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V minulom čísle Bystrického Permonu sme uverejnili
článok „Pamätné stromy kráľovnej Alžbety“, v ktorom bola
zmienka o tom, že takáto výsadba bola zrealizovaná aj v
Banskej Bystrici pred nádvorím Hámra. S potešením mô-
žeme konštatovať, že časť z tejto výsadby sa zachovala
dodnes, ako jediná z ostatných takýchto výsadieb v meste.

Stav parčíka koncom 19. storočia.

Parčík má trojuholníkový tvar a je obkolesený komunikáciami.
Pôvodne bol parčík väčší, avšak pri rozširovaní cesty v roku 1983
z vyše 40 líp, javorov a jelší viac ako polovicu  vyrúbali.

Pokračovanie na strane 2.

Pred sto rokmi hýrila Banská Bystrica v predvianočnom čase
pestrými výkladmi obchodov. Konkurencia a rivalita medzi obchodníkmi
bola zjavná, ale korektná. Tí zámožnejší si reklamy predplatili v miestnych
denníkoch, alebo aj  v úradných novinách župy.

 Samuel Strelinger, majiteľ obchodu s koloniálnym tovarom na
Hradnom námestí vedľa korza, ponúkal zbožie z cudziny, hlavne zo
zámoria. Pestrý výber likérov a iných málo známych dobrôt na pár dní
dával zabudnúť na starosti bežných dní.

Árpád Holesch vo svojom veľkosklade popri fotografických
potrebách nabádal ľudí k športu, k čomu mali poslúžiť bicykle  „Stýria„.
Toto odvetvie športu sa rapídne rozrastalo možno aj vďaka prefíkanej
novoročnej reklame: „Vyhliadky do nového roku sú veľmi priaznivé,
lebo stav ciest sa stále zlepšuje a jazda železnicou bude stále drahšia!“
Táto reklama by obstála aj dnes!

Veľmi prepotrebnú vec v domácnosti ponúkala svetoznáma firma
„Singer“. Sídlo mala v Dolnej ulici 19. Nejedna gazdinka pri pohľade
na šijací stroj vo výklade len zavzdychala. Firma už mala štyridsaťročnú
tradíciu a nespočetné množstvo filiálok po celom svete. To, že na tejto
planéte bolo  v používaní už 12 miliónov kusov šijacích strojov značky
„Singer“, bola značka najvyššej kvality. Firma vychádzala v ústrety
zákazníkom a ponúkala svoj tovar aj na splátky. Pri platení v hotovosti
bola 10 % zľava a zaúčanie zabezpečovala bezplatne!

(Na obrázkoch vidíme dve posledné reklamy.)
                      Michal Kiššimon



Len vďaka zásahu vtedajšej inštitúcie štátnej ochrany prírody sa
podarilo zachrániť aspoň torzo tohto parčíka, ktorý podľa pôvodného
projektu cestárov mal byť zlikvidovaný úplne. Na fotografii z roku 1983
vidieť ešte vtedy existujúci objekt zastávky Veľkej krížovej cesty, ku
ktorému bola pristavaná vežovitá stavba trafostanice. Obidva objekty
boli odstránené. Škoda, že pamiatkari vtedy nevyužili ponuku na
zachovanie objektu zastávky Veľkej krížovej cesty. Problémy boli aj s
presakujúcimi agresívnymi vodami z priľahlých  Závodov SNP v Hámri,
ktoré kontaminovali pôdu.

V súčasnosti kostru parčíka tvorí deväť líp veľkolistých a jeden
javor horský z pôvodnej výsadby (1898), čo potvrdila aj veková analýza.
Teraz sú 20 – 22 m vysoké s hrúbkami 41 – 104 cm. Dve ďalšie lipy
vyrastajú z koreňových výmladkov po predchádzajúcich stromoch. V
severnej časti parčíka voľné miesto zaujala skupinka takmer 40 briez
z náletu so stredným vekom asi 25 rokov a hrúbkou 5 – 23 cm. Štyri
lipy sa nachádzajú v redšej časti, vpravo od asfaltového chodníka,
ktorý pretína parčík v smere od juhu na sever a ostatné sú na jeho
ľavej strane.

Parčík, ktorý by mal aj oficiálne niesť meno kráľovnej Alžbety –
populárnej Sisi, si vyžaduje revitalizáciu (odborné ošetrenie starých
stromov a výsadbu aspoň 10 odrastených líp veľkolistých na riedke
miesta, najmä na úkor skupinky náletových briez). Uprostred parčíka
by bolo vhodné umiestniť bustu kráľovnej Alžbety s pamätnou tabuľou
namiesto terajšej „Podrobnej turistickej mapy okolia Banskej
Bystrice“, ktorú je potrebné premiestniť na iné vhodné miesto.
Obohatením má byť aj zámer Okrášľovacieho spolku spočívajúci v
umiestnení repliky zastávky Veľkej krížovej cesty na pôvodnom
mieste. Parčík kráľovnej Alžbety má ambíciu na zaradenie medzi
pamätihodnosti mesta.

Michal Kiššimon, Július Burkovský Stav parčíka v roku 1983 (hore), Súčasný stav parčíka (dole).

Pokračovanie zo strany 1.

Okrem už skôr zmienených exotických či vzácnych druhov stromov v dnešnom
príspevku  sa zameriame na ďalšie dva, ktoré nás môžu zaujať,  z ktorých sa však v našom
meste dodnes zachoval iba jeden z nich, a to orech čierny. Na škodu veci už tu nerastie
druhý, skutočne historicky významný a aj svojím vzhľadom exotický druh – ginko dvojlaločné.

Zrejme nikomu netreba osobitne predstavovať orech vlašský (Junglans regia)
patriaci do čeľade orechovitých (Junglandaceae), resp. jeho obľúbené plody orechy
vlašské. Na druhej strane je verejnosti zaiste menej známy orech čierny (Junglans
nigra). Pochádza zo Severnej Ameriky, kde rastie od východných oblastí až po
predhoria Skalistých hôr. Do Európy bol introdukovaný v 17.storočí, kde sa rozšíril
ako parková a okrasná drevina.  Na Slovensko sa dostal v roku 1770. Rozšíril sa aj
do strednej Ázie a Číny. V pôvodnom prostredí rastie v lesoch, má malú konkurenčnú
schopnosť a je výrazne svetlomilný. Vyžaduje dobre priepustné a na živiny bohaté
pôdy. Strom dorastá do výšky 30 m, v pôvodnom prostredí aj viac. Borka je
hnedošedá až čiernošedá. Listy sú dlhé 20 až 50 cm. Orech čierny kvitne v máji až
júni. Samčie kvety tvoria jahňady, ktoré neskôr opadávajú. Plodom je guľovitý orech
obalený spočiatku zeleným a po dozretí hnedavým oplodím, s ktorým opadáva.
Škrupina je veľmi tvrdá a po jej rozbití sa jedlé jadro ťažko vyberá. Hmotnosť jedného
orecha kolíše od 6,9 do 18,78 g. V priemere viacerých meraní dosahuje hodnotu
13,8 g. Nedozreté škrupiny, jadrá, listy aj oplodia sa využívajú v liečiteľstve (obklady
pri akné, zápaly kože, potivosť, zastavenie krvácania, srdcovo-cievne choroby, znižuje
cholesterol a pri artérioskleróze). Z rozrezaných škrupín po naleštení rezných plôch
sa niekedy vyrábajú ozdobné prívesky či iné dekoračné predmety. Pri prechádzkach
mestom ho môžeme nájsť v Mestskom parku alebo na Katolíckom cintoríne neďaleko
vchodu. Najlepšie je identifikovateľný koncom októbra podľa na zemi sa nachá-
dzajúcich opadnutých orechov spravidla obalených oplodím .

Na rozdiel od orecha čierneho ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba) už v našom meste
nenájdeme. Tento zaujímavý strom patrí medzi najstaršie žijúce rastlinné druhy na Zemi. V
minulosti  údajne rástol  v ktorejsi súkromnej záhrade na svahu Jesenského vŕška medzi
Kollárovou ulicou a Rudlovskou cestou.  Systematicky sa ginko dvojlaločné radí medzi
nahosemenné rastliny a je jediným zástupcom kedysi bohato zastúpenej čeľade ginkovitých
(Ginkgoaceae). Latinský názov „ginkgo“ vznikol v 17. storočí údajne chybným prepisom
čínskeho „yinxing“ v preklade „strieborný plod“. Japonci ho nazývajú „strieborná marhuľa“
a Američania nevedno prečo „strom dievčenských vlasov“. Zdá sa, že najpríhodnejší je

český názov „jinan dvoulaločný“,
pretože tento strom pochádza aj z
čínskej provincie Jü-nan. Prirodze-
nú populáciu tohto dekoratívneho
stromu dnes už nájdeme len na
jednom vrchu čínskej provincie
Zheijang, kde rastie až do nad-
morskej výšky 1100 metrov. Pre
Európu ginko objavil v Japonsku
(1691) nemecký lekár a botanik
Engelbert Kaempfer. Pokladá sa  za
tzv. „žijúcu fosíliu“, nakoľko sú

potvrdené nálezy staré až 200 miliónov rokov. V Japonsku a
Číne  ginko považujú za posvätný strom, a preto ho vysádzali v
okolí chrámov. Niektoré stromy majú aj 3000 rokov. Dnes sa
pokladá za ohrozený rastlinný druh. Napriek vejárovitým
dvojlaločným listom s rovnomernou vidličnatou nervatúrou sa
ginko radí medzi nahosemenné ihličnany, čiže je vývojovým
medzičlánkom medzi ihličnatými a listnatými drevinami. Jeho
dnešná dvojlistová forma sa pestuje plantážnickým spôsobom
vo Francúzsku, Číne, Japonsku a Kórei.

Asimilačné orgány sú opadavé. Kvety sú dvojdomé, samčie sú v podobe jahňád a
samičie visia na dlhej stopke, pričom k ich oplodneniu dochádza až v jeseni. Plodom je
žltozelená kôstkovica, ktorá je jedlá, ale v čase zrelosti má zapáchajúcu dužinu. Strom
dorastá do výšky 30 – 40 metrov, v obvode môže mať aj 9 metrov. Znáša znečistenie
vzduchu, nižšiu zásobu živín a bol prvým stromom, ktorý sa zazelenal po atómovom výbuchu
v Hirošime (1945). Rastie však pomalšie. V čínskej  medicíne sa používa skoro 2000 rokov
(listy, plody), napr. proti závratom, ušnému šelestu, únave a niektorým príznakom
Alzheimerovej choroby. Je dokázaný aj účinok na zlepšenie pamäti a lepšiu cirkuláciu krvi.
O surových semenách sa tvrdí, že majú protirakovinové a antivírusové účinky. Kladne sa
hodnotí aj vysoký obsah antioxidantov. Dnes sa dá v lekárňach kúpiť celý rad rôznych
prípravkov z tohto stromu.

                                                                          Norbert Gáborčík

Orech čierny.

Ginko dvojlaločné.



V okolí mesta Banská Bystrica sa nachádza viacero obcí
s pozoruhodnými pamiatkami a bohatou minulosťou.
Dominantami Hronseka, Zolnej, Poník či Čerína sú dodnes
kaštiele alebo gotické kostolíky. Uvedené obce boli kedysi
rodovými sídlami miestnych zemepánov, ktorých predkovia
získali tunajšie majetky za rôzne, predovšetkým vojenské
zásluhy. Pôvod najstarších šľachtických rodov bývalej
Zvolenskej župy siaha až do 13. - 14. stor. Dejiny Uhorska v
tomto období ovplyvnilo viacero udalostí. Možno spomenúť
ničivý tatársky vpád r. 1241 - 1242, odboj  veľmožov počas
úpadku kráľovskej moci a zahraničné vojnové výpravy. O
zástoji príslušníkov šľachtických rodov Zvolenskej župy
hovoria nasledujúce riadky.

Spoločným predkom rodov
Mičinskovcov, Lukavickovcov a
Zolnayovcov bol Radun, ktorému
už kráľ Ondrej II. daroval zem pri
Hrone (dnešný Hronsek). Radun
a jeho synovia Tomáš, Madáč a
Tobiáš vynikli počas tatárskeho
vpádu. Ako je známe, kráľ Belo IV.
sa po prehratej bitke pri Slanej
ukrýval pred Tatármi až v ďalekej
Dalmácii (v dnešnom Chorvátsku).
Práve za pomoc počas úteku pred
Tatármi, Belo IV. listinou z 1.
augusta 1250 Radunovi a jeho
trom synom potvrdil vlastníctvo
tohto majetku. Podľa literatúry bol
Radun pristaldom, členom kráľov-
skej družiny, je označovaný aj ako
komes. Bol domáceho (sloven-
ského) pôvodu. Zaujímavosťou je,
že po Radunovi bola nazvaná Radvaň (dnes miestna časť Banskej
Bystrice), po jeho synoch Vlkanovi a Mikovi boli vraj pomenované obce
Vlkanová a Horná Mičiná.

Radunovi potomkovia žili na svojich majetkoch v okolí Zvolena.
Viacerí z nich sa vyznamenali vo
vojsku posledných kráľov z rodu
Arpádovcov. Bichor a Zubrata,
synovia komesa Tobiáša zo Zvo-
lena, boli zemepánmi v Zolnej.
Majetok dostali donáciou kráľa
Ondreja III. v r. 1290. Neskôr im
boli udelené aj ďalšie pozemky. V
Zolnej dali postaviť kostol, pôvod-
ne zasvätený sv. Štefanovi. Bichor,
známy ako udatný bojovník, bol
počas vojenského ťaženia proti
kráľovým odporcom, bratom z
rodu Borša, r. 1294 ťažko ranený
pri obliehaní hradu Adrian v Bihar-
skej župe (v dnešnom Rumunsku).
Faktom je, že okolo r. 1310 sa
Bichor dostal do sporu s Tomá-
šom z Radvane, ľupčianskym kastelánom a prívržencom Matúša Čáka.
Nepriateľstvo oboch rodín vyvrcholilo zavraždením Bichora. Ale to už
je iný príbeh...

Ďalší zo šľachticov, Filip, syn Tomáša, veterán bojov s českým
kráľom, sa r. 1291 v kráľovskom vojsku zúčastnil vojny Ondreja III. proti
rakúskemu a štajerskému vojvodovi Albrechtovi Habsburskému.
Albrecht ešte za života kráľa Ladislava IV. Kumánskeho obsadil
pohraničie Uhorského kráľovstva. Jedným z veliteľov kráľovských vojsk
bol Matúš Čák, magister kráľovských stajníkov, syn bývalého palatína
Petra. Po čiastkových úspechoch uhorského vojska sa v lete 1291
odohralo obliehanie Prešporka. Následne uhorské vojsko prekročilo
Dunaj a vybojovalo víťaznú bitku pri Viedni. Bitka pod Viedenským
hradom sa ukázala byť rozhodujúcou udalosťou celej vojny. Definitívnou

bodkou bolo uzavretie mieru dňa 26. augusta 1291 v Hainburgu, ktorý
slávnostne potvrdili obaja panovníci. Vo vojne sa vyznamenali viacerí
uhorskí šľachtici. Medzi odmenených patril aj komes Filip, ktorému
(spoločne s jeho zaťom magistrom Ondrejom) kráľ Ondrej III. listinou z
r. 1295 daroval časť lesa zo Zvolenského kráľovského lesa pri Ľupči,
zvanú Poniky.

O spletitosti dejín svedčia udalosti z r. 1298. V tomto čase vrcholil
zápas o korunu rímskeho a nemeckého kráľa medzi Albrechtom
Habsburským a Adolfom Nassavským. Uhorský kráľ Ondrej III. sa
rozhodol pripojiť k aliancii kurfirstov a českého kráľa Václava II. a
poskytol vojenskú pomoc rakúskemu a štajerskému vojvodovi
Albrechtovi, svojmu svokrovi a bývalému nepriateľovi. Vojenskému

kontingentu velil bratislav-
ský a zvolenský župan
Demeter, strýko neskoršie-
ho zvolenského župana
magistra Donča. Podľa
literatúry, vojaci pochádzali
najmä z hradov stredného
Slovenska (do úvahy prichá-
dzajú hrady Zvolen, Ľupča,
Dobrá Niva či Modrý Ka-
meň) a západného Sloven-
ska. Zachované kráľovské
listiny hovoria priamo o
účasti šľachtica Pavla, syna
Madáča, vnuka spomína-
ného Raduna.

