kuratóriách všetkých
odborných škôl svojho obvodu a v dozorných výboroch učňovských škôl.

V r. 1923 bol z iniciatívy komory zriadený a jej funkcionármi vedený Zväz bryndziar-
skeho a syrárskeho priemyslu pre Slovensko so sídlom v Banskej Bystrici. Tu zohral
významnú úlohu JUDr. Václav Vaško, ktorého v r. 1923 zvolili za sekretára a od r. 1935
až do ukončenia činnosti komory bol jej generálnym sekretárom. Niekoľko rokov bol aj
predsedom Zväzu bryndziarskeho a syrárskeho priemyslu. V r. 1926 založila komora
Družstvo pre nákup strojov pre živnostníkov svojho regiónu v Banskej Bystrici.

Komora podporovala nielen obchod, ale aj cestovný ruch. V marci 1924 zorganizovala
výpravu 140 živnostníkov svojho obvodu na jarný veľtrh do Prahy. Z jej iniciatívy a za jej
pomoci usporiadala bratislavská pobočka Zväzu česko-slovenského diela v Banskej
Bystrici  v máji 1931 propagačnú výstavu kvalitnej remeselníckej výroby. Podporovala
ľudovo-umelecké výstavy, hlavne keramickú v Šiveticiach v r. 1934. Komore veľmi záležalo
na rozvoji cestovného ruchu. V r. 1935 bola zriadená pri komore odbočka Slovenského
cudzineckého zväzu a komora sa zúčastňovala na zriadení Slovenskej rady pre cestovný
ruch v r. 1937. Táto rada mala potom v Banskej Bystrici svoju obvodnú kanceláriu pre

stredné Slovensko. Komora navrhla stavbu lanovej dráhy na Majerovu skalu a hrebeňovej
cesty Nízkymi Tatrami. Podporovala aj žiadosť termálnych kúpeľov Kováčová o ich
vyhlásenie za liečebné miesto.

S rozvojom cestovného ruchu úzko súvisela aj problematika budovania dopravnej
infraštruktúry. Podporovala všetky druhy dopravy, ktoré mohli slúžiť podnikaniu.
Vypracovala jednotný železničný program pre územie komory a memorandum na
vybudovanie trate Banská Bystrica – Horná Štubňa. Dbala o výstavbu ciest vo svojom
obvode a dlhodobo poukazovala na potrebu zriadenia letiska v Žiline a dobudovania
letiska Sliač. Komora robila všetko pre zlepšenie poštovej dopravy, telefónnej a telegrafnej
služby. No najväčším úspechom bola výstavba stredoslovenského vysielača, ktorý bol
verejnosti slávnostne odovzdaný v máji 1936.

V záujme odborného vzdelávania komora poskytovala štipendiá pre študentov
odborných škôl, podporovala učňovské školy a presadzovala ich zriaďovanie vo
všetkých mestách svojho obvodu. Podporovala praktické remeselnícke a obchodné
kurzy a dávala príspevky chudobným kurzistom. V Banskej Bystrici prebudovala štátnu
kovorobnú školu na strednú školu s maturitou s ďalším odborom elektrotechnickým a
dvojročným kurzom murársko-tesárskym. Aj špeciálnu školu celulózo-papiernickú v
Ružomberku zriadili v r. 1935 na návrh komory.

V spolupráci všetkých komôr bol v Bratislave zriadený Exportný a obchodno-politický
ústav a Vysoká obchodná škola. Banskobystrická obchodná komora sa aktívne zúčastňo-
vala na zakladajúcich prácach a finančne prispievala na činnosť týchto inštitúcií.Obchodná
komora v minulosti plnila aj funkciu registratúry ochranných známok pre výrobné podniky.

V roku 1930 pôsobila komora v 23 politických okresoch s rozlohou 16 835 km2  a
s 873 000 obyvateľmi. Na tomto území bolo spolu 24 092 živnostenských závodov,  z
toho 12 925 výrobných živností a 9 395 obchodných a peňažných, 886 dopravných a
886 ostatných živností. V dôsledku Viedenskej arbitráže v r. 1938 stratila komora celé
štyri okresy a veľké časti ďalších okresov, v ktorých žilo vyše 260 000 obyvateľov a
pôsobilo 7 556 priemyselných a banských podnikov.

Aj v sťažených podmienkach druhej svetovej vojny komora pokračovala vo svojej
činnosti. V r. 1940 založila Penzijný fond zamestnancov Obchodnej a priemyselnej komory
v Banskej Bystrici ako samostatný právnický subjekt. Bola to finančná zábezpeka
vlastných zamestnancov. V máji 1940 sa konali v komore medzinárodné slovensko-
maďarské a v júni slovensko-talianske drevárske cenové rokovania, na ktorých sa
zúčastnili vysokí predstavitelia hospodárskeho života týchto krajín.

Počas 2. svetovej vojny až do ukončenia činnosti komory v r. 1948 stál na jej čele
predseda Elo Labaj a vládni komisári Ing. Ladislav Krčméry a I. Beník. V týchto ťažkých
časoch bol hlavným tajomníkom OPK slovenský spisovateľ, právnik, národohospodár a
politik JUDr. Ján Balko. Bol členom štátnej rady v r. 1942 – 1943, poslancom slovenského
snemu a členom jeho národohospodárskeho výboru, ako aj viceguvernérom Slovenskej
národnej banky. Aj jeho zásluhou sa zlato a devízy nedostali do rúk nemeckej armády. A
nielen to! Bol aj záchrancom Židov a pomáhal im, ako sa len dalo.

