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Žijeme také zvláštne časy: financie 
rozhodujú a diktujú, priestor na komuni-
káciu a priateľstvá sa presúva z ľudskej do 
elektronickej roviny a médiá mýlia ľudí. 
Z televízie, tlače i z počítačov sa na nás 
usmievajú celebrity, ktoré okrem toho, že 
vedia vulgárne vystupovať, veľa toho ne-
dokážu (česť výnimkám). Hrdinami sa stá-
vajú tí, ktorí ubližujú, „mocní“ tohto sveta 
sa nám snažia nahovoriť, že najdôležitejšie 
sú zisky a následky ich nesprávnych roz-
hodnutí najviac pociťujú práve tí, ktorí sú 
prirodzene skromní. 

V týchto pomýlených časoch je veľmi dôležité zorientovať sa 
a mys lieť pri tých všetkých problémoch na to najdôležitejšie - na 
budúcnosť našich detí. Ja som úprimne rád, že pracujem v múzeu, ktoré 
sídli vo Svätom Antone. Múzeum má úžasnú možnosť pomôcť všetkým 
zorientovať sa. Múzeum je mostom medzi históriou a budúcnosťou. 
Pomáha nám to dobré z histórie prevziať a zveľaďovať, poučiť sa na 
tom zlom a neopakovať chyby. Práca v múzeu a štúdium histórie má 
význam vtedy, keď z nazbieraných poznatkov, exponátov a činnos-
ti múzea má osoh čo najviac ľudí, keď zistené poznatky neslúžia len 
úzkemu okruhu odborníkov, no širokej verejnosti. Posledným užíva-
teľom svätoantonského kaštieľa bol bývalý bulharský cár Ferdinand 
Coburg (1861 – 1948). Zo života Ferdinanda Coburga sa dá v mnohom 
poučiť. Je príkladom veľmi činorodého človeka, za ktorým tu ostalo 
veľa skutočných hodnôt. 

 
       Ferdinand Maximilián Karl 
Leopold Maria Sachse-Coburg 
Gotha sa narodil 26. februára 
1861 vo Viedni. Pochádzal z 
vojvodského rodu Sachse-Co-
burg Gotha – tak ako ďalší vý-
znamní panovníci: Leopold II. 
– belgický kráľ, Ferdinand Au-
gust – portugalský kráľ a taktiež 
kráľovský pár Albert a Viktória 
v Anglicku. Bol najmladším sy-
nom saského vojvodu Augusta 
Sachsen-Coburg Gotha  (1818-
1881) a francúzskej princeznej 
Clementiny d´Orleáns (1817-
1907).  Už ako 26-ročný (v roku 
1887) sa stal súčasťou vysokej 
politiky. Diplomatickou cestou 
sa dostal (po odstúpení Alexandra Battenberga) na bulharský trón ako 
knieža, v roku 1908 bol vo Velikom Tärnove korunovaný za bulharského 
cára – súčasne bola vyhlásená nezávislosť Bulharska. 

CÁR FERDINAND COBURG
A SLOVENSKO

Pokračovanie na str. 2.Pokračovanie na str. 6.

Pokračovanie na str. 2.

Dňa 29. augusta 1526 utrpelo uhorské vojsko katastrofál-
nu porážku od Turkov. V bitke zahynul aj uhorský kráľ Ľudovít II. 
Jagelovský. Od tej chvíle začala Osmanská ríša neustále postupo-
vať do vnútrozemia Uhorska smerom k územiu dnešného Sloven-
ska. Tureckí vojaci dobývali jeden hrad za druhým – Budín, Os-
trihom, Drégeľ, Balašské Ďarmoty, Sečany, Bujak, Fiľakovo, až sa 
ocitli pred bránami bohatých stredoslovenských banských miest 
vrátane Banskej Bystrice.  

Cisár Ferdinand Habsburský na túto situáciu zareagoval v roku 
1562 vymenovaním šľachtica Štefana Dobóa za vojenského kapitá-
na banských miest a poveril ho ich obranou proti Turkom. Štefan 
Dobó zreorganizoval protiturecký vojenský obranný systém a do-
plnil ho dômyselným signalizačným systémom. Tento signalizačný 
systém dostal pomenovanie „protiturecký telegraf“. Jeho vznik 
spadá do roku 1564, keď sa v Banskej Štiavnici stretli zástupcovia 
stredoslovenských banských miest, kde prijali vojenský poriadok 
k ochrane oblasti stredoslovenských banských miest. Súčasťou 
tohto poriadku bol aj bod o vybudovaní signalizačného systému 
– vartoviek, ktorý by v predstihu upozornil obrancov hradov a oby-
vateľov miest a dedín na príchod tureckých vojakov: „Okrem toho, 
aby vpád nepriateľa bol zavčasu známy, treba držať strážnikov, 
ktorí výstražnými ohňami dajú na vedomie blíženie sa nepriateľa.“

VARTOVKY dômyselný 
protiturecký signalizačný systém

Ľudová architektúra v okolí Banskej Bystrice sa vyznačuje osobi-
tým charakterom v silnom kontraste s mestskou architektúrou. Preto 
v minulosti vznikla myšlienka zriadenia Laskomerského  pohronského 
múzea. V oblasti Laskomerskej doliny mal byť vytvorený areál, kde mali 
byť sústredené zaujímavé pamiatky pohronského regiónu. 