Pavol už predtým bojo-
val v kráľovskom vojsku proti
odbojným pánom z Kyseku
na území dnešného Maďar-
ska a zúčastnil sa obliehania

hradov. Podľa F. Palackého, v oddieloch vedených županom
Demeterom našli svoje miesto aj Kumáni, rýchli jazdci a dobrí strelci.
Uhri tiahli k zhromaždisku vojsk rakúskeho vojvodu a následne k
nemeckým krajinám a k Rýnu. K rozhodujúcej a pre vojvodu Albrechta

víťaznej bitke došlo pri Göll-
heime (v dnešnej SRN) dňa
2. júla 1298.

Pavol sa neskôr stal
servientom zvolenského
župana Demetera. Kráľ
Ondrej III. nezabudol na
jeho verné služby a zranenia
v predchádzajúcich vojnách.
Listinou zo 17. augusta
1300 mu daroval zem Čerín,
patriacu k Zvolenskému
kráľovskému panstvu. Ko-
mes Pavol nechal r. 1315 v
Čeríne postaviť kostol sv.
Martina, ktorý stojí dodnes.
Jeho synovia Mikuláš, Pavol
a Leukuš sa stali zaklada-

teľmi samostatných rodov Lukavickovcov, Madáchovcov a Baloghovcov.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že všetci spomínaní šľachtici sa

aktívne, každý svojou mierou, zúčastnili udalostí, ktoré formovali politický
vývoj vo vtedajšom Uhorsku.

                                                     Radoslav Mandalík
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Česko-uhorský konflikt medzi Přemyslom Otakarom II. a Belom IV. v roku 1260.

Tatarský vpád, porážka Belu IV. 21. apríla 1241.



Mesto, ktoré je už od dávnej minulosti spojené s baníctvom, a v ktorom
platilo a platí „Za živa v Bystrici po smrti v nebi“. Baníctvo mu prinieslo
nielen obrovské bohatstvo, ale aj niekoľko  prívlastkov v podobe „Banská“
Bystrica, resp. medené mesto, čo sa odzrkadlilo aj v prísloví „Zlatá
Kremnica, strieborná Štiavnica,
medená Bystrica.“ Mesto, ktoré
bolo ešte na prelome 19. – 20.
storočia považované za jedno z
najkrajších v Uhorsku, mesto, ktoré
za 1. Česko-slovenskej republiky
bolo označované ako „Perla Sloven-
ska“. V Čechách sa o ňom ešte v
roku v 1920 vyjadrovali nasledovne:

„Nejkrásnejším slovenským
městem podle pořekadla  - Za živa
v Bystrici po smrti v nebi - je Baň-
ská Bystřice; je nejen krásně
položena v půvabné kotlině, ale
také nejvýstavnějším městem na
Slovensku. K rozkvětu Baňské
Bystřice přispělo bohatství dolů a
četné výsady a statky, jimiž město
obdaroval král Belo IV. Bohatí
mešťané opevnili město hradbami
a příkopy (hlavně proti Turkům),
vystavěli krásné gotické kostoly a
zakládali školy, takže Baňská
Bystřice byla již v 18. – 19. století
důležitým kulturním střediskem.
Pod záštitou šlechetného biskupa
Štefana Moyzesa působili na
bystřických školách uvědomelí
Slováci a vychádzely tam sloven-
ské časopisy; tehdy byla Bystřice
městem slovenským.“

Za všetkým týmto stáli bohaté
náleziská medenej a striebornej rudy.
S ťažbou medenej rudy sa v tejto
oblasti stretávame už pred približ-
ne 3 500 rokmi v dobe bronzovej
na lokalite Piesky, ktoré sú dnes sú-
časťou Španej Doliny. Množstvo
kamenných mlatov na drvenie rudy
a nálezy kamenných sekeromlatov,
bronzových sekeriek, čakanov,
mečov dokladajú európsky význam
tohto regiónu už v pravekej dobe.

V roku 1 255 udelil uhorský kráľ
Belo IV. nemeckým hosťom  z osady
Bystrica privilégiá, ktoré urobili
neskôr z tejto osady významné
kráľovské slobodné banské mesto.
Na čele týchto hostí, ktorí prišli do
Bystrice predovšetkým z Durínska
a Saska, stáli Sasi, ktorí sa vyznali v
baníckej činnosti a pozdvihli tunajšiu
banícku činnosť tak, že kráľ Belo IV.
udelil v roku 1263 za zásluhy pri bu-
dovaní baní na striebro prvému banskobystrickému richtárovi obrovské
územie dnešných Seliec, Šalkovej a Balážov. Teda nie meď, ale striebro
bolo v tejto dobe hlavným kovom. Popri ňom sa však dolovala aj medená
ruda, ktorá sa v 14. storočí spracúvala v hutách a vyvážala sa až do Benátok
a odtiaľ napríklad až na trhy do Damašku v dnešnej Sýrii.

V stredoveku a v novoveku sa ťažilo okolo Banskej Bystrice všade, len
nie v samotnom meste. Najstaršou hlavnou stredovekou ťažobnou oblasťou
boli Staré Hory, čo znamená Staré bane. „Legenda uvádza, že práve tu
boli otvorené prvé strieborno-medené bane Horitar a Haliar v roku 1006.

Keď tieto bane prekvitali, bola v roku
1251 objavená ruda aj v lokalite
Španej Doliny, a že rudu mal objaviť
medveď.“ Jedná sa o starobylú
povesť, ktorá je dokladom dlhodo-
bej baníckej činnosti v tomto kraji.
Bystrica totiž na rozdiel od Kremnice
a Banskej Štiavnice nevznikla ako
banská osada, ale má staršie po-
čiatky. Bystrica vznikla na hradskej
ceste zo Zvolenského hradu na
Ľupčiansky hrad a bola precho-
dovým mestom medzi Zvolenom a
Liptovom.

Zachované písomné pramene
spomínajú Staré Hory po prvýkrát v
roku 1517, Španiu Dolinu v roku
1526 a Piesky sa spomínajú už v
roku 1458. Medzi najvýznamnejších
ťažiarov v Banskej Bystrici patrili
rodiny richtára Ondreja, Karlovci,
Rosenbergerovci, Jungovci, Vít
Mühlstein, Michal Königsberg,
Kollmannovci, Ján Thurzo. Práve
Ján Thurzo s Jakubom Fuggerom
vytvorili Thurzovsko-fugerrovskú
obchodnú spoločnosť s Bansko-
bystrickým mediarskym podnikom,
ktorá obmedzila banícke podnikanie
jednotlivým banskobystrickým
rodinám. V tejto dobe nastal rozvoj
baníctva, kedy sa zakladali nové,
resp. prestavovali staré huty v
Tajove, Starých Horách, Moštenici
a v ďalších osadách. Výstavba
nových hút súvisela s dostatkom
dreva pre ich činnosť v týchto
oblastiach.

Od roku 1546 baníctvo a ba-
nícku ťažbu v Banskej Bystrici
zabezpečovala Banská komora,
ktorá mala sídlo v unikátnom a
starobylom Dolnom (Komorskom)
dome na námestí (dom bol asa-
novaný na začiatku 20. storočia).
Na konci 19. storočia došlo k zas-
taveniu ťažby a baníctvo v Banskej
Bystrici a aj na jej okolí už doznie-
valo. V roku 1954 došlo k čiastoč-
nému oživeniu baníckej prevádzky
v Španej Doline prostredníctvom
spracúvania rúd zo zvyškov vyťa-
žených banských háld vybudova-
ním závodu priamo v Španej Doline.

Ukončenie činnosti tohto závodu v roku 1990 znamenal aj definitívny koniec
baníctva.

Napriek tomu zostalo baníctvo v Banskej Bystrici zachované všade
okolo nás, dokonca aj v samotnom názve mesta.

Vladimír Sklenka

7. apríla 1388 sa konala v Banskej Štiavnici zakladajúca schôdza Zväzu stredoslovenských banských miest, ktorý mal za úlohu
hľadať spoločné riešenia problémov banských miest. Zväz tvorili mestá Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Nová Baňa,
Pukanec a Ľubietová. V r. 1453 vstúpilo do tohto spoločenstva banských miest mesto Banská Belá, čím sa ustálil počet členov na sedem.

Špania Dolina na obraze A. Stollmana.

Asanácia pôvodného Kammerhofu na námestí. Vytvoril sa tak priechod z námestia
na neskoršiu Národnú ulicu.

Banská Bystrica v druhej polovici 17. storočia.



Možno trochu banálna, ale predsa len história. V archívnych
záznamoch sa dočítame napríklad toto:

1501 január  -  apríl:
5. Jačmenné pivo (Cerevisia ordeacera) má právo variť každý majiteľ

domu v meste, môže ho predávať a tiež z mesta vyvážať v sudoch.
Po celé stáročia bola situácia v meste Banská Bystrica taká, že v

niektorých domoch sa pivo varilo častejšie ako polievka. To by bolo v
poriadku.  Čo však v poriadku nie je, to je skutočnosť, že po celé dlhé
stáročia, okrem už spomínaného roku 1501, nie je zmienka o sudoch.
Pritom majstri debnári mali svoj vychýrený a slávny cech. A vyrobiť dobré
a zdravé sudy, to si už vyžadovalo byť dobrým majstrom s mnohoročnou
praxou a skúsenosťami, vedieť dokonale ovládať nielen svoje remeslo,
ale aj všetko o dreve ako takom.

Aj preto je dosť zarážajúce, že štát, ktorý ináč prísne sledoval každú
činnosť, kde sa točili nejaké peniaze, po celé stáročia nezaviedol
ciachovanie sudov, aby získal nejaký „bakšiš“ vo forme poplatkov. Stalo
sa tak dosť neskoro, až v roku 1907.

V roku 1907 nadobudol právoplatnosť  zákonný článok V. a jeho §
25,  na základe ktorého boli postavené úrady na ciachovanie sudov na
území Uhorska. Pôsobnosť týchto úradov bola obyčajne ohraničená
územím tej ktorej župy a boli riadené Obchodnou a priemyselnou
komorou. Zákon síce teda už bol, ale bol dobrý na to, ako aj každý iný
zákon, aby sa nedodržiaval!

 Aj preto bol vydaný opakovane a to 7. januára 1909.  Zákon uvádza
v XX. kapitolách a v takmer 70 - tich § - och činnosť, práva a povinnosti
Ciachovacieho úradu pre sudy. Čisto z laického pohľadu je zaujímavá
tá skutočnosť, že zákon delí sudy podľa poplatku na dve kategórie:

A. Obyčajné sudy. Do 50 litrov – poplatok 15 halierov, 51 – 150
litrov – poplatok 25 halierov.  Nad 150 litrov  -  poplatok za každých 10
litrov  -  2 haliere.

B. Pivové sudy. 12,5, 25, a 50 litrové sudy poplatok 15 halierov.
Za 100 litrové 25 halierov, za 200 litrové 35 halierov a za 300 litrové
50 halierov.

Vlastné ciachovanie sudov sa prevádzalo tak, že sud sa naplnil
odmeraným množstvom vody, potom sa vyprázdnil a ciachovanie sa ešte
raz zopakovalo. Ciachovacie údaje mohli byť buď vypálené do dna suda,
alebo označené opečiatkovaním farbou. Kovové sudy dostávali kovové
letovacie štítky. Vlastné ciachovacie údaje a ich umiestnenie na ploche
dna suda sú dané podrobným rozpisom v zákone. Nachádzame tu
kráľovskú korunu, pod ním číslo ciachovacieho úradu, rok 909  (1909),
hmotnosť a množstvo v litroch (a len u piva aj s označením SÖR). Niekedy
je tu i značka, číslo, meno alebo skratka majiteľa suda obyčajne na obrube.

Toto využívali hlavne obchodníci a majitelia pivovarov, pri vtedy už
rozvinutej železničnej preprave.

Z čisto odborného pohľadu sú veľmi vzácne sudy s opakovaným
ciachovaním, teda dvojitým značením, ktorému hovoríme aj „kontra“.
Toto sa stávalo vtedy, keď obruče na drevených sudoch museli byť
pevnejšie sťahované a mohli pri tom zmeniť  objem sudu!

Zatiaľ nevieme, kde Ciacho-
vací úrad v Banskej Bystrici sídlil.
Vieme však to, že svoju činnosť
vykonával na požiadanie aj na
vidieku formou výjazdov. Tu potom
boli poplatky iné.

Ale iné bolo aj pôvodné
pomenovanie úradu. Cajchovací
úrad z doby Rakúska, ktorý aj tak
nefungoval, bol zdedený z nemec-
kého slova „zeichen“, - značiť,
poznačiť, nakresliť, vyjadroval
spolu sedem významov. Jediný
význam, ktorému každý rozumel aj
bez jazykových znalostí, bol ten,
že či už je v sude víno alebo pivo,
treba ho piť!

Iróniou osudu je, že ešte ja si
ako chlapec pamätám, že po
druhej svetovej vojne, keď sme
boli ešte súkromníci -  poľnohos-
podári, v čase žatvy a mlatby otec
doniesol 25 litrový ciachovaný
súdok piva. Ten súdok bol cia-
chovaný ešte počas Monarchie!
Pozerali sme naň ako na zjavenie.

A spomínam na to nielen z nostalgie, ale hlavne -  a to mi prepáčte –
účelovo!

Rád by som vás totiž vyzval a poprosil a zadal ako „domácu úlohu“,
či by ste vo svojom okolí na povalách, v pivniciach, chatách nepozreli a
náhodou nenašli tu opísané ciachované súdky alebo sudy, lebo nie
som si tak celkom istý, či ich máme napríklad aj v Stredoslovenskom
múzeu v Banskej Bystrici. Ciachované sudy z Banskej Bystrice boli
súčasťou našej bohatej regionálnej histórie, ktorú sme tak trestuhodne
zanedbali!

                  Michal Kiššimon

Ciachovanie pre obyčajné sudy.

Ciachovanie pre pivové sudy.

V roku 1458 pred 555 rokmi
* až 1490 kráľom v Uhorsku Matej Korvín
* richtárom Banskej Bystrice Ozef (?)
* 26.12. – list Štefana Junga z Grabe pri Saalfelde synovi Egidovi: Vyslovuje svoje

uspokojenie nad tým, že sa Egid pokonal s bratom Mikulášom, obom zveruje počas
svojej neprítomnosti správu svojich banskobystrických majetkov a dáva mu pokyny
pre prevádzku baní na Pieskoch. Zmení svoj testament zo 16.5. 1456. Sťažuje sa
na svoju manželku (Egidovu macochu Veroniku), ktorá sa nevie dočkať jeho smrti,
a na nezdarného syna Jakuba, špitálskeho farára, za ktorého benefícium musí
platiť mestu Banská Bystrica vysoký cenzus 6 hrivien (ročne). Do Uhorska nemôže
nateraz vycestovať, avšak podrobné informácie mu po svojom návrate odovzdajú
brat Mikuláš a strýc Juraj, ktorí sú tu na návšteve. Doručiteľa tohoto listu Petra
(Junga) nech Egid zamestná.

V roku 1569 pred 444 rokmi
* richtárom Banskej Bystrice Sebastián Pribicer
* Wasko a jeho banda prepadla a zavraždila mladého Radvanského

 V roku1680 pred 333 rokmi
* richtárom Banskej Bystrice Ján Burmeister
* výtržnosti nemeckých vojakov, prepadávali susedné dediny, násilím si brali krmivo a

potraviny, kde nemohli nič ulúpiť, vyzliekali ľudí donaha.
* 12. júla sa na Španiu Dolinu dostali Tökölyho povstalci. Pred polnocou sa vlámali do

kostola a bytu pátrov jezuitov. Obidvom sa však
zavčasu podarilo vyskočiť von a skryť sa medzi
krovie. Faru a kostol povstalci vyplienili.

* narodil sa v Banskej Bystrici Samuel Kephalides, spisovateľ. Autor prírodovednej
rozpravy (+ v Rožňave)

V roku 1791 pred 222 rokmi
* richtárom Banskej Bystrice Ján Karol Panner
* 4.3. sa zosobášil Anton Július Hiray v B. Bystrici s 19 ročnou Annou Puschmannovou,

dcérou mestského trubača. Hiray časom prevzal od svokra trubačský post.