Po 2. svetovej vojne sa komora pod vedením vládneho komisára snažila realizovať
programy industrializácie Slovenska. Mala vynikajúcich odborníkov – Dr. Matej Kubasák,
Dr. Eugen Gindl, Dr. Juraj Krotkovský, Dr. Viktor Slavkovský, Dr. Eizert, Dr. Dvorský, Ján
Saktor, Ing. František Čunderlík a Pavel Kováčik. Ich činnosť prekazil Víťazný február
1948, ktorý nás všetkých porazil, keď sa k moci dostali komunisti. Tí zrušili OPK k
31.12. 1948. Ich „hurá systém“ dostal však kopanec, lebo čoskoro zistili, že potrebujú
devízy a tie môžu získať len obchodovaním so Západom. Ten však nemal u nás
obchodných partnerov a nemal s kým podpisovať obchodné zmluvy. Bola založená
Československá obchodná banka v Prahe, neskôr s pobočkou v Bratislave znovu otvorená
aj OPK. Riadilo ich priamo Ministerstvo zahraničného obchodu.

Činnosť Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici bola obnovená 25.3.
1991 pre 5 000 firiem v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva,
Zvolen, Krupina, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Riaditeľkou do konca r. 2010 bola Ing.
Ľubomíra Slobodová.

Na záver aspoň niekoľko slov o budove OPK v Banskej Bystrici na Súdobej ulici.
Komora sa o ňu vzorne starala, pokiaľ bola jej majetkom. Likvidátormi komory v roku
1948 vrátane budovy boli Dr. Eugen Gindl a Ing. František Čunderlík. Počas pohnutých
časov aj sídlo komory menilo majiteľa.

3.9. 1944 v budove obchodnej komory úraduje už Slovenská národná rada, ktorá
tu vytvorila i svoje prevolanie k národu, vyhlásené v rozhlase. Nie nadlho, lebo už v
januári 1945 pri zaberaní budov je v kronike zápis: „V budove Obchodnej a priemyselnej
komory je nemecká zaisťovacia polícia Sicherheits – Dienst“. Niet sa čo diviť, veď Súdobá
ulica sa vtedy volala Hitlerova.

Dnes strážia Obchodnú a priemyselnú komoru v Banskej Bystrici dve levie hlavy na
priečelí budovy presne oproti Barbakanu.

Michal Kiššimon

Viliam Paulíny

JUDr. Václav Vaško

JUDr. Ján Balko



V polovici dvadsiateho storočia po skončení druhej svetovej vojny nastali
hospodárske i spoločenské zmeny aj na Slovensku. Mnohé kultúrne pamiatky boli
vojnovými udalosťami zničené alebo poškodené, prípadne nevhodným využitím
postupne devastované. Takto boli postihnuté aj významné pamiatky v Banskej
Bystrici, ako Thurzov dom na námestí, neskororenesančný kaštieľ v Radvani z r.
1677, areál Kalvárie z r. 1689 a ďalšie pamiatky.

Našťastie, v tom období vznikali aj dôležité zákonné opatrenia a odborné
inštitúcie pamiatkovej starostlivosti, ktoré riešili evidenciu, dokumentáciu, záchranu
a obnovu pamiatok. Tak v r. 1951 vznikol v Bratislave Slovenský pamiatkový ústav,
neskôr premenovaný na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
(SÚPSOP). V r. 1958 bol prijatý zákon SNR č. 7 o kultúrnych pamiatkach, ktorý
riešil úlohy štátnej správy (národné výbory), odborných inštitúcií, ako aj úlohy
vlastníkov a správcov pamiatok.

Osobitný význam pre Banskú Bystricu malo zriadenie
Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácie na základe
uznesenia Zboru povereníkov z 26. apríla 1955. Ďalšou
významnou udalosťou bolo zriadenie Krajského pamiat-
kového strediska od 1. mája 1959, ktoré bolo najprv
oddelením Krajského múzea v Banskej Bystrici a od 1.
júla 1960 už samostatnou odbornou organizáciou –
Krajským strediskom štátnej pamiatkovej starostlivosti a
ochrany prírody (KSŠPSOP) v riadení KNV.

Mimoriadne závažnou úlohou, ktorú nastolili krajské
orgány pred Krajské pamiatkové stredisko v Banskej
Bystrici hneď po jeho vzniku, bolo odstránenie statických
porúch na hodinovej veži, v dôsledku čoho sa táto začala
nachyľovať a hrozilo jej zrútenie. Vzhľadom na blížiace sa
oslavy 15. výročia SNP v r. 1959 a ohrozenie účastníkov
týchto osláv na Námestí SNP bolo treba urýchlene konať.
Rozhodlo, že sa buď do troch mesiacov zabezpečí stabi-
lizácia veže, alebo sa táto rozoberie!