Priblížme si najprv charakteristiku ľudovej architektúry Pohronia. 
Ide o zmes rôznych stavebných typov budov z kameňa a dreva. Pre 
daný priestor sú charakteristické predovšetkým murované domy, ktoré 
majú dlhšiu stranu orientovanú do ulice, kde bola umiestnená aj brána 
a vedľajšia izba. Ďalší typ budov boli murované dvojdielne domy. V nich 
bola brána uprostred a izby boli po bokoch stavby. Pre Horehronie boli 
typické aj zrubové stavby. Z vonkajšej strany boli medzery medzi dre-
venými hradami týchto stavieb vyplnené machom, z vnútornej strany 
boli omietané vápnom. Strechy boli šindľové. Budovy stáli väčšinou vo 
svahu. Spolu s ostatnými, menej často zastúpenými objektami, sa ar-
chitektúra Pohronia vyznačuje osobitnými charakteristickými prvkami. 
Preto už v minulosti vznikla myšlienka využitia týchto budov v prospech 
turistického ruchu. 

Zabudnuté projekty

Coburgov erb

Ferdinand Coburg (1861 – 1948)

STÁLA EXPOZÍCIA 
ĽUDOVÉHO UMENIA V LASKOMERI
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Počas jeho vlády Bulharsko zaznamenalo dynamický politický, hos-
podársky, ekonomický, vojenský a kultúrny rast, podporoval modernizá-
ciu a pokrok. Zúčastnil sa Prvej aj Druhej balkánskej vojny a počas 1. sve-
tovej vojny sa - po dlhšom taktizovaní, pridal na stranu Nemecka a jeho 
spojencov. Po prehratej  1. svetovej vojne ukončil v roku 1918 svoje viac 
ako 30-ročné vládnutie abdikáciou (v prospech svojho prvorodeného 
syna Borisa III.) a odišiel z Bulharska.  

Žil v Nemecku, Rakúsku, Ma-
ďarsku, cestoval po svete a veľmi 
rád sa zdržiaval na Slovensku - v 
svätoantonskom kaštieli a na 
panstve Muráň. S niekoľkými 
pres  távkami žil v kaštieli vo 
Svätom Antone až do roku 1944. 
Z krátkotrvajúceho manželstva s 
Máriou Lujzou Bourbon-Parma 
(1870-1899, sobáš v roku 1893) 
sa narodili  4 deti:  Boris (1894-
1943, neskorší bulharský cár 
Boris III. (vládol v Bulharsku v ro-
koch 1918-1943), Cyril (1895-
1945), Jevdiokija (1898-1985) 
a Nadežda (1899-1958). V roku 
1908 sa oženil s Eleonórou 
von Reuss-Köstriz (1860-1917) 
a v roku 1947 uzavrel morgana-
tický sobáš s Alžbetou Brezáko-
vou zo Slovenska.

Ferdinand Coburg bol veľmi 
zaujímavou postavou svetových 
dejín. Ovládal aktívne 18 jazy-
kov. Bol rozporuplným panov-
níkom, výborným diplomatom, 
vášnivým cestovateľom, dobrým 
poľovníkom, talentovaným vý-
tvarníkom a uznávaným príro-
dovedcom. Mnohé druhy rastlín 
i motýľov sám objavil a nesú 
jeho meno v latinskom názve. 
Zakladal zoologické, botanické 
záhrady, múzeá a vedecké príro-
dovedné ustanovizne v Bulharsku 
i Nemecku. Jeho zbierky z ciest 
v Južnej Amerike, Afrike i Euró-
pe tvoria základ prírodovedných 
múzeí v Sofii i Coburgu. Mal rád 
hudbu, rád chodil do opery a mal 
i nevšedný výtvarný talent. Ako 
poľovník dokázal nielen loviť, no 
taktiež zveľaďovať poľovné plo-
chy a prejaviť úctu ulovenej zveri. 

V staršom veku chodil ako 
odborník - zoológ a botanik prednášať na významné prírodovedné kon-
gresy do Londýna, Ríma, Amsterdamu a veľmi rád chodil poľovať práve 
na Slovensko. Môžeme s určitosťou povedať, že žiadny panovník inej 
krajiny nemal Slovensko tak rád, ako práve Ferdinand Coburg. Všetok 
svoj dôležitý personál - ochranku, osobných tajomníkov i najbližších spo-
lupracovníkov si vyberal zo Slovákov, ktorým najviac dôveroval. Vo svete 
„veľkej politiky“ bol prirodzenou  autoritou. 