V roku 1902 pred 111 rokmi
* mešťanostom (richtárom) Banskej Bystrice Július Cesnak
* Teodor Stadler z príležitosti svojich 80. narodenín venoval 10 tisíc korún na založenie

mestského fondu pre chudobných.
* Teodorovi Stadlerovi bolo udelené čestné občianstvo .
* Rozšírenie Parkovej ulice.
* Bola realizovaná stavba nemocničného pavilónu pri Vyššej dievčenskej škole.
* Novopostavená nemocnica v Banskej Bystrici dostala charakter verejnej nemocnice.
* Na železničnú stanicu bolzavedený vodovod.
* Rozhodnutie zrúcať baštu za katolíckym cintorínom obrátenú na Lazovnú ulicu

(Zlatnícka bašta).
* Majetok rozpusteného spolku Tisíc bratov prešiel do katolíckeho a evanjelického

starobinca.
Dušan Jarina



Organ býva označovaný za kráľovský hudobný nástroj
pre chrámové a koncertné siene. Zo stavebnej stránky je
najväčší a najzložitejší hudobný nástroj. Skladá sa z píšťal,
registrov, vzdušníc, mechov, čerpadla vzduchu, organovej
skrine, prospektu, hracieho stola a traktúry1. Organ patrí
medzi najstaršie hudobné nástroje.

Korene vzniku organu  sú v predkresťanskej spoločnosti. Žalmista
už niekoľko storočí pred Kristom hovorí v 150 žalme „ ... chváľte Pána
strunami a organom“.

 Prvý organ zostrojil r. 246 pred Kristom v Alexandrii  Grék Ktesibios,
chýrny mechanik a vynálezca. Hoci nebol hudobníkom, naučil na tomto
nástroji hrať svoju ženu Thais, ktorá sa tak stala protagonistkou v hre na
organ. Ktesibiosov hudobný nástroj mal len jeden rad píšťal s deviatimi tónmi.
Píšťaly boli z trstiny a ako zásobník vzduchu slúžil utesnený sud čiastočne
naplnený vodou, preto dostal pomenovanie „vodný
organ  - hydraulos“. Vo štvrtom storočí ho nahradil
vzduchový organ, v ktorom sa prelínajú umelecké
prvky s technickými.

 Avšak až v rámci kresťanského kultu sa
dostal organ na piedestál kráľa hudobných nás-
trojov. Na margo organovej hudby Ján Pavol II.
pri posviacke organu vo Vatikáne uviedol „nech
sa jej reč, zrozumiteľná ponad hranice pre
všetkých ľudí, stane poslom lásky a mieru!“.

 Rozšírenie výstavby organov malo priamu
súvislosť s výstavbou obrovských gotických
katedrál s mimoriadnou akustikou a vyvrcholilo
v 18. a 19. storočí. V niektorých krajinách napr.
v Českej republike výroba organov pretrváva
dodnes (Hradec Králové, Krnov). Aj na Slo-
vensku výroba kráľovského hudobného
nástroja má dlhú tradíciu, zvlášť v stredoslo-
venských banských mestách v Kremnici a
Banskej Bystrici.

Autora veľkého organu vo farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie po požiari  roku
1500 v B. Bystrici nepoznáme, ale zachovali
sa poznatky, že organista vo farskom kostole
Matej Poll (Pohl) roku 1562 opravoval organy
v  oboch kostoloch  mestského hradu a postavil
organ vo farskom kostole Sv. Kríža v Kežmarku.

Ďalší organársky majster Joachim Resch
sa objavil v B. Bystrici v rokoch 1649 - 54, ktorý postavil nový organ vo
farskom kostole v Trenčíne. Najväčší organ v 17. storočí (1671) v
Uhorsku trojmanuálový s 34 registrami  zostrojil banskobystrický organár
neskôr mešťan mesta  Ján Veit (Vest) v Sibini (Rumunsko), na ktorom
ešte v 19. storočí hrával J. L. Bella.

Nasledovníkom J. Veita sa stal koncom 17. storočia jeho žiak Juraj
Demischer (Demicher), o ktorom sa zachovali správy, že opravoval r.
1693 organ v kostole Povýšenia Sv. Kríža (slovenský kostol), ktorý roku
1656 postavili trnavskí organári Ján Paier a Marek Denzl. Juraj Demicher
však organy aj staval. V Liptovskej Sielnici v roku 1793 pozitív2, ktorý
preniesli do ranogotického kostola Všechsvätých v Ludrovej, ďalej v
Trstenom a Bartošovej Lehôtke.

 Na začiatku 18. storočia prichádza do mesta pod Urpínom zo
Sedmohradska Matej Hartmann, ktorému sa podarilo stať sa mešťanom
mesta B. Bystrica. V 18. storočí pracoval v meste pod Urpínom ako
organársky majster zohorský rodák  Ján Vachovský a  Johann Michael
Hausserer, ktorý pridal pedál a register Vox humana k organu vo farskom
kostole v Hronskom Beňadiku (organ zostrojil kremnický organár Martin
Zorkovský). S Heissererovým menom sa tiež  spája 6 – registrový pozitív
v bočnej kaplnke r. k. farského kostola vo Zvolene (1772) a skriňa
dvojmanuálového organa v r. k. kostole v Novej Bani (1767).

 Aj František Eduard Petzník (1748 – 1815) má banskobystrické
korene. Potom ako prešiel Nemecko, Holandsko, Francúzsko a
Anglicko, pôsobil najmä na Gemeri. Na prelome 19. a 20. storočia
možno do zoznamu banskobystrických organárov uviesť radvanského

organára Jozefa Hardonyiho, ktorý prestaval organ v Brezne, vo Švedlári
a v evanjelickom kostole v Rožňave, ku ktorému sa pripojil od roku
1932 organológ Martin Ježo. Bol učiteľom vo viacerých mestách na
Slovensku a popritom poradcom pri stavbe nových organov a členom
organového výboru pri evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Napísal
niekoľko príspevkov venovaných stavbe organov, umeleckému
registrovaniu pri hre na organ.

Výrobu a opravu organov na Slovensku po 82 rokoch, v roku 2005
obnovila firma Bratia Biesovci v Hranovnici, vyrobili zatiaľ 13 organov.

Banskú Bystricu v zostrojovaní organov najviac preslávili syn a vnuk
Ľubietovského člena mestskej rady Jána Podkonického (manželka
Magdaléna Krátka) Martin a Michal Podkonický .

Martin Podkonický narodený 8. marca 1709, zomrel (13. 3. 1771)
a je aj pochovaný v B. Bystrici, bol trikrát ženatý. Prvá manželka Žofia
zostala bezdetná (zomrela pred rokom 1743), druhá manželka Alžbeta

Homolány povila svojmu manželovi sedem detí:
Pavla 3. 12. 1744;  Euphrosínu 19. 7. 1746;
Martina 13. 7. 1749; Adama 4. 12. 1750 (3);
Michala 26. 9. 1753; Samuela 16. 9. 1756;
Máriu Alžbetu 25. 6. 1758, pritom prvé tri zomreli
v detskom veku: Pavol 3. 3. 1746; Euphrosína
23. 12. 1749 a Martin 20.5. 1750. Tretia
manželka Alžbeta Bohušová porodila Martinovi
ešte dvoch synov: Daniela 17. 8. 1768 a Jána
Jakuba 22. 6. 17693.

Učňovské roky absolvoval Martin u orga-
nárskeho banskobystrického majstra Daniela
Walachyho v rokoch 1723 – 27. Po troch rokoch
vandrovky sa do Banskej Bystrice vracia ako
samostatný organársky majster. Roku 1736
získava meštianske právo.

Zručnosť Martina Podkonického prekročila
hranice mesta a jeho okolia. Z jeho prác sa však
zachovali len menšie nástroje, najmä pozitívy.
Kráľovce 1736 , Žaškov 1740, Smrečany 1750,
Špania Dolina 1751 – 52, Paludza 1754,  Štiavnické
Bane 1754, Hronsek 1763, Pôtor 1764. Veľké
organy sa spájajú s menom majstra Podkonického
v minoritskom kostole v Levoči 1767 – 69 (zachovala
sa len časť skrine) a vo farskom kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie v B. Bystrici 1770 – 71. Bez da-
tovania sa pripisujú Martinovi Podkonickému ešte
malé organy v Poprade-Veľkej a Matejovciach,

Illiašovciach a Riečke. Nakoniec s jeho menom sa spája obnova organu v
Ostrej Lúke 1745 (pôvodne postavený  neznámym organárom z Moravy).

V Španej Doline signoval organ vlastným menom „Construxit
Martinus Potkonicky, organopaegus Neosoliensis, Anno Domini 1751“.

 Na konci života Martina Podkonického v jeho dielni na Hornej Striebornej
ulici, pracoval  horeuvedený Johann Michal Hausserer, ktorý dielňu viedol aj
po jeho smrti až do príchodu syna Michala zo zahraničia, ktorý nielen
prevzal otcovu dielňu, ale svojho otca v zostrojovaní organov aj prevýšil.

Jozef Ďuriančik

Poznámky
1Traktúra - časť organového mechanizmu, ktorá spája hrací stôl so

vzdušnicami.
2 Pozitív - malý neprenosný organ bez pedálov.
    Klavichord - predchodca klavíru, strunový nástroj, klávesový hudobný

nástroj, ktorého struny sa rozochvievajú dotykom mosadzných
tangent (kolíčkov alebo jazýčkov ).

   Spinet - klávesový hudobný nástroj podobný klavíru.
3  Syn Martina Podkonického Adam * 4.12. 1750  + 27.1. 1820, študoval

v B. Bystrici, Vyšnej Slanej, Bratislave a Jene. Pri Terezínskych a
Jozefínskych školských reformách bol jedným z poradcov Márie
Terézie a Jozefa II.. Ako profesor práva a rektor lýcea prežil celý
svoj život v Kežmarku, kde je aj pochovaný. Celý majetok vrátane
veľkej knižnice venoval kežmarskému lýceu. Súkromný archív Evy
Furdíkovej.

Organ v Španej Doline majstra M. Podkonického z r. 1751.



Centrálny priestor historického jadra Banskej Bystrice -
Ring (Hlavné námestie) sa oddávna, už od polovice XIII.
storočia, využíval aj na konanie pravidelných trhov. Tradič-
ným trhovým dňom bol pondelok. Od 25. januára 1678 sa
na Ringu konali štyrikrát ročne aj výročné jarmoky. Keďže
na jarmokoch sa obchodovalo aj so zvieratami (kone, kravy,
ovce, ...) museli pre ne zabezpečiť zdroj vody - verejnú
studňu, resp. nádrž.

Pre chýbajúce dobové dokumenty najstaršia písomná
zmienka o vodnej nádrži (jazierku) na Ringu pochádza až z
rokov 1633 - 1635. Vtedy mestská rada poverila kamenár-
skeho majstra Tomáša Wolfa vybudovaním malého jazierka,
uprostred ktorého umiestnili i mosadznú sochu. Majstrovi
Wolfovi za prácu vyplatili, aj na tú dobu, neobvykle vysokú
odmenu - 500 florénov. Z nasledujúceho - XVIII. storočia sa
informácie o vodnej ploche (studni, fontáne) na námestí
nezachovali.

 Z roku 1837 existuje nákres - nerealizovaný návrh fontány od
kamenára Samuela L. Horna. Nevedno či navrhovaná fontána mala
nahradiť už jestvujúcu, no z nasledujúceho obdobia máme informácie,
ktoré hovoria o kamennej fontáne osemuholníkového pôdorysu s
priemerom 6 a pol metra. Približne dva metre od fontány boli v
pravidelných odstupoch umiestnené aj kamenné piliere ihlanovitého
tvaru, spojené jednoduchým zábradlím, ktoré v trhových dňoch slúžili
na priväzovanie hospodárskych zvierat. Takúto podobu fontány
zobrazuje kresba námestia z roku 1844 a jej verný obraz je zachytený
aj o 16 rokov neskôr - na najstaršej fotografii námestia z roku 1860.
Osemhranná fontána existovala až do roku 1895. Vtedy mesto dokončilo
výstavbu novej vodovodnej a kanalizačnej siete, ktorej súčasťou bol aj
nový vodomet na námestí.

Pôvodne to bolo len jazierko kruhového pôdorysu s približne 16
metrovým priemerom, uprostred ktorého bol osadený vodomet. V roku
1897 vodnú plochu jazierka zmenšili - zredukovali na 10 metrov a po
jeho obvode vymurovali malú kamennú obrubu, okolo ktorej vysadili
dva metre široký trávnatý pás. Ten neskôr skrášlili kvetinovou výsadbou.
V nasledujúcom roku po obvode trávnatej plochy osadili vkusnú liatinovú
ohradu. V ďalších rokoch v strede jazierka - okolo samotného vodometu,
postupne umiestnili prírodné kamene z travertínu a penovca. Dve menšie
„kôpky“ kameňov boli aj pri vonkajšom obvode jazierka.

V roku 1912, keď mesto už sedem rokov prevádzkovalo vlastnú
elektráreň, aj fontánu na námestí prerobili na elektrický pohon. Tra-
vertínové kamene v strede vodometu v roku 1928 navŕšili do podoby, v
akej ich môžeme vidieť i dnes. Na okraji jazierka, rovnomerne po jeho
obvode, na miesto pôvodných „dvoch kôpok“ kameňov osadili štyri v
tvare homolí, do ktorých nainštalovali aj malé trysky a okolo celej fontány
umiestnili do kruhu i lavičky. Najdôležitejšou súčasťou tejto prestavby
bolo však zhotovenie farebného osvetlenia fontány, ktorým poverili
správcu mestského gazdovstva. O spokojnosti vedenia mesta s odve-
denou prácou svedčí aj pomerne vysoká odmena (3 000 Kč), ktorú
správcovi za zhotovenie diela vyplatili.

Začiatkom 40. rokov sa uskutočnila ďalšia zmena. Malý kruhový
parčík okolo fontány podstatne zväčšili a hlavne jeho pôdorys zmenili
do tvaru obdĺžnika. Vznikla pomerne rozsiahla trávnatá plocha, ktorú v
nasledujúcich rokoch doplnili vkusnou, esteticky pôsobivou kvetinovou
výsadbou. Takúto podobu mala fontána a jej bezprostredné okolie až
do roku 1994. Vtedy sa rozhodlo o vybudovaní pešej zóny v centre
mesta. Súčasťou tejto prestavby bolo aj odstránenie trávnatej plochy
okolo fontány. Tým sa k nej pre obyvateľov umožnil bezprostredný
prístup.

Poslednú zmenu - komplexnú opravu a rekonštrukciu podstúpila
fontána len nedávno. V roku 2009 sa uskutočnila jej generálna oprava,
pri ktorej celú fontánu rozobrali, očistili travertínové kamene a hlavne
nainštalovali novú technológiu. Jej súčasťou je aj nové osvetlenie a z
fontány v pravidelných časových intervaloch zaznieva i hudobná
produkcia.

                                                                                    Ján Baláž

Fontána 1890.

Fontána 1895. Fontána 1938.

Fontána 1915.

Fontána 1947.



Aj napriek tomu, že okolie Banskej Bystrice, ale aj celé Horehronie
je priam obťažkané plochami lúk a pasienkov, výroba mliečnych
produktov (bryndza, syry) tu nenašla svoje miesto. Tá sa v podstate
začínala v oblasti pod Poľanou (Zvolenská Slatina, 1797). Napriek tomu
výroba niektorých syrov ako trapist a rokfort je predsa len spojená s
okolím nášho  mesta.  Uvádza to vo svo-
jej nedávno publikovanej monografii
MVDr. Ján Selecký „Slovenské syry“
(EKO-Konzult, 2013). Aspoň stručne
k histórii dvoch vyššie uvedených syrov.

Výroba syrov cudzieho pôvodu na
území Slovenska siaha do  konca 19.
storočia. Prvý syr trapist sa začal u nás
vyrábať v Oravskom Podzámku roku
1883. Spôsob jeho výroby priniesol z
Francúzska neznámy drotár zo Sta-
rých Hôr. Ten tam vyrábal pre produ-
centov syrov prederavené plechové
formy. Následne výrobu tohto syra
(ako aj rokfor tu) zaviedol známy
bryndziar K. Burkhart v bryndziarni v
Mičinej (1883). Výroba syru trapist vo
Zvolene zanikla v roku 1952. Syr sa
vyrábal z kravského mlieka. Jeho
história je spojená s mníchmi rádu
trapistov v Kláštore Port-du Salut
(Francúzsko). Trapisti slúžia Bohu,
bratom, tichu, modlitbe a fyzickej práci
(Ora et labora  - Modli sa a pracuj).
Syr sa vyrába z kravského mlieka a
obsahuje 54 hmotnostných % sušiny
a 45 hmotnostných  % tuku v sušine.
V našich závodoch sa vyrábal s
priemerom 16 cm a výškou 8 cm
(hmotnosť 1,2 kg).