Riaditeľ KSŠPSOP sa obrátil na istého statika zo
Stavoprojektu v Bratislave, ktorý už riešil rôzne havarijné
situácie pri záchrane pamiatok na Slovensku, s požia-
davkou urgentného riešenia stabilizácie hodinovej veže.
Statik vypracoval návrh na riešenie, ktorý predpokladal
šachovnicový spôsob postupnej výmeny a prehĺbenia
základov, ktoré boli dlhodobým planírovaním terénu okolo
veže značne vystúpené k povrchu a na dvoch stranách
veže siahali len do hĺbky asi 60 cm. Keď však stavebný podnik začal postupovať
podľa tohto návrhu, deštrukcia stavby veže sa ešte urýchlila. Veľké kamene, z
ktorých bola veža vymurovaná, sa drvili, ako keby boli z tvárneho materiálu.
Deštrukciu veže urýchlilo odstránenie prízemného objektu bývalého mäsiarstva
opretého o severnú stranu veže. V priestore veže bolo zriadené meracie zariadenie
– lano a stôl, na ktorom sa vyznačovala odchýlka veže od zvislej polohy, ktorá
dosiahla hodnotu až 68 cm. Statik, s ktorým bola uzatvorená zmluva na odborný
dozor a usmerňovanie stavebných prác, teatrálnym spôsobom túto zmluvu roztrhal
pred davom ľudí, ktorí sa každodenne schádzali okolo veže a sledovali stav
záchranných prác.

V tejto kritickej situácii sa podarilo dohodnúť spoluprácu s miestnym statikom
Ing. Senským, ktorý sa podujal na vyriešenie stabilizácie hodinovej veže. Každodenne
riadil stavebné práce až do ich ukončenia, čo bolo tesne pred oslavami SNP. Bývalý
stavbár Ondrej Krnáč na stabilizáciu veže spomína takto: „Na mieste zrúcanej stavby
(mäsiarstvo) odkopali základy a z boku do nich zapreli štyri železničné zdvíhadlá
(hevery). Tie potom zabetónovali.“ Úsmevne dodal, že archeológovia pri vyko-
pávkach v budúcnosti sa náramne začudujú nad záhadou heverov zabudovaných
do betónu (Banskobystrické noviny, 25. 9. 2007).

O úspešnosti akcie svedčí fakt, že veža stojí dodnes a ďalej sa nenachyľuje!
Má svoju bohatú históriu. Ide o renesančný objekt z obdobia po r 1552. Niekoľkokrát
vyhorela a bola prestavovaná. V r. 1654–1669 ju prestavoval majster Weichsel
Baumer, ktorý postavil na veži kamennú pavlač. V r. 1762 ju po požiari opravovali
a osadili spodné hodiny. V r 1782–1784 majster P. Grossmann vybudoval posledné
polygonálne podlažie a barokovú helmu. Banskobystrická hodinová veža bola
pôvodne strážnou vežou, postavenou na najvyššie položenom mieste. Na veži býval
svojho času „Stadtpfeifer“, ktorý dával mešťanom na vedomie dobu zábavy, čas
práce a oddychu. So svojimi muzikantmi hrával na balkóne veže o dvanástej hodine

na obed, taktiež večer, ako aj o polnoci. Ostatné hodiny sa ohlasovali bubnom alebo
trúbou. Keď bol v meste požiar, smer požiaru bol označený červenou zástavou
vyvesenou na balkóne, v noci lampou, ako aj zvonením na poplach. Keď prichádzal
do mesta významný hosť, kapela ho vítala hudbou z balkóna mestskej veže. V suteréne
bola údajne väznica a mučiareň. Banskobystričania sa pýšili vežovými hodinami už v
16. storočí a vraj aj paša v Egri sa obrátil so žiadosťou o pomoc k mestu, aby mu
poslali hodinára. Problémy so statikou veže sa prejavovali už koncom 19. stor. a tiež
v r. 1920, keď sa na vedľajšej stavbe objavili trhliny. Dnes je veža okrem betónom
spevnených základov zapretá aj o novopostavený prízemný objekt (predajňa zmrzliny),
ktorý nahradil pôvodný objekt neuvážene odstráneného mäsiarstva.

KSŠPSOP so sídlom v Benického dome na Námestí SNP sa v rokoch 1969–
1978 stalo strediskom SÚPSOP Bratislava, potom znova KSŠPSOP a neskôr

Krajským ústavom štátnej pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v B. Bystrici (KÚŠPSOP). Z význam-
nejších akcií možno spomenúť:

V r. 1964 bol založený štátny zoznam nehnuteľ-
ných pamiatok. Viedli ho na KSŠPSOP, pričom o zápise
vyrozumievali vlastníka (správcu) a odbor kultúry
príslušného MNV i ONV. Zápisy v mestskej pamiatkovej
rezervácii (MPR) boli vedené spočiatku v rámci jedného
urbanistického celku.

V r. 1967 SÚPSOP Bratislava vydal prvý diel
Súpisu pamiatok na Slovensku, v ktorom boli pamiatky
v MPR už uvedené podľa jednotlivých objektov.

V dňoch 4.–5. júna 1968 sa uskutočnila Mikuláš-
ska konferencia, ktorú zorganizovalo Povereníctvo SNR
pre kultúru a SÚPSOP Bratislava. Zúčastnilo sa na nej
vyše sto profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov
PS a OP. Zhodnotila sa vtedajšia situácia a programy
ďalšieho rozvoja v oblasti organizačnej, odbornej a
ekonomickej.