Rešpekt pred ním mal aj Hitler, s ktorého politikou sa nestotož-
ňoval. Práve Hitler spôsobil smrť jeho syna Borisa, keď ten odmietol 
odovzdať Bulharsko ríši. Ferdinand dokázal - aj  byť na strane pokroku, 
aj udržiavať a ctiť si tradície. Dokázal podporovať mladých, aj vážiť si 
skúsenosti starších. V každom prípade je príkladom - ako zmysluplne 
a naplno využiť čas, ktorý sme k životu dostali. Svätoantonský kaštieľ 
opustil Ferdinand v roku 1944 a 10. septembra 1948 zomrel v Coburgu, 
kde je aj pochovaný v rodinnej hrobke pod augustiánskym chrámom. 
Na jeho rakve je na mosadznej tabuľke vyrytý text, ktorý hovorí latinsky 

aj o jeho prianí „zložiť svojich posledných desať kostí v lone slovenskej 
zeme v Zlatne“. Ide o dedinku Zlatno na Horehroní pri Pohorelskej Maši. 
Z cintorína v Zlatne je krásny pohľad na Kráľovu hoľu. Slovensko, jeho 
prírodu i poľovačky v našich horách mal Ferdinand Coburg veľmi rád.  
       Múzeum vo Sv. Antone pracuje na filmovom projekte „Po stopách 
Ferdinanda Coburga“. Postupne zaznamenávame výpovede pamätníkov, 
ktorí si ešte na cára spomínajú a mapujeme miesta, kde pôsobil. Múze-

um už vytvorilo filmy „Panovník 
prírodovedec“ /2004/ a „Spo-
mienky spod Muránskej planiny“ 
/2009/. Naše filmy inšpirovali 
taktiež STV a Bulharskú televíziu 
k vytvoreniu hodnotných doku-
mentov o cárovi Ferdinandovi. 
Slovenská televízia vytvorila 
- v réžii Drahomíry Kyslanovej, 
krásny film „Neznámy gróf Mu-
ránsky“ a Bulharská národná te-
levízia film „Ferdinand I. Bulhar-
ský“. V poľovníckom zámočku 
na Prednej Hore má naše mú-
zeum vysunutú expozíciu o 
cárovi Ferdinandovi a v múzeu 
máme uložené veľké množstvo 
dokumentačného, filmového i 
faktografického materiálu. 

Neustále sa dozvedáme 
viac a často veľmi zaujímavé a 
atraktívne informácie. Práve tie 
nám pomáhajú v snahe podať 
odborné poznatky čo najviac 
populárnou formou, aby boli 
viac zapamätateľné hlavne pre 
deti a mládež. V Európe sme 
v rámci projektu už precestovali 
18 krajín a na Slovensku sme fil-
movali nielen v oblasti Svätého 
Antona a Horehronia, no taktiež  
v Hrušove, Čelovciach, Stratenej, 
Mu  ráni, Piešťanoch, Bratislave, 
...atď. Projekt má široký záber. 
Druhotne napomáha pri zvidi-
teľňovaní slovenskej kultúry a 
histórie pred svetom i pri nadvä-
zovaní ďalších nových kontaktov 
s partnerskými kultúrnymi usta-
novizňami v mnohých krajinách 

Európy a sveta. 
V roku 1997 sa konala v Coburgu výstava „Jeden rod – veľa krá-

ľovských korún - Coburg v Bavorsku a Európe“. Výstava bola tak rozsiah-
la - množstvom vystavených zbierok, že sa nevošla do jedného objektu a 
bola inštalovaná v dvoch zámkoch: Veste Coburg a Callenberg. Exponáty 
zapožičalo aj Múzeum vo Svätom Antone a veľký úspech mal botanický 
stolík - osobne pomaľovaný bulharským cárom Ferdinandom. 

Pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia nezávislosti Bulharska v roku 
2008 realizovali kolegovia z Bulharska výstavu „Epocha cára Ferdinan-
da I. – Návrat Bulharska do Európy“. Výstava bola inštalovaná v Sofii, 
Viedni, Coburgu, Bratislave a taktiež u nás vo Svätom Antone (október 
a november 2008). Pri príležitosti 150. výročia narodenia cára Ferdinan-
da Coburga (26. februára 2011) realizovalo zas Prírodovedné múzeum 
v Coburgu veľkú výstavu, kde bola predstavená hlavne prírodovedná zá-
ľuba a odbornosť Ferdinanda Coburga. Na výstavu sme poskytli taktiež 
exponáty zo Svätého Antona a jeden vzácny exponát – drevenú čútoru 
z Étropole som mal tú česť osobne dávať do vitríny spoločne s vnu-
kom cára Ferdinanda J. V. Simeonom II. Sachse-Coburg Gothajským. 
       Občania Svätého Antona sú veľmi rozumní a samospráva obce Svätý 
Anton myslí aj na budúcnosť. Ešte v roku 2013 prišiel starosta obce Jozef 
Baranyai s myšlienkou, aby sa miestna základná škola užšie zamerala na 