História tohto známeho francúz-
skeho syra siaha až do čias pred stre-
dovekom, Rimania ho poznali už v 1. storočí n. l. V roku 1411 francúzsky
kráľ Karol VI. vydal listinu, na základe ktorej prisúdil obyvateľom mestečka
Roquefort monopol na výrobu a skladovanie tohto syra v miestnych
štvorposchodových jaskyniach v Combalou. Tie vznikli prepadnutím vrchu
Combalou a do súčasnej podoby boli vybudované v 17. storočí. Cirkulácia
vzduchu je prirodzená vďaka prasklinám - fleurines (z francúzskeho fúkať).
Vďaka ním majú jaskyne stabilnú teplotu a vlhkosť. Podobne ako aj pri
iných výrobkoch, aj v prípade rokfortu existuje viacero legiend či príbehov
opisujúcich jeho pôvod. Aspoň jedna z nich.

Pastier z Rokfortu, chcejúc sa ukryť pred silným slnkom, zašiel do
jednej z jaskýň pod vrchom Cambalou, kde si chcel zajesť svoj syrový
sendvič. Zbadajúc peknú dievčinu sa pustil za ňou. Trvalo mu to riadnu
chvíľu, kým sa vrátil späť do jaskyne. Tu našiel svoj sendvič premenený
na sivý a plesnivý chlieb. So silným pachom a modrou plesňou. To ho
však neodradilo od toho, aby toto „čudo“ neochutnal. Zistil, že kombi-
nácia syra a modrej plesne (Penicillium rokforti) má skvelú chuť. A
nejako tak sa začalo aj s výrobou slávneho rokfortu. Pre zabezpečenie
kvality tohto syra je dôležitá aj výživa oviec. Je vylúčené pridávanie
priemyselných doplnkov do kŕmnej dávky. Môže sa pridávať iba seno a
strukoviny (organického pôvodu) aj to len v malom množstve a pomere
k podielu čerstvej trávy. Výroba syra je pomerne jednoduchá. Mieša
sa raňajšie nepasterizované ovčie mlieko s mliekom z prechádzajúceho
dňa a pridáva sa syridlo. Po dvoch hodinách sa tvaroh pokrája a naberie
do foriem s dierkovanými bokmi, z ktorých vyteká srvátka. Vtedy sa do
syra pridáva penicilínová pleseň (Penicillium rokforti).Po týždňovom
pobyte v špeciálnej miestnosti sa syr pravidelne obracia. Následne sa
syr vyberie z foriem a posiela do jaskýň pod Combalou. Tam sa
namáčajú v slanom roztoku a napichávajú, aby do nich mohol vniknúť
jaskynný vzduch a podporil sa rast plesne. Syr ostáva v jaskyni
minimálne tri mesiace. Je zaujímavé, že čerstvé syry sa ukladajú na
ťažké dubové dosky nasiaknuté vodou stekajúcou po skalách. Aj to

zrejme svojím spôsobom prispieva k špeciálnej chuti tohto syra. Aj
napriek tomu, že dnes sa dá laboratórne vyrobiť požadovaná pleseň,
niektoré značky (napr. Papillon – motýľ) uprednostňujú pôvodné receptúry
na získanie danej plesne. Upečie sa dosť nevydarený ražný chlieb (kôrka
spálená, vnútro nedopečené). Po niekoľkotýždňovom pobyte v jaskyni

sa takýto chlieb premení na veľkú plesnivú
guľu. Vnútro sa usuší, rozomelie a ďalej
upraví. Neskôr sa použije pri výrobe syra.
Aká je história rokfortu na Slovensku?

Historické pramene potvrdzujú, že ten
istý slovenský bryndziar (K. Burkhart) začal
v roku 1883 vyrábať z ovčieho mlieka syr
rokfort a to v Mičinej. O úspešnosti výroby
svedčí fakt, že spolu s bratom založili
exportnú firmu a napr. v roku 1894 už vyrobili
4000 ks rokfortu a 2000 ks trapistu. V
období prvej československej republiky si
začala francúzska vláda presadzovať, že iné
krajiny by nemali používať názov syru
rokfort. Preto neskôr Jozef Soc (majiteľ
mliekarne v Dobrej Nive) začal presadzovať
názov NIVA, ktorý sa udržal dodnes. NIVA
je syr s modrou plesňou (Penicillium
roqueforti) a obsahuje 55%, sušiny a 50%
hmotnostných tuku). Keď hovoríme o
výrobe syrov v oblasti Banskej Bystrice,
žiada sa uviesť produkciu populárneho syra
kaškaval, ktorý dozrieva v podzemných
priestoroch pod Ľupčianskym hradom, ako
aj výroby syrov na Mliečnej farme Jozef
Hiadlovský (Slovenská Ľupča), na ktorej sa
ako na jedinej na Slovensku chová dobytok
plemena Braunvieh (alpské hnedé). Farma
produkuje syry vynikajúcej kvality. Treba len
veriť, že aj takéto momenty, ako výroba
špeciálnych – slovenských – syrov v okolí
Banskej Bystrice prispeje k rozvoju agro-

turistky a zachovaniu životného prostredia.

Úplne na záver aspoň jeden jednoduchý recept na využitie rokfortu
v kuchyni:

REZANCE S ROKFORTOM A VLAŠSKÝMI ORECHMI
Uvaríme domáce rezance, necháme ich dobre odtiecť a pri-

kryjeme ich, aby nevychladli. Na panvici zmiešame rovnaké
množstvo rokfortu a smotany. Pomiešame na miernom ohni, aby sa
zmes pri topení nelepila na dno panvice. Teplotu necháme vystúpiť
na 100 °C. Potom touto zmesou zalejeme uvarené rezance a všetko
dobre premiešame spolu s nadrobno posekanými vlašským orechmi
a čerstvo namletým čiernym korením. Dobrú chuť!

Zrejme podobný osud aký stihol na Slovensku vyrábaný rokfort
postihol aj Dánsko. Tu od roku  1927 začali vyrábať syr pod názvom
Danblu (Dánsky plesňový syr). Hoci má od rokfortu ďaleko, dosiahol
značný komerčný úspech a dnes sa už predáva po celom svete. Má
charakteristickú ostrú a slanú chuť. Môžete si doma vyskúšať
nasledujúci recept s týmto syrom.

PIKANTNÉ HĽUZOVKY
Rozdrobíme 100 g suchárov a zmiešame ich s rovnakým

množstvom mäkkého syra, eidamy a nadrobeného dánskeho
plesňového syra. Pridáme 60 g nakrájaných mandlí, rovnaké
množstvo vlašských orechov a trochu postrúhanej pomarančovej
kôry. Ak by bola zmes príliš hustá, pridáme do nej trochu majonézy.
Z hmoty vytvoríme malé hrudky a obalíme ich v opražených
sézamových semienkách, v maku alebo v čerstvo nakrájaných
bylinkách. Podávame s koktejlovými paličkami.

Norbert Gáborčík

Obchodná ochranná značka syra Roquefort majiteľa Bukharta
z Vígľaša zaregistrovaná roku 1895



Traduje sa, že olovo zničilo Rím. Medzi moderné vymoženosti Ríma patril aj
vodovod. Voda putovala k svojim spotrebiteľom v olovených rúrkach, lenže rozpustné
soli olova sú pre ľudský organizmus veľmi nebezpečné, a tak sa mohli ľudia otráviť
alebo nie? Najnovšie výskumy však hovoria, že obviňovať olovené rúrky z pádu
Ríma nebude také jednoznačné, pretože olovo sa len tak ľahko a hlavne dlhodobo
nerozpúšťa. Vďačí za to svojej vlastnosti – pasivácii. Rím mal podstatne viac
vážnejších dôvodov než olovo, ktorým vďačí za svoj pád.

História
Olovo bolo ľuďom známe asi už v siedmom tisícročí pred Kristom. V prírode sa

vyskytuje zvyčajne vo forme minerálov alebo aj ako prímes iných kovov, ale existujú
aj prípady, keď bolo olovo náhodne vytavené z rúd napríklad pri veľkých požiaroch.
Mäkký, ľahko formovateľný a taviteľný kov sa rýchlo stal predmetom záujmu človeka.

V minulosti sa využívalo hlavne na výrobu farieb. Olovené farby sa používajú
dodnes. Okrem spomínaných olovených potrubí v Ríme sa tento kov využíval najmä
pri získavaní striebra z iných rúd, a preto bol veľmi dôležitý. Výnimočne bol zrejme pre
jeho ľahkú opracovateľnosť využívaný aj na odlievanie umeleckých diel. Nedá sa
nespomenúť, že pre svoju nízku taviteľnosť sa tento kov stal výhodným nástrojom
mučenia. Liatím roztaveného olova do rozmanitých otvorov na tele sa mučilo nielen u
nás, ale po celom svete. Aj alchýmia ho považovala za veľmi dôležitý kov a ako jeden
z mála kovov sa stal súčasťou našich ľudových tradícií, keď sa napríklad na Luciu leje
olovo do vody, aby sa vyveštil osud.

Základné vlastnosti olova
Olovo je šedobiely kov, veľmi mäkký. Je ho možné krájať nožom. Rez má výrazný

lesk, ktorý sa rýchlo pokryje vrstvičkou oxidu. Táto vrstvička však zabráni ďalšej
korózii. Aj preto, hoci olovo patrí medzi neušľachtilé kovy, je odolné voči kyselinám
aj zásadám a práve pre túto vlastnosť je nepravdepodobné, že by spôsobilo takú
otravu rímskych obyvateľov, ktorá by viedla k pádu ríše.

Využitie
Olovo má stále rozsiahle využitie napríklad ako pájkový kov alebo literina –

zliatina olova cínu a antimónu na tlač textov, ktorú vynašiel Johannes Gutenberg.
Vyrábajú sa z neho farby – jednou z najznámejších olovených farieb je mínium
alebo surík, využíva sa v sklárstve a v elektropriemysle. Donedávna bolo jeho hlavné

využitie pri výrobe akumulátorov, ale dnes je čoraz viac nahrádzaný inými kovmi.
Zlúčeniny olova sú zvyčajne jedovaté alebo aspoň škodlivé, čo značne znižuje jeho
použitie. Zaujímavou formou využitia sú olovené guľky v strelive.

Nálezy v okrese
Z nášho okresu poznáme dve náleziská polymetalického charakteru, kde sa

ťažilo aj olovo. Prvé je v katastri obce Slovenská Ľupča, kde sú dve ložiská s výskytom
olova. Ložisko Stráža sa nachádza na úbočí vrchu Stráž. Na ploche približne 600 x
100 m sa nachádzajú zvyšky po banských kutacích prácach. Ich hĺbka nebola veľká,
dosahovala maximálne 30 m. Ďalší výskyt olova je v lokalite Ratajová. V oboch
prípadoch sa olovo nachádza spoločne so zinkom.

Podobná situácia je aj na polymetalickom nálezisku v Drienku pri Ponikách. Na
ploche približne 200 x 800 m sa nachádzajú zreteľné zvyšky po intenzívnej banskej
činnosti. Ťažilo sa tu už dávno, ale z písomných dokladov je ťažba doložená až v
roku 1604, ale už o päť rokov na to ju zastavili. História zaznamenala mnoho pokusov
o jej obnovenie, ale všetky boli neúspešné. Posledné pokusy boli začiatkom 20.
storočia. V rokoch 1957 až 1968 tu prebiehal intenzívny geologický prieskum, ale
jeho výsledky boli tiež nepriaznivé. Olovo bolo v neskoršom období hlavným prvkom,
ktorý sa tu ťažil, ale okrem neho tu bol aj zinok a striebro. Pomer obsahu olova voči
zinku sa približne odhaduje od 5 : 1 do 10 : 1. Maximálna koncentrácia olova v rude
dosahuje 20 %, ale takáto hranica je skôr ojedinelá.

Na záver ešte jedna zaujímavosť. Pri banských prieskumných prácach na ložisku
Drienok boli objavené aj jaskyne. Jednu z nich nazvali Perla. Je malá, má len približne
6 x 10 metrov, ale je vyzdobená aragonitom. Bohužiaľ, pri prácach bola vážne
poškodená a dnes vzhľadom na skutočnosť, že prieskumná ťažba sa skončila a
ústie štôlne bolo uzavreté, je neprístupná.

Richard R. Senček

Olovený náboj. Olovo.

Jeseň prinútila stromy zhodiť svoj pestrofarebný šat. Napriek tomu sa niečo
na nich zelená. Nápadné žltozelené guľovité útvary na stromoch najmä v zime vedia
upútať na seba pozornosť. Je to stále zelené imelo biele. Pretože aj v zime je svieže
a zelené, stalo sa vianočnou ozdobou a pokladá sa za symbol šťastia, v minulosti aj
nesmrteľnosti.

Imelo biele (Viscum album) patrí do čeľade santalovité (Santalaceae). Dvojdomý
ker s viacerými zvláštnosťami. Listy rastú na konci vetvičiek, sú kožovité, protistojné.
Kvety rastú v pazuchách listov . Plody sú jednosemenné biele bobule. Imelo nie je
parazit, ako uvádzajú niektoré zdroje, ale je to typický epifytický poloparazit. Znamená
to, že z hostiteľskej rastliny odoberá najmä vodu a minerálne živiny. Na druhej
strane ju dotuje najmä sacharidmi, ktoré sú výsledkom fotosyntézy vždy zelených
listov imela. Do „tela“ rastliny nepreniká koreňmi, ale špeciálnymi orgánmi tzv.
haustóriami. Určitou zvláštnosťou je aj rozmnožovanie imela. Napomáhajú mu najmä
vtáci (glezg, červienka, straka a iné druhy), ktoré konzumujú lepkavé bobule. Aj
napriek tomu, že prejdú ich tráviacim traktom, lepkavosť si zachovávajú. Tá je
nutná, aby sa bobuľa zachytila na kôre stromu a následne začne krík rásť. Semená
nemajú schopnosť vyklíčiť na iných substrátoch vrátane pôdy. Nakoľko klíčenie sa
deje v špecifických podmienkach (konáre stromov), semená sa na to prispôsobili
tým, že z nich vyrastajú 2 až 3 klíčky (tento jav sa nazýva polyembryónia). Imelo
vytvára na konároch stromov guľaté a husté trsy konárikov a listov, ktoré sú stále
zelené. Kvitne na jar, pričom kvety vylučujú značné množstvo nektáru, čím lákajú
včely a hmyz. Je tak zaistené opelenie kvetov.

Začiatkom zimy sa objavia malé, guľaté biele plody, ktoré sú naplnené lepkavou
hmotou (odtiaľ aj latinský názov - Viscum). Z bobúľ, ktoré dozrievajú v novembri sa
varí dobré lepidlo na muchy a vtákov. Imelo rastie jednak na listnatých stromoch
(okrem dubov), ale aj na ihličnanoch v lesoch, parkoch i záhradách. Rozlišujú sa tri

poddruhy, a to: imelo listnáčovité (Viscum
album ssp. album), ihličnaté jedľové
(Viscum album ssp.abietis) a ihličnaté pravé
alebo borovicové (Viscum album ssp.
austriacum). Na borovici rastie Viscum
laxum. Na duboch rastie príbuzný imelovec
európsky (Loranthus europaeus), zvaný tiež
ochmet európsky, ktorý má v zime žlté
bobule. Imelo je rozšírené v Európe a Ázii.
Oddávna sa považuje nielen za liečivú, ale aj magickú rastlinu. Imelo sa radí k
jedovatým rastlinám. Obsahuje celé spektrum chemických komponentov ako peptid
viskotoxín, cholín, acetylcholín, flavonoidy, slizy, cukry, vosky, organické kyseliny
a rastlinné farbivá. Ďalej sú to glykoproteíny, fenolové kyseliny a lignany. Taktiež
biogénne amíny, cyklitoly a fenolkarbónové kyseliny, alkaloidy, histamín a taktiež
triterpény. Imelo je využívané v medicíne na znižovanie krvného tlaku i podporu
činnosti srdca. Rozširuje cievy a bráni vápneniu ciev. Pôsobí aj ako sedatívum a má
údajne protirakovinové účinky. Využíva sa aj v homeopatii. V ľudovom liečiteľstve
sa používa pre podstatne širší „sortiment“ chorôb a ochorení.