V r. 1969 KSŠPSOP vydal v Zpravodaji č. 12, ktorý
bol neperiodickým časopisom, zoznam hnuteľných a
nehnuteľných pamiatok v Banskej Bystrici, Banskej
Štiavnici a v Kremnici.

V r. 1970 vydalo SÚPSOP stredisko v Banskej
Bystrici publikáciu Hnuteľné pamiatky Stredosloven-
ského kraja, v ktorej sú pamiatky zoradené podľa
jednotlivých okresov, obcí a objektov s uvedením povin-

ností odborných organizácií, národných výborov, vlastníkov a správcov pamiatok.
Od r. 1970 sa postupne rozširovala aj investorská činnosť KSŠPSOP, zameraná

na pamiatky v správe rezortu kultúry, ktorá v osemdesiatych rokoch dosiahla ročný
objem vyše 150 miliónov Kčs podľa programov koordinovaných ONV. Osobitné
programy sa realizovali v MPR Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica. Odborné
úlohy programu záchrany, ako aj prípravnú a projektovú dokumentáciu posudzovala
odborná komisia so zastúpením historikov umenia a architektov z Bratislavy i Banskej
Bystrice. Úzka spolupráca bola najmä so Zväzom sloven-ských architektov – krajskou
organizáciou v Banskej Bystrici. V propagačnej činnosti sa v priebehu 30 ročnej
existencie krajského strediska (ústavu) PS a OP uskutoč-nilo množstvo výstav z oblasti
pamiatkovej starostlivosti i ochrany prírody v Stredoslovenskom kraji, na Slovensku,
v Čechách i v zahraničí (Poľsko, Bulharsko, Nemecko).

Vo svojej rozsiahlej činnosti krajské stredisko (ústav) PS a OP zabezpečilo
záchranu a obnovu mnohých kultúrnych pamiatok, počnúc kostolom Slanica na
severe (Orava) až po konzerváciu a sprístupnenie hradných ruín Šomoška pri Fiľakove
na juhu. Mnoho týchto pamiatok dnes slúži múzeám, galériám, cestovnému ruchu,
ako aj propagovaniu našej národnej kultúry. Osobitná pozornosť sa venovala ochrane
a záchrane ľudovej architektúry, výsledkom čoho bolo vyhlásenie rezervácií ľudovej
architektúry v Španej Doline, Vlkolínci, Podbieli a Čičmanoch, ako aj budovanie
regionálnych múzeí ľudovej architektúry v prírode – skanzenov (Liptov, Orava, Kysuce).

Záchrana hodinovej veže v Banskej Bystrici bola len „prvou lastovičkou“ z
množstva ďalších akcií, ktoré sa podarilo úspešne zvládnuť.

   Stanislav Dúbravec
                       (bývalý dlhoročný riaditeľ krajskej odbornej

                       organizácie PS a OP v Banskej Bystrici)



Očovský rodák, študent  banskobystrickej mestskej latinskej školy
Izaiáš Pilárik, dostal sa na vysokoškolské štúdiá až v pokročilom veku.
Študoval síce aj v mladosti, no pre nedostatok peňazí musel štúdiá opustiť
a pôsobil neskôr ako učiteľ a evanjelický farár. Prešiel tak niekoľko miest
– bol na Spiši v Liptovskej Tepličke,
Matejovciach, neskôr v Krupine a
v Banskej Štiavnici.

Dátum narodenia Izaiáša
Pilárika nie je známy, ak sa však
narodil v Očovej, mohlo to byť až
po príchode jeho rodičov do tejto
obce, čo bolo od roku 1613. V
Banskej Bystrici študoval u
magistra Jána Duchoňa, ktorý mal
veľký vplyv na jeho vedomosti v
oblasti astronómie a iných prí-
rodných vied. V tejto záľube ho
podporovali jeho priatelia a známi,
s ktorými sa stretol v priebehu
svojho pôsobenia ako evanjelický
kňaz. Medzi nich patril v prvom
rade Dávid Frohlich a lekár
Kristian Augustíny, s ktorými sa
priatelil v čase svojho pôsobenia
na Spiši a ktorí sa stali aj jeho
ďalšími učiteľmi.

V čase pôsobenia v Banskej Štiavnici spolupracoval Izaiáš Pilárik s
mnohými kňazmi, ktorí sa zaoberali astronómiou a správa o jeho aktivitách
sa dostala až na univerzitu do Wittenbergu. Pilárik neprijal pozvanie
univerzitného profesora Michaela Walthera, aby si dokončil štúdiá, naopak
poslal do Wittenbergu svojich troch synov Izaiáša, Štefana a Andreja.
Všetci traja štúdiá aj úspešne dokončili. Vtedy netušil, že neprejde ani
desať rokov a jeho dávny sen – študovať na univerzite astronómiu a stať
sa profesorom sa mu splní.

Po nevydarenom Wesselínyovom povstaní odobrali v Uhorsku
evanjelikom chrámy a Izaiáš Pilárik bol s celou svojou rodinou vypo-
vedaný do cudziny. Spoločne s manželkou, synmi Štefanom a
Andrejom a dvomi dcérami odišiel do Brzegu, neskôr do Wratislavy.