Ferdinand s deťmi Nadeždou, Jevdokijom, Borisom a Cyrilom

V Afrike

Z botanického stolíka osobne poma ľo
vaného cárom Ferdinandom Coburgom

FERDINAND COBURG A SLOVENSKO
Pokračovanie zo str. 1.
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niečo, čo by do jej lavíc prilákalo deti aj z iných obcí, prípadne z Banskej 
Štiavnice. Prišiel s nápadom udeliť škole názov Základná škola s mater-
skou školou Ferdinanda Coburga. Jeho myšlienka sa stala skutočnosťou 
v roku 2014. Veľmi záleží na dobrom mene, ktoré „predáva“ školu i obec 
navonok – prirodzene i z hľadiska ekonomiky. Myšlienka pomenovať 
školu po cárovi Ferdinandovi Coburgovi, vznikla hlavne kvôli blízkosti 
školy pri svätoantonskom kaštieli. Prostredníctvom Ferdinanda Coburga 
môžeme zviditeľniť školu aj na medzinárodnej úrovni. Cár Ferdinand  bol 
výraznou osobnosťou a tak sa žiaci majú možnosť  dozvedieť odborné 
poznatky z histórie, biológie, geografie, výtvarného prejavu, hudby, zdo-
konaliť sa v znalosti cudzích jazykov i z ďalších predmetov. Múzeum - ako 
významná kultúrna ustanovizeň, dokáže poskytnúť priestory a čiastočne 
i odborný potenciál pracovníkov, v prospech pútavej výučby. Hlavné za-
meranie školy bude súvisieť s biológiou, keďže poľovnícke múzeum je 
prírodovedné a priľahlý park môže poskytnúť vhodné plochy na pest-
ovanie rastlín. 

Stráže mali byť umiestnené na viditeľných miestach, aby bolo 
obyvateľstvo informované o blížiacich sa Turkoch. Také stráže, resp. 
strážne veže boli postavené na vrchu Čabraď, na Strážnej veži v Kru-
pine, na vrchu Sitno, pri Banskej Štiavnici na Liptovskom vrchu, pri 
Zvolene na Pustom hrade. Štefan 
Dobó, hlavný tekovský župan, 
k tomu zriadil stráže na levickom 
a vígľašskom hradnom panstve. 

Ďalšie stráže boli umiestne-
né pri Banskej Bystrici na vrchu 
Daukušwald a pri Hrone na vrchu 
Zamrzlô, pri Ľubietovej na vr-
chu Hohenstein, na ľupčianskom 
pan stve na Ostrom vrchu oproti 
Lučatínu, vo svätokrížskej krajine 
(dnes Žiar nad Hronom) na mies-
te starého hradu nad teplými 
kúpeľmi, čiže nad Sklenenou hu-
tou (dnes Pustý hrad nad Sklený-
mi Teplicami) a na mieste staré-
ho hradu nad Brezničkou, odkiaľ 
je dobrý výhľad na Žarnovicu 
a smerom na Svätý Beňadik.

Tieto výstražné ohne sa 
mali zapáliť len vtedy, ak príde správa, že nepriateľ tiahne do kraji-
ny. Okrem ohňa sa mala použiť ako signál aj streľba. Jeden výstrel 

upozorňoval na ostražitosť, dva výstrely „nepriateľ už tiahne“,  tri 
výstrely „Turci sú už v krajine“. 

V rámci svojho historického chotára mala Banská Bystrica 
dve signalizačné stanoviská. Prvé bolo na Zamrzlom (časť vrchu 

Urpín), kde bola v roku 1587 po-
stavená strážna veža – Vartovka. 
Druhé signalizačné centrum sa 
nachádzalo na vrchu Daukušwald 
(Daukov les). Skutočnosť, že ten-
to unikátny systém naplnil svoje 
poslanie, dokladá aj fakt, že Turci 
nedobyli ani jedno stredosloven-
ské banské mesto. Zaujímavá by 
bola jeho obnova a to nielen pre 
využitie v rámci cestovného ru-
chu. Prepojila by sa tak minulosť 
s prítomnosťou a bol by to aj do-
klad toho, že táto „protiturecká 
bašta“ práve na území Slovenska 
definitívne zastavila výboje Os-
manskej ríše do Európy.

Vladimír Sklenka

Literatúra: 
Benčová, D., Sklenka, V.: Horné Opatovce, 2012.
Eliáš, M.: Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov, 2013. 

VARTOVKY dômyselný protiturecký signalizačný systém

Myšlienku premenovať ZŠ vo Svätom Antone na ZŠ Ferdinanda 
Coburga si už osvojil aj J. V. Simeon Sachse-Coburg Gotha – vnuk cára 
Ferdinanda. Spoločne s manželkou kráľovnou Margaritou navštívili sláv-
nostný ceremoniál udelenia čestného názvu na zhromaždení k záveru 
školského roka 28. júna 2014. Žiaci školy  sa tak vlastne stali svedkami 
výnimočnej historickej udalosti. Škola úspešne spolupracuje s Bulhar-
skou školou Christa Boteva v Bratislave a práve s deťmi a pedagógmi 
tejto školy pripravili aj spoločný program k udeleniu čestného názvu. 
Škola už viac rokov realizuje výtvarnú súťaž „Coburgove lásky“, pripra-
vuje ďalšie zaujímavé projekty, ktoré súvisia s čestným pomenovaním 
a postupne plánuje aj medzinárodnú spoluprácu s ďalšími školami v Bul-
harsku, či iných krajinách. Osoba cára Ferdinanda tak i po mnohých ro-
koch pomáha napĺňať slogan „Múzeum vo Svätom Antone - história v 
službách budúcnosti“.