V minulosti bolo imelo posvätné napr. pre druidov (keltských kňazov). Zelené
vetvičky slúžili na „vyháňanie“ zlých duchov. Imelo sa pokladalo za symbol
nesmrteľnosti a to aj na Slovensku. Z Anglicka k nám prenikol zvyk bozkávať sa na
Vianoce pod imelom, na znak pevnosti lásky, pretrvania partnerských zväzkov i
ako symbol priateľstva.V Banskej Bystrici sa imelo vyskytuje najmä na starých
stromoch v okolí starej nemocnice, na stromoch v katolíckom cintoríne či
Gerlachovskej ulici.

Norbert Gáborčík

Pb
Plumbum



Britský historik, novinár a politik Robert
Wiliam Seton – Watson, známy ako Scotus Viator
(škótsky pútnik), sa venoval národnostnej otázke
v Rakúsko – Uhorskej monarchii, ktorú na
prelome 19. a 20. storočia považovali za žalár
národov. Po informácii v Budapešti, že Slováci
neexistujú, precestoval terajším Slovenskom a
zistil, že maďarizácia spoločenského života
nadobúda charakter genocídy národa. Stal sa
neoceniteľným spojencom Slovákov.

Narodil sa síce v Londýne (1879), ale hrdo sa hlásil
ku svojim škótskym koreňom. Prvé priezvisko dostal
po matke, ktorá pochádzala zo starobylého škótskeho
rodu a druhé po otcovi, významnom podnikateľovi
Wiliamovi Livingstonovi Watsonovi.

V máji a júni roku 1907 navštívil Bratislavu, Skalicu, Modru, Pezinok,
Nové Mesto n/V., Trenčín, Turčiansky Sv. Martin, Žilinu, Púchov, Kubín,
Ružomberok, Liptovský Sv. Mikuláš a Košice, v rámci čoho sa zoznámil
s mnohými poprednými predstaviteľmi slovenského kultúrneho,
spoločenského i politického života (napr. P. O. Hviezdoslav, A. Hlinka, V.
Šrobár, M. Hodža, E. Stodola). Stiesnený pocit mal zo zinscenovaného
procesu s Andrejom Hlinkom a z prenasledovania kandidáta na poslanca
Uhorského snemu Vavra Šrobára. Výsledky vedeckého bádania
podopreté vlastnými skúsenosťami zhrnul do obsiahlej štúdie „Národ-
nostná otázka v Uhrách“ (Ratial problems in Hungary), ktorá vyšla v roku
1908. Tragédia v Černovej (1907) urýchlila dokončenie tohto diela, ktoré
upozornilo svetovú verejnosť na neblahé pomery Slovákov a iných
nemaďarských národov v Uhorsku.

Po vypuknutí prvej svetovej vojny v roku 1914 Scotus Viator pomáhal
československému zahraničnému odboju. Zoznámil sa s M. R. Štefánikom,
ktorého si vysoko vážil a diskutoval s ním o budúcnosti Slovenska (neskôr
sa zúčastnil aj na jeho pohrebe). Jeho diskusie s T. G. Masarykom sa
týkali hraníc a politického usporiadania budúceho Československa.

V roku 1923 podnikol v sprievode svojej
manželky ďalšiu cestu po Slovensku a nové
spoločensko-politické pomery komentoval v diele
„Nové Slovensko“ (The New Slovakia). V rámci tejto
cesty navštívil aj Banskú Bystricu, o čom Hronské
noviny priniesli túto správu: „V nedeľu 20. mája
prišiel známy priateľ a ochranca slovenského ľudu,
Viator Scotus do Banskej Bystrice, kde bol sláv-
nostne uvítaný na mestskom dome – v preplnenom
zasedacom sále obecenstvom všetkých tried –
starostom Kolomanom Mikulom. Viator Scotus
prišiel na Slovensko, aby sa osobne informoval o
pomeroch vo všetkých župách a u všetkých vrstiev
obyvateľstva tak slovenského ako aj nemeckého a
maďarského. Prišiel ako psychológ a skúmač,
prišiel nasbierať si materiál, prišiel počuť mienku

za i proti autonómii; na základe svojho pozorovania chce utvoriť
nestrannú mienku vydaním zvláštnej knihy o Slovensku. Bolo by aj
dobré, keby zodpovední činitelia predložili Viatorovi Scotusovi doslovné
preklady všetkých rečí a článkov Hlinkových, Jurigových, Tausigových,
maďarskú tlač kresťansko-sociálnu atď. Vtedy by snáď rozhodnutie bolo
oveľa snadnejšie a chytrejšie“.

Humoristicko – satirickú črtu o tejto návšteve z pera Jozefa Hobla
uverejnili pod čiarou v Hronských novinách 9. júna1923 pod názvom
„Utrpenie Scotusa Viatora“.

V roku 1928 sa Scotus Viator stal prvým čestným doktorom v histórii
UK v Bratislave a v tom istom roku mu udelili aj čestné občianstvo v
Turčianskom Sv. Martine. Počas druhej svetovej vojny burcoval svetovú
verejnosť proti ohrozeniu územnej celistvosti Československa a
protestoval proti mníchovskej dohode.

Scotus Viator zomrel ako 72- ročný (1951) v ústraní na škótskom
ostrove Skye.

Július Burkovský

Civilné sobáše nabrali kurz a aj keď dosť nesmelo, ale pribúdali.
Najväčšou brzdou pre ne bol strach z vyhrážok katolíckej cirkvi, ktorá
sa nevedela zmieriť so skutočnosťou, že pred jej očami sa rúca dielo,
ktoré po stáročia  budovala. A že iniciátorom
tejto premeny nie je nik iný ako štát! Cirkev sa
rozhodla na deštrukciu a div sa svete, zrazu sa
to mohlo udiať v slovenskom jazyku!

V roku 1895 bola vydaná v Budapešti, podľa
pastierskeho listu biskupov útla brožúrka, ktorú
zostavil Dr. Vilém Zellinger pod názvom:
„Povinnosti katolíkov ohľadom takzvaného
občianskeho (civilného)/ manželstva“. Brožúra
pripomína dobrým katolíkom, že ak prijmú ob-
čiansky sobáš, katolícka cirkev ich za oprav-
divých manželov a ich dietky za zákonné nikdy
neuzná! Budú považovaní za verejných hrieš-
nikov a vo sv. spovedi rozhrešení a ku sv. pri-
jímaniu pripustení byť nemôžu! Nemôžu byť krstní
a birmovní rodičia! Nemôžu byť svedkovia pri
cirkevnom sobáši! Nemôžu byť kostolní otcovia!
A nemôžu byť účastníkmi cirkevného pohrebu!

Na Horehroní v obci Valaská bol horlivým
odporcom civilných sobášov rím.-kat. farár
Rudolf Bobok, ktorý tieto brožúry rozširoval a
strašil budúcich novomanželov civilného obradu, že ich v kostole
nezosobáši, ani ich nevyspovedá a ich deti budú nezákonné a po smrti
ich nepochová. Medzi veriacim ľudom to zanechalo hlbokú stopu.
Hlavný slúžny v Brezne Battik Ödön, neskorší podžupan Zvolenskej
župy, o tom podal úradné hlásenie hlavnému županovi o marení nového
pokrokového zákona!

Nový trend sa však už nedal zastaviť. Noviny prinášali správy o
občianskych sobášoch a hlavne si dosť podrobne všímali vykonávanie
zákona v praxi.  Píšu o tom aj noviny Besztercebánya és vidéke  -  Banská
Bystrica a okolie zo dňa 23. februára 1896:

 PRVÝ OBČIANSKY SOBÁŠ V RIEČKE.  Ešte nikdy nebol v Riečke
taký veľký záujem o nejaký akt, ako o uzavretie prvého občianskeho

sobáša. Štefan Spevák a Mária Wágnerová boli
prvými občanmi, ktorých mená sa objavili na tabuli
ohlášok v Riečke. Doba ohlášok skončila a budúci
manželia sa objavili v Podlaviciach pred vedúcim
matriky, zastupujúcim občiansky úrad. Po vzájom-
nom súhlase o vstupe do manželstva im hovorí
vedúci matriky: Podajte si ruky! Stane sa. Zvláštne!
Veď nariadenie ministra vnútra podľa § 67, odsek 2
z roku 1895 pod č. 27.243 hovorí: Civilný úradník
nesmie previesť žiadny taký úkon, ktorý by napo-
dobňoval niečo z aktu cirkevného sobáša. A podanie
rúk v kresťanskom sobáši predsa figuruje!  Ale
punctum saliens  ešte len teraz nasleduje! Vedúci
matriky vyzve v mene občianskeho zákonníka vyhlá-
sených mladých manželov k podpisu sobášnej
listiny, ktorú však títo, odvolávajúc sa na svoje
kresťanské presvedčenie, odmietnu podpísať.
Vedúci matriky im na to odmietne vydať osvedčenie
o uzavretí manželstva.

Stránky sa preto odvolajú s ponosou na slúžneho.
Slúžny sťažnosť prijal a prikázal občianskemu

úradníkovi sobášne osvedčenie okamžite vydať!
Sobášny akt pred tvárou cirkvi sa uskutočnil potom v nedeľu 9.

februára 1896, a to za takých slávnostných okolností, akú ešte Riečania
nikdy nezažili. A bolo za dosť učinené aj litere zákona, aj cirkevným
zvyklostiam.

                              Michal Kiššimon



Láskavý čitateľ mi odpustí, že i ja pociťujem túhu opísať krátky pobyt
tohoto slávneho muža v Banskej Bystrici, nedbajúc toho, že význam a
účel tejto návštevy bol ocenený už v stĺpcach všetkých iných možných
a nemožných časopisoch. Ó, Banská Bystrica vie vítať slávnych mužov
vždy vážne, dôstojne a nedotierave... Ustálených je niekoľko stupníc
takýchto slávnostných vítačiek a to dľa významu oslávenca, ktorý do
staroslávneho, málo vlasteneckého nášho mesta zavíta.

Najjednoduchšie odbaví sa taká slávnosť pri návšteve pánov
poslancov a senátorov, ktorým menej z vôle ľudu a viac z vôle výkonných
výborov politických strán bolo dopriate tej cti, zastupovať tunajšie
vážené občianstvo v zákonodarných sboroch. Tí sa nevítajú vôbec. Ba
proti niektorým mávame i bojovne nad hlavou zo zeme vyhrabaným
tomahavkom, čo potom ovšem nemožno nazvať slávnostným uvítaním.
Pri návšteve pánov ministrov všetkých resortov zachováva sa
nasledovný obvyklý ceremoniel:

Mestský bubeník, na niekoľkých dôležitých križovatkách ulíc
hlučným bubnovaním upozorní tých najzvedavejších, že im má z
naloženia slávneho obecného zastupiteľstva sdeliť niečo veľmi
dôležitého. Keď sa shromaždí dostatok poslucháčov, zastane v
bubnovaní, složí čiapku, vyberie z nej složený list, rosbalí ho, obradne
si odpľuje a temperamentne prečíta nariadenie, ktorým sa všetkým
majiteľom domov nakladá, aby na svojich domoch vyvesili zástavy.
Proslov skončí vždy vlastným, vhodne voleným extemporom. Zástavy
sa vyvesia a k uvítaniu vzácneho hosťa dostavia sa najviac len tí, ktorí
od neho niečo chcú alebo potrebujú.

V treťom stupni upozorňovaní bývajú bystričania na neobvyklú
dôležitosť návštevy i zvláštnymi plakátami. Uvítanie deje sa potom
na mestskom dome a okrem múdrych otcov mesta, zúčastnia sa
tohoto obradu zástupcovia úradov, vedy, umenia, práce, i tých, ktorí
nikdy nepracujú.

Jednoho dňa oznamovali dva plakáty rovnakej veľkosti a
rovnakej tlače návštevu mesta dvoch mužov, ktorých zásluhy o
Slovensko sú do istej miery nerovné, a to Scotusa Viatora a pána
Padocka. Čím je Slovensku Scotus Viator, je známo: menej známo
je, čím sa preslávil pán Padock. V náučnom slovníku jeho meno
dosiaľ nenájdeš, ale nie je vylúčené, že sa tam skvieť bude. Je prvým
najrýchlejším bežcom sveta. Táto okolnosť mala pre Scotusa Viatora
prvé nemilé následky. Keď prišiel v sprievode pána župana pred
mestský dom, sostúpil s auta a uberal sa dnu boly čakajúce hlúčky
sklamané...zmýlili sa v osobe a v domnení, že sa dostavil pán
Padock, čakaly, že začne ihneď behať po námestí.

Naopak, zase pozdejšie sa pán Padock divil, že prečo boly na jeho
počesť vyvesené zástavy ?!

Zasedacia sieň mestského domu bola naplnená vyberanou
spoločnosťou a v takej miere, že boly vyslovené oprávnené obavy, že
či sa tam Scotus Viator so županom dr. Slávikom vôbec ešte zmestí.
Akže by zostali na chodbe, bolo by to uvítanie porušilo. Prítomní so
vzácnou ochotou sa pri príchode hostí niečo stlačili a vďaka tejto
obetavosti, zvýšilo pre oboch pánov v zasedacej sieni malé miestečko.
K uvítaniu dostavili sa zástupcovia všetkých vrstiev a všetkých
národností. Boli tu Slováci (tí pravý), Češi a Maďari (väčšina tých
nepravých). Výkvet národa, poslancov a senátorov zastupoval len jediný
pán poslanec, tie ostatnie žiarivé kvety svojou prítomnosťou spoločnosť
neokrášlily. Na predné stráže postavily sa čo najobetavejšie dámy a
niektoré z nich sotrvaly po boku Scotusa Viatora počas celej doby jeho
tunajšej prítomnosti, ba bola obava, aby nešly s ním ešte ďalej.

Na celom shromaždení bolo badať akési bojovné napnutie; Češi
majúce najhoršie svedomie mali vospolok hlavy až ku kolenám
sklonené. Táto okolnosť zarazila i ináč vždy pádneho pána župana.
Jeho hlas sa chvel, nervózne stieral pot s čela. Okresný náčelník v
parádnej uniforme zavolal Scotusovi Viatorovi, velikému obhájcovi
Slovákov trikrát „Sláva“, čo prítomní krem Maďarov (tých pravých a
nepravých) hlučne opätovali.

Starosta obmedzil sa na krátky jadrný predslov, čo Scotusa
Viatora zrejme potešilo.

Za to pani Čajáková oslovila Scotusa Viatora dlhou, krásnou,
anglickou rečou, ktorú som bohužiaľ ja, ani ostatní prítomní, nerozumeli.
Poznámka môjho suseda, že tomu nerozumel ani Scotus Viator, bola

trochu nemiestna. Po reči odovzdala pani Čajáková dva kvietky,
sviazané národnou stužkou Scotusovi Viatorovi. Ihneď sa dohadovalo,
čo ten krásny dar znamená? Mal by to byť dôkaz, že v republike
skutočne šetríme? A či reprezentovaly tie dva kvety nerozlučné
priateľstvo československé ? Dosť možno, boly trochu zvädlé.

Po tomto prehovoril nesúvislú reč, plnú trpkých žalôb obuvnícky
majster pán Peter Hanuľa. Tvár Scotusa Viatora ľadovateľa...Pán Peter
Hanuľa poukazoval na ťažké daňové bremená, ktoré mu nakladá
republika a ktoré otriasajú svetovou konšteláciou... Pán finančný riaditeľ
pozdejšie tieto žaloby pomocou svojho archívu poniekuď vyvrátil.

Scotusovi Viatorovi dostalo sa len krátkeho času k večeri a niekoľko
tých nutných okamžikov, kedy človek chtiac nechtiac uchyľuje sa v
ústranie. V noci tiež asi 2 hodiny spal. Ostatný čas bol vyplnený
takzvanými informáciami a žalobami, čiastočne tiež návštevami.

Môžem prezradiť, že Scotus Viator zistil, že za maďarskej vlády
vodilo sa Slovákom o mnoho lepšie, a že sa im povedie zase úplne
dobre, akonáhle bude slovensku daná autonomia, ktorá im slobodné
rozhodnutie usnadní.

Z ťažkých žalôb, prednesených na Čechov sluší sa uviesť toto:
1. Veľká suchota na Slovensku, ačkoľvek v Čechách a na Morave

niekoľkoráz výdatne pršalo.
2. Pri matchi Š. K. Slávie s Budapešťou T. C. uznal sudca Čech

goal, daný Čechmi z off side.
3. Dáky Čech sľúbil Slovenke sňatok, ale slovo svoje nedodržal.