Krátko na to v roku 1676 pozval Izaiáša Pilárika profesor
Walther na štúdiá do Wittenbergu. Najprv bol adjunktom
na filozofickej fakulte a 8. mája 1680 obhájil svoju dizer-
tačnú prácu z oboru astronómie pod predsedníctvom
profesora Walthera Dišputa o zatmení všeobecne a slnka
zvlášť (Dissertatio astronomica de ecliptibus in genere et
solis in specie) a stal sa profesorom. Vo svojej dizertácii
citoval názory Tycho de Braha, Keplera, ale aj jezuitu
Riccioliho. Vyslovil sa zásadne proti zneužívaniu zatmení
pre účely astrológie.

Krátko na to už 15. mája 1680 predsedal starý, teraz už
znovuzrodený Pilárik pri obhajobe svojho najlepšieho žiaka
–  Kremničana Mateja Schmidegga, ktorý tiež obhájil svoju
dizertačnú prácu o zatmeniach Mesiaca. V ďalšom období
predsedal pri obhajobách dizer tačných prác najmä
študentov, ktorí pochádzali z uhorských stolíc.

Izaiáš Pilárik sa zo svojich úspechov dlho netešil. V júni
1681 odišiel na svadbu svojej dcéry Anny Margity do
Löwenu, kde pôsobil ako evanjelický kňaz jeho syn Štefan.
Tam 10. júna 1681 v skorých ranných hodinách zomrel.  Tam
bol aj pochovaný.

Na úspešného profesora astronómie, ktorý pochádzal
z Očovej, sa na Slovensku zabudlo a trvalo to tristo rokov, kým sa
verejnosť na Slovensku dozvedela, kedy a kde sa pred časom uplatnili
naši rodáci.

Bola to možno iba náhoda, že si hvezdáreň v Banskej Bystrici 10.
júna 2011, keď oslávila 50. výročie svojho založenia, pripomenula a
uctila aj 330. výročie smrti svojho prvého promovaného astronóma.

Igor Chromek

Pred 33O rokmi zomrel v Löwene Izaiáš PILÁRIK, profesor astronómie na univerzite
vo Wittenbergu.

Pilárikova Dissertatio astronomica.

 Paracelsus počas svojho
pobytu v Banskej Bystrici prijal
ponuku tamojšieho zlatníka na
zriadenie alchymistického
laboratória. Podľa dostupných
informácií pôsobili v tom čase
v meste traja zlatníci – Hans
Schwetzer (najznámejší zlatník
mesta, ktorý o. i. vytvoril na
objednávku magistrátu mesta
pre váckeho biskupa zlatý
pokál v hodnote 65 zlatých),
Peter Goldschmidt a zlatník
Andrej, bez dostupných infor-
mácií o mieste pobytu v meste.
Zatiaľ čo zlatník Peter býval v dome č. 1 na námestí (dnes budova
obnovenej radnice), najznámejšia zlatnícka dielňa mala sídlo vo
Vážnicovom dome (budova vedľa mestskej veže).

Keď Jean Babtiste Morin prišiel po 94 rokoch od návštevy
Paracelsa  v Banskej Bystrici do „medeného mesta“, povesť Paracelsa
práve vrcholila, a to nielen v Banskej Bystrici. Morin dokonca v dome,
kde mal Paracelsus laboratórium, uvidel zavesený obraz s podpisom
slávneho mága. Namiesto záveru si pripomeňme jeho návštevu
Bratislavy v predvečer sviatku sv. Michala 28. – 29.septembra 1937.

Slávnostne ho uvítala mestská rada a bol ubytovaný na
radničnom námestí u Blasiusa Beheima. Na účet mestskej rady sa
konala slávnostná hostina, o ktorej svedčí zápis v  komornej knihe:

Pokračovanie zo strany 1.

„V piatok pred Michalom roku 1537 mali sme za hosťa
pána doktora Teofrasta. Dva stoly stáli vedľa seba
prikryté. Komorník kúpil ryby na varenie, pečenie a
vysmážanie, žemle, víno, krupicu, mlieko, vajíčka, krúpy,
kapustu, petržlen pre ženy a reďkovku 10 kusov, 3 holby
sadla, ovocie, syr, kuchárska pláca 24 dinárov, čo činí
dovedna 4 toliare 7 šilingov a 10 dinárov“. Túto udalosť
ďalej pripomína legenda o tom, ako Paracelsus
predviedol v slávnostnej sieni radného domu iluzórny
experiment s palingenézou kvetov. Údajne  pri ňom
spálil ružu červenej farby, tá zhorela na popol, na ktorý
pôsobil rozmanitými tinktúrami, až kým sa v pokusnej
nádobe opäť neobjavila ruža. Tá povstala z popola
predtým spálenej rastliny. Svoju alchymistickú exhibíciu
efektne zakončil  svojím vlastným zmiznutím, pri ktorom

sa jeho postava údajne rozplynula vo vzduchu. Vraj preto, aby
nemusel z pripraveného olova pre členov mestskej rady vytvoriť
tak očakávané zlato.