Marian Číž
Foto: archív Múzea vo Svätom Antone

Vartovka na Zamrzlom  Urpíne

Pokračovanie zo str. 1.

V týchto dňoch sa na pultoch predajní objavila nová kniha 
o histórii nášho mesta. Po prvom diely publikácie Domy starej 
Banskej Bystrice, ktorá bola venovaná námestiu, druhý diel 
približuje históriu domov a oby-
vateľov, ktorí žili v Dolnej ulici. Kniha 
Domy starej Banskej Bystrice II. na 
432 stranách mapuje stavebný vývoj 
a premeny ulice za ostatných takmer 
500 rokov. 

Okrem viac ako 500 fotografií, 
starých pohľadníc, máp a dobových 
reklám v publikácii nájdete aj údaje 
o vyše 1500 majiteľoch, ktorí sa za päť 
storočí „vystriedali“ v domoch Dolnej 
ulice. 

V knihe sú uvedené aj mnohé 
významné osobnosti, ktoré tu počas 
uplynulých storočí bývali. Za všetkých 
by som spomenul aspoň niektorých: 
významní kamenársky majstri – sta- 
vitelia Ján Hodvabny a Krištof Krainer, prvý richtár mesta slovenskej 

národnosti Gabriel Šidlovský, významný učenec – polyhistor Matej Bel, 
vychýrený lekár a lekárnik Karol Oto Moller, typograf a kníhtlačiar Ján 
Jozef Tumler a tiež Helena Macholdová a jej syn Filip – zakladatelia 

úspešnej tlačiarenskej spoločnosti. 
V Dolnej ulici niekoľko rokov býval 

aj budúci spisovateľ a dejateľ Gustáv 
Kazimír Zechenter – Laskomerský 
a tiež všestranne nadaný, no svojou 
dobou nedocenený polyhistor Jozef 
Božetech Klemens. Takmer polstoročie 
v Dolnej ulici vlastnil dom čestný občan 
mesta Henrich Gottlieb Stadler – muž 
s obrovskou charizmou a sociálnym 
cítením. Bývali tu aj dvaja dlhoročný 
richtári: Jozef Glabič a Július Cesnak. 

Publikáciu Domy starej Banskej 
Bystrice II. s môžete zakúpiť aj v 
kníhkupectve Duma – Dolná ulica č. 
35 a v Informačnom centre v budove 
radnice na Námestí SNP č. 1.

NOVÁ PUBLIKÁCIA O BANSKEJ BYSTRICI V PREDAJI

Ján Baláž



4                                                                                                                                               BYSTRICKÝ PERMON 2015 - 03

Ponická Huta ukrýva na vrchole kopca za kamenným bralom Baba 
praveké hradisko, ktoré miestni obyvatelia poznajú pod názvom Na 
Kláštore, nakoľko ho spájali s existenciou zaniknutého kláštora, po 
ktorom do dnešných čias nič neostalo. 

S týmto miestom je spojených množstvo legiend  a budí v domá-
cich rešpekt od nepamäti. V lesnom teréne sú stále viditeľné zvyšky 
valového opevnenia, ktoré je dlhé približne 500 metrov po celej južnej 
strane hradiska, ako aj stopy po pravekých prístupových cestách, vinú-
cich sa k bránam akropoly – najvyššej časti sídliska. K objaveniu zaují-
mavých nálezov pomohla náhoda a pod vyvrátenými koreňmi stromu 
sa objavilo veľké množstvo črepov z rôznych období. Najnovšie poznat-
ky z miesta potvrdzujú súvislé osídlenie od neskorej doby kamennej až 
po sťahovanie národov. Najvýraznejšie sa na hradisku v Ponickej Hute 
prejavilo etnikum Keltov – Kotínov, ktoré preniklo na naše územie už 
koncom 5. storočia pred Kristom. Významné nálezy z hradiska, ako ko-
pije z doby laténskej, hromadný nález železných nástrojov zo strednej 
doby železnej  a ďalšie, spájajú život na hradisku  predovšetkým s ťaž-
bou a spracovaním železnej rudy z miestnych ložísk. Toto hradisko však 
nie je ojedinelé v okolí a pod lesným porastom sa po celej dĺžke Hrona 
rozprestiera celá línia ďalších. 