(Táto udalosť sa stala v Amerike a to prinútilo príbuznú oklamanej
Slovenky, že sa stala zúrivou autonomistkou.)

4. Češi zúmyselne užívajú v písme na konci viet rovnakého bodu
ako Slováci.

5. Kazia dobré mravy, poneváč niektorý z nich mal dieťa už pred
svatbou.

6. Umiestnili v nebi sv. Václava zúmyselne so sv. Štefanom.
7. Snažia sa cieľuvedome Slovensko počeštiť tým spôsobom,

že si mnoho Čechov berie za ženy Slovenky. Túto akciu zamýšľajú
zlí Češi ešte sosilniť.

8. Niektorí schopní ľudia sú bez zamestnania, ačkoľvek by mohli
ako dr. Bazovský v Lučenci tvrdí byť guvernérmi v Podkarpatskej Rusi.

Z vlastnej skúsenosti poznal Scotus Viator, že sa v školskej otázke
na Slovensku od prevratu nestalo pranič. Nieto tu škôl slovenských
vôbec a bývalí slovenskí učitelia sú na záhaľke.

Zmizly i všetky kostoly, kríže a sochy.
Neinvestuje sa na Slovensku žiaden kapitál.
Železnica Zvolen Krupina sa nestavia atď., atď.
Niet divu, že tieto všetky okolnosti a usilovná snaha tých

mnohých sťažovateľov presvedčila Scotusa Viatora o tom, že pomery
na Slovensku sú vskutku kritické a vtisly smutný výraz na jeho
výmluvnú tvár. Jeho úsudok o Čechoch a roduverných Slovákoch
bude priamo zdrvujúci...!

Jozef Hobl, 9. 6. 1923

Vážení čitatelia, naši priaznivci – permoňáci! Veľmi nás
teší Váš záujem o súborné vydanie desiatich ročníkov Bystric-
kého permona s názvom: Za živa v Bystrici... Prvé vydanie sme
rozpredali za niečo menej než týždeň, a keďže druhé vydanie
sa už tiež minulo, pripravujeme vydanie tretie. Váš záujem o
našu knihu je pre nás najlepším ocenením našej práce.

Ďakujeme Vám!
Tretie vydanie – to je opäť aj šanca pre Vás, ktorým sa ešte

nepodarilo získať našu knihu. Ak máte o ňu záujem, môžete si
ju objednať na adrese redakcie či už osobne, písomne alebo
mailom. Kontakt je v tiráži. Prípadne môžete využiť aj našu
facebookársku stránku. Budeme veľmi radi, keď naším dielom
potešíme ďalších ľudí, či už priamo Vás alebo Vašich príbuz-
ných, známych a priateľov.

Prajeme Vám veľa pekných chvíľ, zážitkov a nových
poznatkov s Bystrickým permonom.

Richard R. Senček



(Príspevok venujeme 1150. ročnému jubileu príchodu slovanských
vierozvestcov na naše územie a 150. výročiu vzniku Matice slovenskej)

Dôležitým špecifickým znakom identity a kultúry európskych etnických
či národných spoločenstiev je základný dorozumievací prostriedok, jazyk.
Ani v dnešnom modernom svete nemožno vymazať historickú skutočnosť,
že klasické, ale i tie novodobé národy na teritóriu matky Európy, až na
nepatrné výnimky, vznikali a historicky sa vyvíjali na tradíciách kresťanskej
duchovnej kultúry. Tá sa síce u nich, aspoň z aspektu liturgie, spravidla
udomácňovala prostredníctvom starovekých klasických, univerzálnych,
pritom už neživých jazykov. Naši slovienski predkovia v podmienkach Veľkej
Moravy tvorili prvé etnické spoločenstvo v Európe, ku ktorému nová
duchovná kultúra, založená na kresťanskom učení, prichádza už v 9. storočí
spoločne s liturgiou, dokonca vedno s písmom, v živom a ľudu zrozu-
miteľnom jazyku. Vďačiť za to možno byzantskej misii solúnskych bratov
Konštantína–Cyrila a Metoda, ktorí k nám prišli pred 1150 rokmi, t. j. v
roku 863, na pozvanie veľkomoravského kniežaťa Rastislava. Zložité
okolnosti ďalšieho historického vývoja zabránili udomácneniu sa tohto
jazyka v duchovnom alebo občianskom živote na našom území, hoci sa
pritom stal, vedno s upraveným písmom, dôležitým zjednocovacím kultúr-
nym prvkom alebo prostriedkom, nielen pri pokresťančovaní, ale tiež pri
formovaní slovanských národov juhovýchodnej a východnej časti Európy.
Napriek pribúdajúcim stáročiam od čias byzantskej misie, nejeden z
predstaviteľov slovenského kultúrno-duchovného života siahol po kultúrnom
dedičstve, prvými nositeľmi ktorého na našom území bola dvojica solún-
skych bratov, v kresťanskom svete uznávaných dnes za svätcov. Cyrilo-
metodské tradície majú v mnohom svoje osobitné miesto aj pri formovaní
sa novodobého slovenského národa. Nie náhodou  na počesť tisícročného
jubilea tejto udalosti bola 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine
založená prvá vrcholná kultúrno-spoločenská inštitúcia Slovákov – Matica
slovenská. Nemalý podiel na tom majú jej poprední zakladatelia a prví hlavní
predstavitelia Štefan Moyses a Karol Kuzmány, mená ktorých sa hlboko
vryli nielen všeobecne do dejín Slovákov, ale sú osobitne späté i s mestom
Banská Bystrica. Jubilejný rok dvoch uvedených udalostí z dejín národnej
kultúry považujeme za vhodný, aby sme na stránkach nášho časopisu veno-
vali spomienke na život a dielo dvojice tých, čo vyorali nemalú brázdu  národa
na roli dedičnej, podstatná časť ktorej sa viaže práve k tomuto mestu.

PhDr. Štefan Moyses  (Mojžiš, Moyzes)
sa narodil 24. októbra 1797 v roľníckej rodine vo Veselom pri Piešťa-
noch. Otca i matku stratil v útlom veku, pričom ho náhradní rodičia,
ako mimoriadne nadaného chlapca, dali študovať. Gymnázium, a potom
štúdium na bohosloveckom seminári, ukončil v Trnave v roku 1815,
následne pokračoval v štúdiách teológie na ústrednom seminári v Pešti,
a potom v Ostrihome. V roku 1829 získal titul doktora filozofie na
Filozofickej fakulte univerzity v Pešti. Hoci vyšiel z trnavského berno-
lákovského prostredia, pod vplyvom J. Kollára, M. Hamuljaka, P. J.
Šafárika sa neskôr vzdal bernolákovčiny a stal sa prívržencom idey
československej národnej a jazykovej jednoty a slovanskej vzájomnosti.
Bol členom krúžku slovenskej národno-obrodeneckej inteligencie v
Pešti a Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej.

 Vysvätený za kňaza, od roku 1821 pôsobil v kňazských službách v
Szentendre, Bzovíku, Tesárskych Mlyňanoch, Tölgyesi , v rokoch 1828
– 1829 ako slovenský kazateľ v Pešti. V rokoch 1829 – 1847 pôsobil
ako profesor filozofie a gréčtiny na Kráľovskej akadémii v chorvátskom
Záhrebe. Tu sa stal v r. 1842 spoluzakladateľom a členom Matice ilýrskej
(chorvátskej). V r. 1847 sa stal kanonikom, súčasne ho záhrebská
kapitula zvolila za svojho zástupcu záhrebskej kapituly na Uhorskom
sneme v Bratislave, neskôr sa stal jeho poslancom za chorvátsku
národnú stranu. Tu sa stal roku 1848 zároveň podporovateľom návrhov
Ľudovíta Štúra, na opätovné zavedenie materinského jazyka na
základných školách a pri bohoslužbách i niektorých ďalších jeho
požiadaviek. V r. 1848 - 1849 bol cisárskym dôverníkom za Chorvátsko
vo Viedni. Vďaka svojej aktivite, zásluhám a schopnostiam si čoskoro
získal náklonnosť mladého panovníka Františka Jozefa I. Ten dňa 5.
septembra 1850 Štefana Moyzesa vymenoval za diecézneho biskupa
Banskobystrickej diecézy.

V Chorvátsku, v meste Záhreb, ostal Slovák a Slovan Štefan Moyses
po 21-ročnom pobyte zapísaný ako významná osobnosť.
Banskobystrický biskupský prestol zaujal 23. júla 1851, po potvrdení
pápežom Piom IX. a po vysvätení arcibiskupom J. Scitovským. Za svoje
prvotné sídlo si vybral letnú biskupskú rezidenciu vo Svätom Kríži (dnes
Žiar nad Hronom). Nevedno, či tak urobil z opatrnosti voči bansko-
bystrickému prostrediu, v ktorom sa dovtedy časť predstaviteľov mesta
a regiónu nežičlivo stavala voči slovakizujúcim snahám, pričom tiež
banskobystrická biskupská rezidencia bola za bývalého biskupa J.
Rudňanského jedným z hlavných centier maďarizácie, ostro zameraným
proti Viedni. Popri konsolidácii zanedbanej diecézy, najmä dôsledkami
revolučných rokov, zjednocovaní duchovenstva, zabezpečovaní neobsa-
dených farností, veľkú pozornosť venoval rozvoju školstva a presadzo-
vaniu slovenského charakteru stredných škôl v slovenskom prostredí.
Podporoval jednak kňazský seminár v Banskej Bystrici, ale organizačne
i materiálne tiež kráľovské katolícke gymnázium v meste, pričom má
hlavný podiel na jeho poslovenčení. Ako známa autorita, zaslúžil sa
(najmä príhovorom na najvyšších postoch) o úradné povýšenie školy z
nižšieho štvorročného na osemročné c. k. štátne vyššie gymnázium, k
čomu došlo (vedno so zvýšením platov riaditeľa a profesorov) na základe
rozhodnutia cisára a výnosu ministerstva osvety úradným listom z 20.
septembra 1854.

V čase, keď Moyses prišiel na Slovensko, viedenská vláda urobila
Slovákom určitý ústupok v tom, že sa na školách v slovenskom prostredí
mohlo vyučovať aj v slovenskom jazyku. Poradcom pre záležitosti
uhorských Slovanov vo Viedni bol známy odporca štúrovskej slovenčiny
Ján Kollár. A tak aj Š. M., ako prívrženec kollárovskej idey českoslo-
venskej národnej a jazykovej vzájomnosti, bol za jeden spisovný jazyk
československý či tzv. staroslovenčinu. Išlo vlastne o slovakizovanú
češtinu, ktorá sa presadzovala vo výučbe, osobitne na stredných
školách. V 50.  rokoch 19. st. sa staroslovenčina ako predmet vyučovala
aj na niektorých ďalších gymnáziách v slovenskom prostredí, pritom
banskobystrické c. k. gymnázium bolo vlastne jedinou slovenskou
strednou školou v Uhorsku, pretože sa tu v tomto jazyku aj vyučovalo.
Pričinením sa biskupa dalo mesto postaviť pre gymnázium honosnú
budovu, dokončenú r. 1858 (dnes Nám. Š. Moysesa č. 14, oproti
tržnici). Na vlastné útraty poslal študovať dvoch mladých, nadaných
učiteľov na univerzitu, aby mohli získať diplom stredoškolského profe-
sora. Vzhľadom na nedostatok slovenských vyučujúcich, na gymnázium
prichádzali českí profesori, a pretože neboli slovenské učebnice,
prinášali pre žiakov tiež české učebnice. Dostatočne zrástli so sloven-
ským prostredím, mali pochopenie pre slovenských žiakov, získali si
náklonnosť obyvateľstva, materiálne podstatne prispeli k budovaniu
žiackej i profesorskej knižnice či školských kabinetov.

Š. M. od svojho príchodu zároveň presadzoval v jazyku českoslo-
venskom  tiež publikovanie. V roku 1852 obnovil a sám finančne
podporoval vydávanie časopisu Cyrill a Method, ktorý venoval pozornosť
predovšetkým školstvu a výchove. Časopis vychádzal v Banskej Bystrici,
prvých päť rokov v staroslovenčine, v ďalšom období prechádza na
publikačnú formu upravenej štúrovskej spisovnej slovenčiny, ku ktorej
napokon postupne prešiel aj sám vydavateľ, Š. M. Sám bol potom známy
svojou publicitou v štúrovčine. Tlačou mu napr. vyšli viaceré kázne a
prejavy, ako aj kniha Myšlienky o záhradníctve vôbec a štepárstve zvlášť.

Uvedomujúc si, že kvalita vzdelávania žiakov závisí od kvalifiko-
vaných učiteľov, Š. M. sa usiloval o vybudovanie učiteľskej prípravky.
Aby  k tomuto kroku pritiahol predstaviteľov mesta, sám vložil na tento
účel do mestskej kasy tisíc zlatých fl. Na jeho neustále naliehanie
banskobystrická učiteľská preparandia bola otvorená začiatkom
školského roku 1856 – 1857. Aby školu mohli navštevovať aj študenti zo
vzdialenejších sídel, za podpory priaznivcov školy, profesorov i vlastnými
prostriedkami, dal vybudovať pri gymnáziu alumneum, kde mali žiaci
gymnázia i preparandie zabezpečenú stravu a cezpoľní tiež ubytovanie.

Októbrovým diplomom z 20. 10. 1860 panovník udelil Uhorsku
osobitné práva, ktoré maďarské vládne kruhy vzápätí využili na opätovné
maďarizačné ťaženie voči právam nemaďarských národností, čo malo
osobitný dopad v školskom prostredí. V banskobystrických pod-
mienkach stál na čele maďarizačného prúdu, zloženého najmä z



príslušníkov maďarskej šľachty, časti inteligencie a podnikateľov,
zmaďarizovaných už v období pred r. 1849, opätovne zvolený župan,
barón Anton Radvanský a neskorší hlavný župný notár, Béla Grűnwald.
Na r. k. gymnáziu toto ťaženie pocítili r. 1861 ako prví 12 českí profesori,
ktorí museli školu a mesto opustiť. Od 1. septembra 1861 na škole
ostal z nich len jeden, ktorý ovládal maďarčinu
a zo slovenských tiež jeden profesor a jeden
katechét. Nahradili ich mladí maďarskí pro-
fesori a gymnázium v centre diecézy bolo
pomaďarčené.

Tento krok, vedno s postupujúcou maďari-
záciou aj na ostatných školách v čisto slo-
venskej banskobystrickej diecéze, politické
prenasledovanie a úradné šikanovanie aktív-
nych kňazov oboch konfesií, zmobilizovali sily
a schopnosti biskupa Štefana Moysesa a vtiahli
ho do víru slovenského národnopo-litického
pohybu vtedajšej doby. Keď sa zo strany
maďarských politických predstaviteľov v roku
1861 Slovákom nedostalo odpovede na
Martinské memorandum, zorganizovali slo-
venskí národnopolitickí aktivisti deputáciu na
viedenský panovnícky dvor, ktorá mala me-
morandové požiadavky predostrieť cisárovi.
Nebolo náhodou, že na jej čele na audiencii u
Františka Jozefa I. dňa 12. decembra 1861
stál Štefan Moyses. Vo svojej pamätnej reči,
okrem predloženia memorandových požiada-
viek, výstižne charakterizoval pomery a posta-
venie Slovákov v Uhorsku po Októbrovom
diplome. Cisár väčšiu časť požiadaviek Slovákov, prednesených
Moysesom, posunul na vyriešenie maďarskej vláde a požiadavke
opätovného poslovenčenia banskobystrického gymnázia vyhovel, vďaka
čomu biskup túto otázku dokázal v krátkom čase realizovať. Panovník
súhlasil tiež s požiadavkou založenia Matice slovenskej, na ktorú prispel
sumou 1000 zl. Po ročnej prestávke sa od septembra 1862 na gymnáziu
slovenčina (teraz v štúrovskej podobe) stala vyučovacou rečou, maďarčina
a nemčina sa stali pomocnými jazykmi. Tak mohol kolektív profesorov školy,
na čele s riaditeľom Martinom Čulenom, spolu s ďalšími slovenskými
učebnými zariadeniami, nasledovných päť rokov majoritne vtláčať pečať
celkovému kultúrno-spoločenskému životu v meste a regióne.