 Paracelsovu návštevu pripomína reliéf s jeho portrétom a nápisom
In hac platea habitavit Paracelsus de Hohenheim – V tejto budove
býval  Paracelsus de Hohenheim –  na bočnej stene Primacionálneho
paláca, kde sa asi za svojho pobytu v Bratislave zdržiaval.

Bodka na konci je výzvou pre obyvateľov Banskej Bystrice, či
budeme nasledovať príklad hlavného mesta.

Úryvok z pripravovanej publikácie autora Zlatý vek medeného
mesta.

Jozef Ďuriančik

Recept písaný Parecelsom.



Ako historik sa zaujímam o všetko staré a ešte staršie. Pútajú ma legendy,
príbehy, listiny, nápisy, budovy, múry, bane, nástroje, náradie – jednoducho
všetko, čo už bolo a čo už nie je. Som historik. Ako tak pátram po všetkom
možnom a nemožnom, z času na čas sa stretnem s niečím
zaujímavým, nevšedným. To vždy človeka zaujme, ale
hlavne poteší. A ešte väčšia je jeho radosť, keď sa ho to
priamo dotýka – jeho alebo jeho predkov. A tak ma pred
nedávnom oslovila moja kolegyňa s otázkou, či náhodou
nepoznám istú pani Senčekovú. Poznal som. Mňa,
samozrejme, hneď začalo zaujímať, prečo sa niekto
zaujíma o otcovu tetu, a tak sa pred do mnou začal odvíjať
príbeh, o ktorom som vedel len veľmi málo.

Otcova teta sa volala Alžbeta Senčeková a počas
SNP slúžila ako dobrovoľná sestrička v kláštornej
nemocnici (Kláštor mníšok Svätého Vincenta Paula).
V októbri sem priviezli dvoch zranených francúzskych
partizánov Raymonda Vieho a Francoisa Goubeho zo
Zvolena, ktorý obsadili Nemci. Keďže ani Bystrica
neostala dlho bezpečná, nebolo iné riešenie, ako
urobiť z Francúzov Slovákov a takto ich ďalej ponechať
v nemocnici. Ale situácia sa ďalej zhoršovala. 17.
februára 1945 prišlo do nemocnice Gestapo, ktoré
zatklo nejakého Sudeťáka, ktorý neprezieravo napísal
domov list. Zotrvanie bolo riskantné. Vtedy otcova teta
Alžbeta ponúkla pomoc. Doniesla im civilné šaty a oni
dvaja nenápadne opustili nemocnicu a podľa pri-
loženého návodu prišli do domu, kde ich ukryla v
pivnici. Na druhý deň ich so svojou sesternicou večer
previedli do neďalekého Tajova, kde ich ukryli ďalší
známi a potom smerovali k partizánskej jednotke v
horách. Do Banskej Bystrice sa opätovne vrátili až
potom, keď ju oslobodili rumunské vojská.

Medzi Raymondom a Alžbetou vzniklo silné priateľstvo a možno
preskočila aj nejaká maličká iskrička, no osud chcel, že sa ich cesty
na dlho rozišli. Opätovne sa stretli po 52 rokoch v roku 1997 v Bratislave.

Historikovi takéto príbehy nedajú pokoj,
najmä keď sa ho tak trochu dotýkajú.
Alžbeta Senčeková medzičasom zomrela
a časť jej príbehu ostane pravdepodobne
navždy tajomstvom. Zo spoločného stret-
nutia sa však zachovalo niekoľko fotografií
a šatka, ktorú jej Raymond Vie daroval. Ja
som pána Vieho vyhľadal a práve od neho
mám tento príbeh, ktorý preložila Jozefína
Mikovínyová.

Život píše najfantastickejšie príbehy.
Mnohé ostávajú len v pamätiach ich akté-
rov, iné sa stávajú súčasťou dejín. Môžeme
položiť veľa otázok a odpovedí typu keby,
tak by možno... no príbeh sa udial takto a
mal takýto koniec. Pán Vie žije vo Fran-
cúzsku a na otcovu tetu nikdy nezabudol.
Dokazujú to aj slová, ktoré v liste adresoval
mne a ktorými si dovolím ukončiť tento
príbeh z histórie a mojej rodiny:

Milý pán Senček, môžem Vás ubez-
pečiť, že napriek mnohým rokom, ktoré
ubehli od roku 1944, roku, počas, kto-
rého som poznal Alžbetu, som na ňu
stále myslel a až do mojej smrti si k nej
uchovám pocit vďačnosti a hlbokej
náklonnosti a jej obraz zostane vždy
prítomný v mojej mysli.

Richard R. Senček a Jozefína Mikovínyová

Jozef Chromek sa narodil 2O. februára 1891
v Domaníne okres Bzenec na južnej Morave v
rodine tesárskeho majstra Martina, ktorý
pracoval neskôr aj v cukrovare v Bzenci. Vyštu-
doval roľnícku a vinársku školu v Brne. Po skon-
čení pracoval ako staviteľský kreslič u firmy
Blecha  na rekonštrukcii cukrovarov v Šuranoch
a v Oroske (Pohronský Ruskov).

Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa dostal na
ruský front do Haliča a pôsobil ako poddôstojník
v spojovacom útvare. V nočných hodinách 10.
októbra 1914 padol pri Lubline do ruského zajatia,
odkiaľ ho poslali do zajateckého tábora v Krasno-
jarsku a Tomsku. Od novembra 1915 pracoval v

Tomsku u miestneho architekta Boronina. Tam pôsobil až do roku 1918,
kedy po odstúpení Ruska z vojny vstúpil v Tomsku do Československých
légií. Bol pridelený do 12. pluku, kde sa stal po dvoch mesiacoch veliteľom
spojovacieho oddielu a po ukončení výcviku čatárom na právach mladšieho
dôstojníka. Zúčastnil sa bojov pri Kynovskomo závode, na jekaterinburgskom
a permskom fronte. Bol členom skupiny, ktorá v lete v r. 1918 hľadala mŕtvoly
zavraždeného cára Mikuláša II. a jeho rodiny.

V lete v r. 1919 absolvoval polročnú technickú dôstojnícku školu na
stanici Zima pri Kansku (Jenisejskom), po ukončení ktorej sa stal poručíkom
spojovacej služby 12. streleckého pluku  Milana Rastislava Štefánika. Bojoval
na magistrále a v roku 1920 bol dva mesiace vo Vladivostoku. Odtiaľ sa
loďou Logan vrátil cez Singapúr, Colombo, Porth Said do Terstu a domov.

Po dvojmesačnej dovolenke nastúpil do útvaru v Komárne a od 1. marca
1921 bol preložený do Banskej Bystrice, kde dosiahol až hodnosť majora a
bol tri roky aj veliteľom pluku. V Banskej Bystrici sa oženil a postavil si rodinný
dom, ktorý obklopovala rozsiahla záhrada. Jeho manželkou sa stala Anna
Podhorová, profesorka dejepisu a zemepisu z miestneho štátneho
dievčenského gymnázia (Karola Kuzmányho). Mali spolu dve deti, dcéru a

syna. Po vzore svojho rodiska vysadil
ovocný sad, kde pestoval od r. 1933 jablká,
hrušky, slivky, čerešne, višne a krátky čas
aj marhule, broskyne a hrozno.

Po vzniku Slovenskej republiky v roku
1939 sa dostal  na krátky čas aj do väzenia
a hneď nato musel odísť do Protektorátu
Čechy a Morava, kde v rodisku pôsobil
ako úradník. S rodinou, ktorá zostala v
Banskej Bystrici sa občas stretával na
hraniciach – v oblasti Bumbálky a Masary-
kovej chaty. Po skončení 2. svetovej vojny
požiadal o znovu prijatie do Českoslo-
venskej armády, čo mu bolo umožnené a
už v roku 1945 strážil ako veliteľ útvaru
slovensko-maďarské pohraničie na úseku
Lučenec – Bušince.  Neskôr sa stal
veliteľom útvaru Banská Bystrica – Zvolen
a v r. 1949 odišiel do dôchodku.

Na konci života sa venoval ovoci-
nárstvu a chovu domácich zvierat. Stal sa
v krátkom čase predsedom OV Českoslo-
venského zväzu ovocinárov a záhradkárov
v Banskej Bystrici. Túto funkciu úspešne
vykonával viac ako desať rokov. V záhrade

pri dome mal vytvorené škôlky, kde zaúčal praktickou ukážkou všetky
potrebné práce – rez stromov, štepenie, očkovanie a postreky. Dochádzali
k nemu takmer denne celé skupiny záujemcov, ktorých účasť zabezpečoval
Dom osvety. Vypestoval aj novú odrodu jablka, ktorú pomenoval
„banskobystrická“.

Jozef Chromek sa vždy tešil dobrému zdraviu a mal životný optimizmus.
Zbieral známky. Zomrel 29.12. 1972 na infarkt.

Igor Chromek

Slávnostná ceremónia na Strečne v septemberi r. 1997.

Raymond Vie a Alžbeta Senčeková
– prvé a posledné stretnutie po 52 rokoch.

Jozef Chromek

Z čias pôsobenia v Tomsku.
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Pred druhou svetovou vojnou obyvatelia Harmanca, ako
aj zamestnanci harmaneckých papierní radi navštevovali
najbližšiu turistickú chatu KSTL na Kráľovej studni. Po
skončení vojny však už nebolo kam chodiť, pretože aj táto
chata bola zničená. Počas vojny a najmä v období SNP bolo
na Slovensku úplne
zničených 56 turistic-

kých chát KSTL a 15 ťažko poško-
dených. Hneď po vojne investoval
KSTL do obnovy chát nemalé
prostriedky, len do konca roku
1946 to bolo 50 miliónov korún.

V snahe čo najskôr uspokojiť
túžbu ľudí po prírode sa odbor
KSTL Harmanec-papiereň rozho-
dol za podpory vtedajšieho ve-
denia harmaneckých papierní
postaviť chatu pod kótou Dedkovo
(902,4 m n. m.), ktorá sa na-
chádza v ťažisku trojuholníka
vymedzeného obcami Riečka,
Kordíky a Harmanec. Severne od
Dedkova sa vypína vrch Košiar
(943,7 m n. m.), západne vrch
Lučivno (959,4 m n. m.) a za ním
sa nachádza tiahla dolina Fintová,
vedúca do doliny Veľkého Cenova
s vyústením v Harmanci. Vý-
chodne od Dedkova cez Riečan-
ské sedlo popri Ostrom vrchu
(895,8 m n. m.) a cez Ravasky
bolo možné dostať sa do Lasko-
mera pri Banskej Bystrici. Vzhľa-
dom na značnú turistickú náv-
števnosť, nádherné prírodné pro-
stredie s bohatou faunou i flórou sa
ukázal výber lokality na stavbu chaty
Dedkovo ako veľmi vhodný.