Hradisko Na Kláštore ukrýva však ešte jedno prekvapenie pre 
návštevníka, ktoré je najkrajším miestom na akropole – tajomný ka-
menný portál, silne pripomínajúci bránu do iného sveta. Kultové ritu-
ály u Keltov sa odohrávali najčastejšie pod holým nebom a úmyselne 
vyhľadávali prírodné útvary, ktoré sa stávali ich dejiskom. Mali bohaté 
astronomické poznatky a s tým súviseli aj svätyne, ktoré symbolizovali 
spojenie života a smrti.

V roku 2015 vzniklo občianske združenie Hradisko Na Kláštore, 
ktoré má záujem o vybudovanie a udržiavanie náučných chodníkov 
so zameraním na spôsob života našich predkov, ale aj prispieť k rea-
lizácii archeologického výskumu na hradisku, ktorý by pomohol  viac 
objasniť históriu lokality. Snahou združenia je aj rozvoj kultúrno-
vzde lávacích a historických aktivít na hradisku pre širokú verejnosť 
bez ohľadu na vek. 

Pod názvom „Keď pri Hrone vládli Kelti“ sa čoskoro objaví v predaji 
aj kniha, ktorá je výsledkom práce nadšencov a autorského kolektívu. 
Predstaví sa v nej hradisko na Ponickej Hute s komplexným prehľadom 
o spôsobe života Keltov, ich remeslách, duchovnej symbolike a odlišnom 
vnímaní sveta, na základe objavených nálezov a zachovaných písomných 
správ antických autorov, s množstvom informácií, fotografií a autorských 

KEĎ PRI HRONE VLÁDLI KELTI

Kamenný portál na akropole

Vzácny exemplár v areáli Strednej zdravotníckej školy na Tajovského ulici

Detailný pohľad na listy ginka

ilustrácií. Úvodného slova sa zhostil známy historik a publicista Pavel 
Dvořák, ktorý uvedie knihu do života. 

     Daniel Dioši

Pri listovaní staršieho vydania Bystrického Permonu z decembra 
2013 nás upútal článok venovaný vzácnym rastlinným druhom, ktoré 
rastú v našom meste. Zaujala nás informácia o exotickom ginku, ktoré 
kedysi rástlo na svahu Jesenského vŕšku. Ginko dvojlaločné (Ginkgo bi
loba L., syn.: Salisburia adianthifolia) je jediný žijúci zástupca z čeľade 
ginkovité (Ginkgoaceae) a je dvojdomý. V článku „Orech čierny a Ginko 
dvojlaločné“ je uvedené, že dnes už tento druh v našom meste nenájde-
me. Je pravdou, že na Slovensku je jeho výskyt pomerne zriedkavý. My 
sa ale môžeme popýšiť týmto unikátnym rastlinným druhom aj v našom 
meste. Jeden exemplár nájdeme na Tajovského ulici priamo v areáli 
Strednej zdravotníckej školy. Vek stromu odhadujeme na 15 – 20 rokov. 
Ide o samčieho jedinca s typickou štíhlou korunou (na rozdiel od sami-
čej, ktorá má kužeľovitý tvar) s výškou cca 4 – 5 m.

Z farmaceutického hľadiska je zaujímavý list Ginkgo bilobae folium, 
ktorý tvorí drogu (droga je usušená, prípadne inak konzervovaná, upra-
vená alebo neupravená rastlina alebo jej orgán, časť, prípadne produkt 
metabolizmu) a je predmetom zberu. List je plochý dvojlaločný s rôz-
nymi výrezmi, vejárovitou žilnatinou a každú jeseň opadáva. Hlavnými 
obsahovými látkami drogy sú flavónové glykozidy – ginkolidy a bilobali-
dy. Štandardizované extrakty z ginka sa používajú ako hemoreologiká, 
antioxidanciá, vazodilatanciá a neuroprotektíva. Pozor však treba dávať 
na semená ginka. Sú jedovaté a ich užitie vo veľkom množstve môže 
spôsobiť vážne zdravotné komplikácie!

    Mária Gótsová

ŽIJÚCA FOSÍLIA GINKO V BANSKEJ BYSTRICI



BYSTRICKÝ PERMON 2015 - 03                                                                                                                                               5

SILBERGEPIRG - Strieborné vrchy. Takýto názov pre lokalitu na vý-
chod od Starých Hôr zahŕňajúcu územie doliny Haliar a ďalej na juh k doli-
ne Richtárová bol zaznamenaný v roku 1444. Je všeobecne známe, že prvá 
písomná zmienka o budovaní baní na striebro je v darovacej listine kráľa 
Belu IV. z roku 1263 pre banskobystrického richtára Ondreja. Druhým pra-
meňom, ktorý nás upozorňuje na dolinu Haliar s ložiskom strieborno-me-
denej rudy tetraedritu je Zlatá kniha banícka vyhotovená pre synov Má-
rie Terézie Jozefa a Leopolda pri príležitosti ich návštevy troch banských 
miest: Kremnice, Banskej Štiavnice a Banskej 
Bystrice v roku 1764. Tento prameň uvádza, že v 
tejto lokalite sa ťažilo od roku 1006. 