Pod vplyvom nových politických pomerov sa tak v banskobys-
trických podmienkach v 1. polovici 60. rokov výraznejšie kryštalizuje
slovenský národnopolitický prúd. Predstavovali ho príslušníci početnej

národne uvedomelej inteligencie, časť podnikateľov, vedno s rozhľa-
denejšími roľníkmi okolitých obcí. Reprezentanti tohto prúdu v zápase
o národnopolitickú identitu dokázali nájsť spoločnú reč, bez ohľadu na
konfesionálnu príslušnosť. Príkladom v tomto smere slúžili predovšetkým
predstavitelia dvoch dominujúcich cirkví, banskobystrický rímskokato-

lícky diecézny biskup Štefan Moyses a hlavný
predstaviteľ patentuálnej časti slovenskej evan-
jelickej cirkvi a. v., superintendent (hodnosť
biskupa! ), Karol Kuzmány s pôvodným sídlom v
Banskej Bystrici. Nebolo určite náhodné, že si
po vytvorení Matice slovenskej v T. Sv. Martine,
4. augusta 1863 novozvolený predseda jej
stáleho výboru Š. Moyses vybral za prvého
podpredsedu práve K. Kuzmányho. Národná
jednota takto aj symbolicky zvíťazila nad konfe-
sijnou rozpoltenosťou Slovákov. Vďaka aktivite
slovenského vlasteneckého prúdu Banská
Bystrica ako sídlo Zvolenskej župy, bola v tomto
čase významným politickým, hospodárskym i
národným  centrom.

Úprava vzťahov medzi východnou a západ-
nou časťou habsburskej monarchie z roku 1867,
známa ako rakúsko-uhorské vyrovnanie, pritom
s realizáciou nových opatrení v miestnych pod-
mienkach, zasadili rozhodujúci úder slovenské-
mu národno-politickému ako aj kultúrno-spolo-
čenskému pohybu, prezentovanému Moysesom
a Kuzmánym. Priniesli zásadné zmeny menovite
v ďalšej orientácii duchovnej a školskej oblasti. Z
banskobystrického štátneho r. k. gymnázia bol

už v marci roku zavedenia dualizmu zo školy odstránený riaditeľ M. Čulen,
po ňom ďalší slovenskí profesori a gymnázium bolo opäť, teraz definitívne,
pomaďarčené. Podobne to bolo s učiteľskou preparandiou, ktorá tiež
potom jestvovala ako maďarský vzdelávací ústav, do roku 1874. Nastal
koniec aj snahám biskupa Š. Moysesa zriadiť v Banskej Bystrici aj
slovenské dievčenské výchovno-vzdelávacie zariadenie, na založenie
ktorého sa mu podarilo dokonca získať od štedrých sponzorov vyše
30 000 zlatých. Zmena politických pomerov, k čomu sa pridružila vážna
choroba a napokon smrť, mu nedožičili dožiť sa tejto školy. Zomrel náhle
vo veku necelých 72 rokov, 5. júla 1869, t. j. práve v deň, ktorý rímsky
pápež na jeho vlastnú žiadosť zasvätil pamiatke slovanských vierozvestov,
dnešných kresťanských svätcov, Cyrila a Metoda.

Prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.
Pokračovanie v budúcom čísle. (Príspevok rozdelila redakcia.)

ZÓLYOMMEGYEI LAPOK
-  Listy Zvolenskej župy, 25. január 1891:

ZAMRZNUTÝ ČLOVEK

Začiatkom minulého týždňa dvaja obyvatelia obce Riečka,
robotníci v Harmaneckých papierňach, sa po skončení pracovnej
doby dali na cestu domov. Unavení z práce a oťapení od krutej zimy
sa pomaličky uberali smerom k Riečke. Už boli blízko dediny, keď
jeden robotník  povedal svojmu spoločníkovi, že je natoľko unavený
a skleslý, že už ďalej nie je schopný sa vliecť, a potom si sadol na
kraj cesty.

Spoločník ho neustále povzbudzoval, že dedina je už blízko,
aby len vydržal, ale každé povzbudenie bolo márne, unavený človek
sa už nechcel hnúť. Spoločník sa potom vydal smerom k dedine ,
aby odtiaľ poslal chlapov pre kamaráta, ktorý zaostal, avšak pokiaľ
tí tam došli, spolucestujúceho, menom Ján Kordík, našli už
zamrznutého.

NAŠE NOVINY
-  29. november 1935:

KUS SLOVENSKEJ BIEDY
alebo ako skonal Kútik
Tragédia za tragédiou stíha náš úbohý ľud, ktorý ide za skyvou

chleba. Minulý týždeň vybrali sa z Brusna dvaja kupci s tovarom na
jarmok do Ružomberka. Bol to 40-ročný Uhrík a 34-ročný Kútik. Chlapi
v najlepšej sile. Nemali však peňazí, aby mohli ísť na jarmok vlakom.
Pustili sa teda pešky Sobotnicou, okolo Prašivej, cez Korytnicu,
Osadu, a tak do Ružomberka. Tovar niesli v krošniach na chrbtoch.
Pravda, veľká cesta aj silných chlapov ohne. Keď stúpali Sobotnicou,
Kútik vraví Uhríkovi, aby sa vrátili na vlak, že si radšej odtrhnú od úst a
nebudú aspoň toľme ustatí. Uhrík ho však posmeľuje, že sú mladí, že
už len voľajako vydržia, a potom škoda  každého haliera, keď ho niet
kde zohnať. Išli ďalej a tu Kútik hovorí, že prichádza naňho akási ťažoba.
Uhrík mu dodáva sily, aby len vydržal. Kútik sa premáha, ohýba sa k
zemi, aby si ovlažil ústa hrudkou čerstvého snehu.

Vkladá do úst, ide ešte spomaleným krokom asi dvesto krokov,
zastane, zhlboka vydýchne a zvolá: „ Kamarát, už ďalej nevládzem!“
Vtom spadol na zem, dolu vŕškom ešte dva razy sa prevrátil a skonal.

Takáto je bieda a takéto sú následky biedy na Slovensku.

 Redakcia časopisu Permon

Pamätná tabuľa Š. Moysesa.



Jedna z najkrajších a najhodnotnejších dominánt, posta-
vených v 20. storočí, je honosná nárožná budova v Národnej a
Kuzmányho ulici, ktorá bola počas svojej viac ako 80-ročnej
histórie spojená s bankovníctvom v meste pod Urpínom.

K napísaniu tohto článku ma viedlo niekoľko dôvodov. Okrem toho,
že som v tejto budove prežil viac ako polovicu mojej profesionálnej bankovej
praxe, táto dominanta má mimoriadne postavenie medzi bankovými
objektmi v našom meste a práve v nej vyše 80 rokov pulzuje bankový život,
spojený s mnohými míľnikmi v histórii nášho bankovníctva a peňažníctva.

Skôr ako sa dostanem k projektantovi tejto budovy, rád by som
uviedol niekoľko informácií k
vzniku Národnej banky českoslo-
venskej. Po vzniku Českosloven-
skej republiky v roku 1918 bolo
nutné oddeliť našu menu od rakúsko-
uhorskej. Túto úlohu zabezpe-
čoval Dr. Rašín procesom okolko-
vania rakúsko-uhorských banko-
viek a postupným vydávaním
československých štátoviek. K
tomu bol zriadený Bankový úrad
ministerstva financií, ktorý pôsobil
až do konca roka 1925.

Na základe nových legislatív-
nych úprav z rokov 1920 a 1925
bola zriadená nová ceduľová
banka Národná banka česko-
slovenská (k 1. januáru 1926).
Činnosť zahájila k 1. aprílu 1926. Akciový kapitál tejto banky pred-
stavoval 12 miliónov zlatých amerických dolárov, čo predstavovalo 405
miliónov korún. Celkove bolo vydaných 120 tisíc akcií po 100 dolárov,
pričom tretinu z nich prevzal československý štát a ostatné boli rozdelené
medzi jednotlivých akcionárov. Banka dostala na 15 rokov výhradné právo
vydávať v Československu bankovky. Jej povinnosťou bolo spravovať
československú menu, zabezpečovať jej krytie, udržiavať stabilný kurz
bankoviek hlavne voči americkému doláru. Do roku 1934 realizovala
politiku zlatej zmeniteľnosti koruny.

Na čele banky bol guvernér,
ktorý bol menovaný na obdobie 5
rokov prezidentom republiky. Prvým
guvernérom bol vymenovaný JUDr.
Viliam Pospíšil, ktorého v roku 1939
nahradil JUDr. Karol Engliš. V
organizačnej štruktúre banky bolo
niekoľko úrovní. Okrem ústredia v
Prahe boli nižšími organizačnými
zložkami filiálky a pobočky. Na
Slovensku bolo celkom 6 filiálok a
22 pobočiek, pričom bratislavská
filiálka bola v rámci celej banky
druhá najväčšia z pohľadu obchod-
ných a úverových činností.

Národná banka českosloven-
ská po svojom vzniku začala reali-
zovať výstavbu svojich filiálok, pričom architektonické a dispozičné
riešenia boli prísne podriadené vykonávanej činnosti. Prvé filiálky začali
fungovať vo vlastných budovách už v roku 1929, pričom filiálka
Ružomberok a Užhorod boli otvorené v roku 1933. Budova filiálky
Národnej banky československej v Banskej Bystrici bola taktiež otvorená
v prvom období, pričom jej realizácia bola v rokoch 1930-1932. Bys-
trickú filiálku projekčne pripravoval už v roku 1929 architekt prof.
Ladislav Skřivánek, rodák z Čáslavi. Ten má na Slovensku 2 realizácie.
Prvou je budova školy T.G.Masaryka v Piešťanoch, ktorú projektoval v
rokoch 1921-1922 a bola zrealizovaná k 1. septembru 1926.

Budova filiálky v Banskej Bystrici je značne ozdobnejšia, známejšia
a slávnejšia. Autor  tu použil starostlivo formované priečelie, kamenné
bosované sokle, členitú atiku, skulptúry, renesančné, ale aj iné zdobné

prvky. Chcel tým vyjadriť svoje
presvedčenie o poslaní rene-
sancie. Štýl tejto budovy sa často
uvádza ako toskánsky. Zaujíma-
vosťou je, že najmä fasáda budovy
sa stala pre autora projektu
priestorom pre vyjadrenie mno-
hých myšlienok. Z viacerých
citátov vyberiem len jeden

„Pracovať a šetriť,
merať a veriť
milovať a úfať“.

Farebné znaky na fasáde, ktoré
sa pravidelne striedajú, predstavujú
kruhový štylizovaný emblém NBČ a
slovenský znak, čím podtrhujú územ-
nú príslušnosť tejto filiálky. Objekt je
zapísaný v zozname kultúrnych
pamiatok SR pod číslom 1001/0.

V tejto súvislosti by som rád
uviedol jednu skutočnosť, s ktorou
som sa stretol počas mojej pro-
fesionálnej praxe. Pri podrobnej-
šom študovaní projektovej doku-

mentácie, ktorá sa v pomerne veľkom rozsahu zachovala a nachádza
sa v terajšej expozitúre NBS Banská Bystrica, je veľmi veľa originálnych
zásahov a úprav od samotného autora p. prof. Skřivánka, z čoho je
zrejmé, že autor sa aktívne podieľal i počas realizácie samotnej stavby
na riešení mnohých problémov. Zásahy sú robené ceruzou a signované
samotným autorom.

V priebehu viac ako 80 rokov budova prešla mnohými zmenami a
úpravami. V období rokov 1939 – 1945 tu bola filiálka Slovenskej

národnej banky. Po 2. svetovej
vojne tu opäť sídlila filiálka obno-
venej Národnej banky českoslo-
venskej, ktorá sa zmenila so
vznikom ŠBČS. I v rámci tejto
banky budova bola svedkom zmien
a úprav, či už to bolo v období rokov
1968 – 1969, alebo v rokoch
1989 – 1990, kedy bola vytvorená
pobočka emisnej banky.

Veľkou zmenou a míľnikom pre
inštitúciu ŠBČS, ale aj z pohľadu
činnosti bol rok 1990. S vytvorením
dvojstupňového riadenia centrálna
banka – obchodné banky sa vyt-
vorili požiadavky na novú úlohu a
aktivity. Preto bolo potrebné prispô-
sobiť budovu pobočky novým po-

žiadavkám a cieľom. Rozšírili sa pracoviská pre úschovu a spracovanie
hotovostí a v objekte sa začali realizovať komplexné peňažné služby pre
špecifickú klientelu. Vývoj však rýchlo napreduje a k 1.7.2006 bola
uskutočnená ďalšia organizačná zmena v Národnej banke Slovenska –
zrušenie pobočiek NBS a transformácia na expozitúry.

V súčasnosti budova expozitúry Národnej banky Slovenska je
funkčná a plní úlohy v rámci nášho regiónu.

  Jozef Kreutz

Pozn.
Autor odpracoval v bankovníctve vyše 30 rokov, pričom v rokoch 1990 – 2006

bol riaditeľom pobočky ŠBČS a NBS. Svoje bohaté skúsenosti z oblasti bankovníctva
publikoval v mnohých príspevkoch a článkoch jednak v odbornej tlači, ako aj v novinách.

Mosadzná kľučka v tvare leva na
hlavných vchodových dverách budovy.

Na vchodových dverách bolo v čase
ukončenia výstavby 1932 mosadzných
nitov, čo vyjadrovalo rok ukončenia.

Účastina Národnej banky československej na 100 zlatých dolárov U.S.A.

Budova filiálky Národnej banky československej pravdepodobne krátko
po dokončení (podľa vozidla zn. Tatra).



Špania Dolina je známa bohatou históriou ťažby medených a
strieborných rúd. Pamiatkou na banskú činnosť sú v podobe historických
krajinných štruktúr mnohé montánne formy reliéfu (haldy, šachty, štôlne,
odvaly , banské cesty a i.), ale aj špecifický charakter osídlenia. Krajinný
obraz územia predstavuje neopakovateľnú ukážku vzťahu prírodných a
kultúrnych artefaktov. Pôvodné lesy pred osídlením tohto územia tvorili
bukové pralesy. S rastúcou nadmorskou výškou sa do nich primiešavali
ihličnany (jedľa, smrek, smrekovec) a bučiny prechádzali do bukovo-
jedľových lesov. Lesné porasty však boli v dôsledku banskej činnosti a
súvisiacich aktivít výrazne zmenené a redukované.

Lesné porasty do konca 17. storočia
Archeologické nálezy (sekeromlaty) potvrdzujú dobývanie medenej

rudy v oblasti Španej Doliny už v eneolite (2000-1700 rokov p.n.l). Tu
pravdepodobne došlo k prvým zásahom do pôvodných bukových
pralesov. Cieľavedomé využívanie lesov sa prejavovalo v intenzívnych
zásahoch do vzhľadu krajiny už v 12. a 13. storočí počas nemeckej
kolonizácie, ale najviac vďaka rozvoju techniky v 15. až 17. storočí.
Starohorská banícka oblasť s podnikateľským a spracovateľským
centrom v Banskej Bystrici patrila v tomto období k najvýznamnejším
mediarskym oblastiam. Banská činnosť mala na okolité lesy nepriaznivý
vplyv. Dolina Banského potoka bola postupne odlesňovaná, koncom
15. a začiatkom 16. storočia sa tu už vytvorili súvislé holiny. V dôsledku
hospodárenia s lesmi v tomto období pokleslo zastúpenie buka a do
porastov prenikol  rýchlejšie rastúci smrek. Podľa historických záznamov
z roku 1565 les tiahnuci sa z Panského dielu do Španej Doliny ešte
nebol vyrúbaný. Juhozápadné svahy Španej Doliny obrastal mladý
jedľový les premiešaný s listnatými drevinami.

Lesné porasty od 18. do začiatku 19. storočia
Nasledujúce obdobie predstavuje postupné vyčerpávanie rudných

ložísk a úpadok ťažby. Podľa mapy z roku 1783 bolo odlesnenie územia
v tomto období výrazné. Podľa inšpektora Dušeka boli v roku 1808 v
doline Banského potoka mladé aj porubné porasty bučín a smrečín.
Územie okresu Špaňodolinského chotára však bolo úplne odlesnené.
Výrub sa uskutočňoval túlavým spôsobom a lesy boli výrazne
degradované. Nevyhnutné bolo umelé zalesňovanie realizované
Jozefom Dekretom-Matejovie. V priebehu rokov 1816-1830 bolo jeho
zásluhou zalesnených v revíri Špania Dolina v lesných čiastkach Na
Lazarete-Suchý vrch, Na Jame, Pod dlhým dielom, Červený Krámec,
Krásna Hôrka, Končitý vrch, Suchý vrch a Malá Lesná spolu približne
24 ha spustnutých plôch. Vysadené resp. vysiate boli smrek, smrekovec
a jedľa regionálne nazývané svrčina, červený smrek a haštra. Stromy v
lokalite na Jame a Krásna Hôrka boli však vyrúbané v 50. rokoch, keď
sa budoval závod Rudných baní. Napriek pokračujúcim výrubom aj
vďaka zalesňovaniu zobrazuje mapa z roku 1844-1845 rozsiahle
zalesnené plochy. Lesy boli zmiešané, vo vyšších polohách na členitých
svahoch sa rozprestierali prevažne ihličnaté lesné porasty.