Iniciatívy sa ujali vtedajší vedú-
ci hospodárski pracovníci harma-
neckých papierní, a to riaditeľ
dosadený národnou správou Ján
Zdražil, športový referent Bohumil Sýkora a diplomovaný technik Pavel
Droba, ktorý bol športovcom telom i dušou. S prácami sa začalo
okamžite. Všetok stavebný materiál vyvážal na voze s fabrickými
koníkmi Štefan Žiak. Bol to človek-dobráčisko s velikánskymi fúzmi,
o ktoré sa staral aspoň tak dobre, ako o svoje koníky. Nikto nikdy
nepočítal, koľkokrát sa musel otočiť, kým doviezol všetok potrebný
stavebný materiál, počnúc štrkom, cementom, doskami a
nevyhnutným náradím končiac.

Ako to už v tých časoch bolo zvykom, pracovalo sa s elánom,
nehľadiac na čas. Prvé bolo treba zhotoviť betónové základy pod
vlastnú zrubovú stavbu. Toto bola úloha pre murára Jána Vajcíka z
Harmanca, ktorý ovládal viac rečí, a jeho pomocníka „šichníka“ Jozefa
Malacha z Riečky, ktorý bol zamestnancom harmaneckých papierní.
Jožko Malach mal, ktovie prečo, vychýlenú hlavu a bolo s ním vždy
veselo, lebo si aj rád vypil a jeho zvonivý smiech sa rozliehal okolím.
Ruky s tvrdými dlaňami mal ako lopaty, nebál sa žiadnej roboty a murár
Vajcík ho často musel krotiť a dohliadať, aby do betónu dal dostatok
cementu a keď ťahali komín, aby v malte bolo dosť vápna. Pán Vajcík
bol na prácu pedantný, neznášal odflákanú „hurá robotu“, čiže
nevzťahoval sa na ňu vtedy okrídlený výrok „Honzo podrž komín a já

jdu po peníze“. Keď boli murárske práce hotové a zatvrdnuté, iná
partia stolárov a tesárov postavila na základ zrubovú drevenú stavbu.
Stavba bola prízemná s jednou veľkou izbou a kuchyňou. Mohlo sa tu
naraz ubytovať až 12 osôb. Zariadenie bolo veľmi skromné, pozos-
távalo z poschodových postelí, stola, stoličiek, šporáku a najpot-
rebnejšieho kuchynského náčinia.

Na Vianoce v roku 1945 uverejnili Národnie noviny pod názvom
Nová chata na „Dedkove“ túto správu: „Odbor KSTL v Harmanci-

papiereň otvorí v nedeľu 23. t. m.
malú turistickú chatu na Dedkove,
ktorá bude dočasnou náhradou za
Nemcami zničené chaty v okolí
Banskej Bystrice“.

Kompletne celú stavbu finan-
covala harmanecká papiereň, a
teda to bola továrenská či neskor-
šie podniková chata. Spravidla sa
sem chodilo cez nedele, lebo vte-
dy bola sobota ešte pracovná, a
cez dovolenky. Hlavne mladí ľudia
sem veľmi radi chodili a deti tiež.

Na chate sa odohrala aj jedna
veľmi smutnú udalosť v päťde-
siatych rokoch. Vybrala sa tam
učňovská škola, ktorá bola vtedy
na internáte pre papiereň i so
svojím vedúcim. Na chate sa
bláznilo, ako to už medzi mladými
ľuďmi býva zvykom, odrazu však
zaznel výstrel a jedno z dievčat
mŕtve kleslo na zem. Stalo sa jej
osudným spolužiakovo neopatrné
manipulovanie so zbraňou. Na
túto tragickú udalosť sa spomínalo
desiatky rokov.

Aj keď chata patrila harma-
neckým papierňam, radi sa pri nej
pristavovali turisti, poľovníci, lesníci,
hubári, zberači lesných plodov, ale
aj náhodní okoloidúci. Chodilo sa
tam oddychovať celé desiatky
rokov. Kľúče od chaty bolo možné
vyžiadať si na závodnom výbore. O
chatu sa vzorne starali napríklad

Jaroslav Murín či Pavol
Rečkovič, Peter Vaník, ale
aj ďalší.

Chata na Dedkove
dobre a spoľahlivo slúžila
svojmu účelu takmer pol
storočia, až kým ju v
osemdesiatych rokoch
nejaký „dobrák“ nepod-
pálil. Po príchode pravi-
delných návštevníkov
chaty naskytol sa im už len
obraz skazy na zhore-
nisku. Posledným správ-
com chaty bol Miroslav
Majtán.Chatu na Ded-
kove už nikdy neobnovili.

Michal Kiššimon
a Július Burkovský

Chata na Dedkove – po výstavbe.

Chata na Dedkove v zime.

Chata na Dedkove po vyhorení.