Treťou indíciou o jestvovaní baní na st-
riebro je vyjadrenie richtárovských baníkov pri 
zostavovaní Terezianskeho urbáru v roku 1771, 
že ich bane majú 584 rokov. Tento údaj by zna-
menal, že sa tu ťažilo už koncom dvanásteho 
storočia (v roku 1187). Všetky tri zaznamena-
né údaje, aj keď ich nemáme overené (okrem 
darovacej listiny richtárovi Ondrejovi), nás 
oprávňujú domnievať sa, že najneskôr v prvej 
polovici 13. storočia v okolí Starých Hôr muse-
la prebiehať čulá banská aktivita. 

Prvý kamienok do mozaiky histórie Sta-
rých Hôr alebo hľadanie odpovede na otázku: 
Kedy vznikla táto osada? Podľa historika baníc-
tva M. Skladaného názov Staré Hory poukazuje 
na existenciu starých baní a Oto Tomeček zao-
berajúci sa problematikou osídlenia a vznikom 
osád v okolí Starých Hôr dedukuje, že pri sta-
rých baniach musela byť aj stará banícka osada. 
Lokalizácia a potvrdenie jestvovania tejto osady 
je dosiaľ nevyriešená prvá otázka, ktorú by sa 
mal budúci archeologický výskum pokúsiť vyrie-
šiť. Okolie Starých Hôr, kde je možné s istotou 
predpokladať počiatky hlbinnej ťažby medi a 
striebra v stredoveku, nie je doteraz archeo-
lógmi preskúmané. Prvou lastovičkou v tomto 
smere je výskum kolekcie črepového materiálu 
v počte 742 kusov, ktoré autor článku so svojim 
synom na jar roku 2012 odovzdal archeológo-
vi Stredoslovenského múzea M. Kvietkovi. Ten 
osobne navštívil lokalitu v Haliari, odkiaľ súbor 
črepov pochádza, urobil jeho podrobný odbor-
ný popis a dospel k záveru, že črepový materiál 
aj kovové predmety (fragment baníckej motyky 
a podkova so širokými ramenami), ktoré pri po-
drobnejšej obhliadke miesta nálezu črepov na-
šiel, pochádzajú z konca 14. storočia, respektíve 
zo začiatku 15. storočia. Významnou súčasťou 
súboru je nález fragmentov dvoch nádobko-
vých kachlíc z bielej hliny. 

Práve nález týchto kachlíc by mohol do-
kazovať existenciu nadzemných objektov - prí-
bytkov baníkov a ich rodín, prípadne objektov, 
kde sa baníci zhromažďovali pred a po robote 
v bani. Miesta nálezov sú na terasách hlušiny 
pred štôlňami a nesú stopy umelých terénnych 
úprav. Práve na umelo upravovaných terasách v lokalite Haliar by mohlo 
ísť o dôkaz trvalého osídlenia, prvopočiatok stredovekej baníckej osady 
Staré Hory. Tým by sa vyprofiloval vznik Starých Hôr do 14. storočia a 
možno aj o storočie skôr. To však môže potvrdiť len dôkladný archeolo-
gický výskum, ktorého sa raz možno Haliar dožije a definitívne tak po-
tvrdí dohady o Starých Horách ako trvale osídlenej najstaršej baníckej 
osady v okolí Banskej Bystrice. 

Zatiaľ nezodpovedanou druhou otázkou alebo druhým kamienkom do 
mozaiky baníckej histórie Strieborných vrchov je nález medeného koláča. 
Roku 2009 pri potulkách po starých baníckych cestách našiel amatérsky vy-
znávač histórie baníctva v oblasti Starohorských vrchov spomenutý medený 

koláč. Konkrétne ho našiel neďaleko starej cesty z Uľanky na Španiu Dolinu 
v lokalite nazývanej Arcihubel. Medený koláč má hmotnosť 3,7 kg, priemer 
v najväčšej šírke je 21,5 cm a jeho najväčšia hrúbka je približne 5 cm. Vyta-
vený bol v dobe bronzovej okolo roku 2000 až 1800 pred naším letopočtom, 
čo spadá približne do strednej až staršej doby bronzovej. Pri jeho analýze 
bolo určené jeho zloženie: 99,57 % medi, ďalej obsahoval 0,02-0,28% Sb, 
stopové množstvo As 0,05-0,11%, Ag 0,01-0,21 a Zn 0,04-0,23%. Koláč je 
teda tvorený veľmi čistou meďou a svojou čistotou, až 99,57% medi, sa pri-

bližuje dnešnej elektrolytickou cestou najčistej-
šej vyrobenej medi s čistotou 99,92% Cu. 

Otázka na riešenie znie: Akou technoló-
giou tavenia vydolovanej rudy dosiahli prospek-
tori doby bronzovej v tomto období taký vysoký 
stupeň čistoty medi vytaveného koláča? Ne-
dávny pokus o tavenie medenej rudy pravekou 
technológiou v Španej Doline čosi naznačuje. 
Výsledkom je malé množstvo vytavenej medi. 
Niekoľko gramov. Ale čo množstvo 3,7kg medi 
s vysokou čistotou 99,57%? Nájdeme niekedy 
v Strieborných vrchoch stopy po technológii ta-
venia medených rúd v staršej dobe bronzovej?