Lesné porasty od začiatku 19. storočia po súčasnosť
V 19. storočí produkcia medi naďalej upadala a nepokojné 40.

roky a zmeny v monarchii doviedli baníctvo ku koncu. V roku 1888 sa
bane zatvorili, aj keď v nasledujúcich storočiach boli viaceré pokusy o
oživenie banskej činnosti. Počas vojnových udalostí 1. a 2. svetovej
vojny sa rozšíril výrub drevín a zalesňovanie sa prerušilo. Od druhej
polovice 20. storočia sa do ťažby vnášali prvky priemyselnej výroby a
preferovali sa holoruby. Dôsledkom bolo výrazné odlesnenie (najmä v
80. a 90. rokoch), zmena druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry
lesov. Nasledujúce obdobie predstavovalo zánik extenzívneho
hospodárenia na odlesnených plochách. Pasienky a orná pôda v oblasti
Katrenky sa prestali využívať v polovici 70. rokov a na salašoch na
Zadkách a na Zadnej Vápenej boli ovce naposledy v roku 2003.Tieto
lokality spolu  s mnohými lúkami (seno nemá odbyt) a záhradami v
súčasnosti sukcesne  zarastajú náletovými drevinami. V lesnej vegetácii
okolia Španej Doliny sú zastúpené v prevažnej miere bukové a jedľovo-
bukové porasty s výraznou prímesou smreka a smrekové porasty. V
okolí obce sa zachovali fragmenty lesov, ktoré sa svojím druhovým
zložením a štruktúrou blížia k prírodným lesom s vekom 140 až 160
rokov (Baranovo, Pancierovo, Dubiny a nad Šachtou Mária).

Na základe dostupných historických údajov a máp je evidentný
proces zalesňovania okolia Španej Doliny. Je to progres lesnej,

ekologicky stabilnejšej krajiny či regres historických štruktúr kultúrnej
krajiny po stáročia sa vytváraných potrebami človeka? Obec Špania
Dolina a jej okolie je príkladom toho, ako sa zmeny týchto potrieb prejavili
v štruktúre krajiny bez jej výrazného narušenia. Pôvodný charakter
baníckej osady predstavuje potenciál pre súčasné rekreačné využitie
oblasti. Tento charakter považujeme za súčasť historického dedičstva
našich predkov. Montánna krajina so zásahmi do všetkých jej štruktúr
tu existuje nepretržite už 300 až 400 rokov. Všetky prvky kultúrnej aj
prírodnej povahy tvoria jej typický krajinný obraz. Považujeme za
nevyhnutné zachovať historickú krajinnú scenériu a udržiavať ju ako
súčasť kultúrno-historického dedičstva.

Martina Škodová

Slovenské národné povsta-
nie je z historického hľadiska
jednou z najvýznamnejších uda-
lostí našich novodobých dejín.
V jeho pozadí stáli známi i menej
známi ľudia – osobnosti, ktoré
sa nebáli postaviť tyranskému
režimu, aj keď vedeli, že riskujú
vlastný život. Jedným z nich,
ktorý za svoje ideály položil svoj
život bol učiteľ Ladislav Sára.

Narodil sa v Lopeji 9. feb-
ruára 1913. Jeho otec zahynul v
prvej svetovej vojne. Vlastnil
čižmársku dielňu, ktorú potom
zdedila jeho manželka. Ľudovú
školu navštevoval v Brezne, neskôr študoval v Banskej Štiavnici,
Lučenci a v Banskej Bystrici. Po štúdiách sa stal učiteľom s
kvalifikáciou pre ľudové a meštianske školy. Vyučoval slovenský
jazyk, dejepis a zemepis. V Banskej Bystrici vyučoval na Vyššej
priemyselnej škole. Aktívne sa zúčastňoval aj mestského kultúrneho
života, bol spolupracovníkom amatérskeho divadla a je autorom
kroniky mestského divadelného združenia.

Po vypuknutí SNP sa stal prvým hlásateľom Slobodného
slovenského vysielača v Banskej Bystrici. V tomto čase mal len
31 rokov. Čítal väčšinu proklamácií predných činiteľov a mnohé aj
sám koncipoval. Zajali ho 31. októbra na Starých Horách. Najprv
bol väznený v Banskej Bystrici, neskôr v Bratislave. Paradoxne
nezahynul rukami nacistov, ale po nálete amerických a anglických
stíhačiek na nacistický transport zajatcov do koncentračného
tábora pri rakúskom meste Melk 19. februára 1945. Spolu s ním
zahynuli aj ďalšie významné osobnosti SNP.

Richard R. Senček

Do pozronosti dávam novú knihu,
ktorá sa venuje priemyselným dejinám aj
nášho regiónu. Vyšla v edícii Chemický
priemysel v zdrkadle dejín Slovenska –
10. zväzok – Farmaceutický priemysel na
Slovensku. Pochádza z autorskej dielne
historikov Dr. B. Krasnovského, Dr. R. R.
Senčeka a Profesora M. Uhera. Kniha
podrobne zachytáva o. i. aj vývoj
farmaceutického priemyslu v Slovenskej
Ľupči od počiatkov výstavby podniku
Biotika až po 90. roky minulého storočia.
Ide o podrobný a analytický prehľad
priemyselnej histórie jedného odvetvia v
našej oblasti. Knihu vydalo nakladateľstvo
STU v Bratislave, kde je aj k dispozícii.



Vydáva: Občianske združenie Permon Vychádza štvrťročne. Šéfredaktor: Ing. Pavel Gender. Zástupca šéfredaktora: PhDr., RNDr.
Richard R. Senček, PhD., PaedDr. Dušan Jarina, Redakčná rada: Ján Baláž, Mgr. Jozef Ďuriančik, Igor Chromek, Ing. Július
Burkovský, PhDr. Vladimír Sklenka, Mgr. Eva Furdíková, Michal Kiššimon, doc. Ing. Norbert Gáborčík, PhD.
Grafická úprava: PaedDr. Dušan Jarina,

Adresa redakcie: Ing. Pavel Gender, Horná 48, 974 01 Banská Bystrica, e-mailový kontakt: gender@pobox.sk,  nasudj@gmail.com, Tlač:          – Svetlík
Štefan, Slovenská Ľupča, Registr. číslo: OÚ-OPT-1/2003. Elektronickú podobu nájdete: www.banskabystrica.sk v podadresári kultúra a www.permon.eu

Obec Donovaly sa vyvinula z uhliarskych osád Banskej komory v severo-
východnom cípe banskobystrického mestského teritória, kde sa ťažilo drevo a pálilo
drevené uhlie pre erárnu hutu na Starých Horách.  Osady založili v 17. a 18. storočí
drevárski majstri-nákladníci a uhliarski tzv. mistríci, podľa ktorých bola väčšina z
nich aj pomenovaná: Bully (1618 Bulla), Hanesy (uhliar Hanes), Mistríky (1743),
Mišúty (1743), Močiar (1754), Polianka (1820), Sliačany (1820). Ich administra-
tívnym centrom sa stala v roku 1860 najväčšia
osada Donovaly doložená z roku 1710 ako
Donnovall, z roku 1743 ako Donoval, od roku
1920 ako Donovaly. Prvá písomná zmienka o
obci je z roku 1702.

V roku 1828 žilo v obci 475 obyvateľov v
77 domoch. Od polovice 19 storočia pracovali
prevažne v štátnych lesoch alebo v hore-
hronských železiarňach. Po roku 1922 bola tu
silná nezamestnanosť a vysťahovalectvo.

Prvé zámery vybudovať na Donovaloch
turistickú chatu sú zaznamenané v zápisnici
Odboru KČST Banská Bystrica z októbra 1934,
kedy sa výbor uzniesol postaviť chatu a
uvoľniť peniaze na zakúpenie pozemku pre
chatu. Následne Správa štátnych lesov v Liptovskom Hrádku oznámila odboru za
akých podmienok by mohla odpredať pozemok a Ing. Formánek z Banskej Bystrice
vypracoval predbežné plány chaty. Ale už zápisnica z výborovej schôdze odboru z
18.1.1935 konštatuje, že na Donovaloch zamýšľa stavať Krajinský úrad turistický
hotel, preto odbor zaujme vyčkávacie stanovisko, ako sa vec ďalej vyvinie.

Počas roku 1935 sa potom všetky schôdze odboru KČST Banská Bystrica naďalej
venovali myšlienke na stavbu chaty na
Donovaloch a usporiadali aj výlet s účelom
obhliadnuť vhodné miesto na chatu. Koncom
toho roku však Ústredie KČST zamietlo sub-
venciu na tento účel, a tak zápisnica zo 14. 2.
1936 uvádza uznesenie, že ak sa postaví na
Donovaloch hotel, bolo by zbytočné, aby tam
klub staval chatu, pokúsi sa iba zabezpečiť
výhody pre členov - dojednať s nájomcom hotela
zriadenie spoločnej nocľahárne a zníženie cien
ubytovania pre turistov. Členovia KČST tiež
navrhovali, aby obce zriadili nocľahárne na
Starých Horách a Donovaloch, prípadne, aby
sa  donovalský konzum rozšíril o nocľaháreň
KČST. Okresný úrad následne oznámil, že žia-
dosť o subvenciu postúpil krajine a zároveň vzal
na vedomie, že Odbor KČST B. Bystrica  upúšťa od stavby chaty na Donovaloch.

Preto prvým ubytovacím zariadením na Donovaloch bol  župný turistický hotel,
postavený Župou Pohronskou, v snahe povzniesť turistický a cudzinecký ruch v
Československejrepublike. Jeho  výstavba podľa projektu arch. Fr. Bednárika  sa
začala v roku 1936 a ukončená bola v roku 1938, v náklade vyše troch miliónov
korún. Stavbu realizovala firma Dr. Ing. Anton Slíva a Ing.Jozef Slíva, staviteľ. Postavili
ho na slnečných svahoch rozsiahlych horských lúk na južnom úpätí vrchu Zvolen
nad obcou Donovaly. Po skončení výstavby trojposchodovej stavby mal hotel 29
ubytovacích miestností s 80 lôžkami v 1 – 3 posteľových izbách  a v jednej 8
posteľovej spoločnej nocľahárni. Bola tam aj klubovňa, knižnica, lyžiareň a k hotelu
patrilo aj volejbalové ihrisko a bazén. Nájomníkom župného hotela bola Slovenská
hotelová  úč. spol. v Bratislave, ktorá ho v korešpondencii uvádza pod názvom
„Šport-hotel Donovaly“, ale Župný výbor župy Pohronskej ho uvádza ako „Župný
hotel na Donovaloch“. V Uznesení č. 157 zo dňa 11. 6. 1943 Župný výbor Župy
Pohronskej oznamuje Slovenskej hotelovej úč.spol. v Bratislave, že je ochotný rokovať
o predĺžení nájomného pomeru.

Donovaly sa osobitne zapísali do dejín Slovenského národného povstania a
stali sa jedným z centier „Partizánskej republiky“ v oblasti Nízkych Tatier a Staro-

horských vrchov. Pamätná tabuľa na chate MUDr. Nábělka na Donovaloch uvádza
nasledovný text: „V noci z 29. na 30.8.1944 tu skoncipovali a podpísali v poradí
Dr. Vavro Šrobár, pplk. Mirko Vesel, pplk. Dr. Ing. Miloš Marko, mjr. Milan Šrobár a
MUDr. Ludvík Nábělek - Proklamáciu slovenským vojakom a Proklamáciu
slovenskému národu, ktoré boli 30. 8. 1944 pri vyhlásení SNP prečítané v
Slobodnom slovenskom vysielači.“ Uvedené proklamácie prečítal legendárny
hlásateľ Prof. Ladislav Sára a bola to prvá výzva do boja za oslobodenie.

Na Šport Hoteli boli umiestnené pamätné tabule s nasledovným textom: „V tejto
budove po evakuácii Banskej Bystrice z 27. na 28. októbra 1944 posledný raz zasadali

Predsedníctvo SNR, vedenie KSS, veliteľstvo
1. československej armády a hlavný štáb
partizánskeho hnutia pred ústupom do hôr“.
Spomínaný rozkaz podpísal gen. Rudolf Viest.

Druhá pamätná tabuľa uvádza: „V tejto
budove bola v čase SNP 1944 umiestnená
štábna rota 1. čsl. armády na Slovensku -
vysokoškolský štábny oddiel.“ Tento oddiel
sprevádzal a chránil generálov Viesta a Go-
liana až do ich zajatia Nemcami v Pohronskom
Bukovci po zrade domáceho konfidenta.

Ďalšia pamätná tabuľa, ktorá je umiest-
nená na Obecnom úrade uvádza: „V tejto
budove bola za Slovenského národného
povstania povstalecká nemocnica.“ Na

priestranstve pred hotelom je umiestnená Socha partizána, ktorej autorom je národný
umelec, akad. sochár Jozef Kostka.

Po zatlačení povstania do hôr obsadili hotel nemeckí vojaci a hotelové zariadenie
do značnej miery poškodili a zničili.

Podľa Smernice Povereníctva SNR pre veci vnútorné zo dňa 22. 4. 1945, došlo k
likvidácii župných úradov a župného hospodárstva, a tak dňa 20. 12. 1945 bansko-

bystrický župný úrad v likvidácii, vydal výmer,
ktorým odovzdal do správy a do vlastníctva
Okresného národ ného výboru v Banskej
Bystrici nemovitosť „Okresný turistický hotel“
na Donovaloch v tom rozsahu, v akom bol
prevzatý župou Pohronskou.

ONV Banská Bystrica 14. 10. 1945
posiela Povereníctvu pre priemysel a obchod
žiadosť o poskytnutie prostriedkov na opravu
a doplnenie hotelového zariadenia. Žiadosť
odôvodňuje aj nasledovne: „Turistický hotel je
v blízkosti Banskej Bystrice, kde sa budú konať
tejto zimy celoštátne lyžiarske preteky.
Nemeckí okupanti zničili všetky okolité
turistické chaty, takže pre ubytovanie turistov
a cudzincov prichádza v úvahu - jedine len

turistický hotel na Donovaloch. Je teda prvoradým celoštátnym záujmom, aby tento
podnik bol čím skôr zariadený a postavený do prevádzky, čo sa má stať podľa zmluvnej
zaviazanosti nájomnej zmluvy už dňa 1. decembra 1945.“

Hotel, ktorý bol najprv v správe Slovenskej hotelovej spoločnosti, prešiel po
znárodnení do majetku podniku cestovného ruchu Turista, neskôr pod Stredoslo-
venské hotely Ružomberok, potom pod Interhotely Ružomberok.

Hoci Donovaly boli z Banskej Bystrice dostupné osobnými autami, ale autobusová
doprava prevažne bola len po Sliačany. V zime táto cesta nebola prejazdná. Výrazný
rozvoj Donovaly zaznamenali v 50. rokoch minulého storočia, keď vtedajšia
príliš úzka cesta s nebezpečnými zákrutami, ktorá viedla cez  sedlo Veľký Šturec
(1 010 m n. m.) a obec Liptovské Revúce do Ružomberka, bola nahradená vybudovaním
novej cesty cez Donovaly. Svojou polohou, počtom horských dopravných zariadení a
vybavenosťou patria Donovaly medzi popredné strediská  na Slovensku – ponúkajú
možnosti pešej turistiky, cykloturistiky a v zime 11 km zjazdoviek.

Hotel Šport počas posledných rokov prešiel viacerými prestavbami a rekon-
štrukciami. V súčasnosti je to privátny Wellness Hotel Šport, ktorý patrí do siete
hotelov spoločnosti Cascada Hotels&Resorts.

Dušan Kaliský

Hotel Šport v roku 1944.

Dobová pohľadnica Donovál so Hotelom Šport.