 Tretí kamienok do mozaiky histórie Sta-
rých Hôr alebo odpoveď na otázku, ktorú 
môže zodpovedať archeologický výskum je: 
Potvrdí sa niekedy tradovanie šírené hlavne 
ústnym podaním, že keltské kmene hľadali 
v Starohorských vrchoch náleziská kovových 
rúd? Prítomnosť keltských kmeňov na území 
Slovenska potvrdzujú približne od 4. storočia 
pred našim letopočtom nálezy keltských min-
cí, keltské opidum na území Bratislavy, aj rím-
ske písomné pramene. V našom regióne ich 
prítomnosť‘ potvrdzujú keltské hrádky, ako aj 
nové objavy na  hradisku pri Ponickej Hute. 

Na Slovensku sa našlo mnoho artefak-
tov dokazujúcich prítomnosť Keltov. Keramika, 
šperky, nástroje, súčasti odevu, časti opaskov, 
spony a ihlice. A práve nález jednej keltskej ihli-
ce by mohol byť dôkazom prítomnosti keltských 
hľadačov kovov v okolí Starých Hôr. Ihlica sa na-
šla v závere doliny Richtárová na južnom úbočí 
richtárovského Haliara. Telo ihlice je zo železné-
ho materiálu. Od esovito zatočeného uška ku 
špici sa mierne zužuje. Pri ušku má ihlica priemer 
3 mm, jej dĺžka je 71 milimetrov a váži 4 gramy. 
Pochádza pravdepodobne z obdobia 200 rokov 
pred naším letopočtom až okolo roku 100 nášho 
letopočtu. Na základe jedného nálezu keltského 
pôvodu nemôžeme tvrdiť, že tu Kelti boli. Je to 
len domnienka, ale čo ak predsa? Možno nieke-
dy v budúcnosti sa nájde v tejto oblasti viac arte-
faktov keltského pôvodu a potvrdí sa prítomnosť 
Keltov, hľadačov kovov, čím by sa Staré Hory stali 
historicky ešte zaujímavejšími. 

Doprajme im to. Veď ich dlhá a bohatá 
banícka história je doteraz oproti iným baníc-
kym obciam na chvoste záujmu odbornej, ale 

aj laickej verejnosti. Len snaha niekoľkých domácich nadšencov o zvi-
diteľnenie obce nestačí. Za minimum finančných prostriedkov postavili 
banský náučný chodník, odkryli pozostatky Trojičnej šachty, vyčistili a 
obnovili portál Haliarskej dedičnej štôlne, zriadili banícku expozíciu, od-
halili pamätnú tabuľu cisárom Jozefovi II. a Leopoldovi II. pri 250. výročí 
ich návštevy Starých Hôr. 

Oveľa viac pozornosti propagácii obce by mal venovať obecný úrad 
a aspoň morálne podporovať týchto nadšencov, podať im pomocnú 
ruku pri realizácii ich nápadov, ktorých cieľom je dostať históriu obce do 
povedomia vlastných občanov aj návštevníkov obce. 

Ivan Čillík

TRI NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY alebo tri kamienky do mozaiky Strieborných vrchov
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Plán realizácie predpokladal, že po vykonaní podrobného etno-
grafického výskumu bude v roku 1972 spracovaná urbanistická štúdia 
a následne v roku 1973 sa vypracuje plán inžinierskych sietí, vodovod, 
kanalizácia, elektroinštalácia, kúrenie a podobne. V rokoch 1974 až 1980 
mali byť vykonané stavebné práce, premiestnené a zreštaurované ob-
jekty mali byť postupne umiestnené na svoje nové parcely. Záverečná 
kolaudácia mala byť uskutočnená v roku 1980 a následne mal byť skan-
zen odovzdaný do užívania verejnosti. 

Projekt Laskomerského skanzenu patrí medzi zaujímavé, turisticky 
atraktívne zámery v našom okolí. Objekty, ktoré tu mali byť sústredné, by 
i dnes hodnoverne poukazovali na život našich predkov. Možnože snaha 
premiestniť sem aj hronsecký kostolík so zvonicou nebola najsprávnejšia, 
i tak množstvo budov, ktoré projekt v minulosti plánoval ochrániť, dnes už 
neexistuje. Skanzen by určite priniesol do nášho regiónu množstvo turis-
tov, ale i krásu a príjemný priestor pre našich domácich obyvateľov. 

Richard R. Senček

Banskobystrická Dolná ulica mala v histórii mnoho zaujímavých obyvateľov. 
Bohatých, ale aj chudobných podnájomníkov.  Dolná ulica bola aj veľmi obľúbeným 
korzom s množstvom malých obchodíkov a remeselníkov tu tiež nebolo málo 
a rôzne služby sa predbiehali v úslužnosti  a  ponúkali svoju prácu lacnejšie ako 
konkurencia. Jednoducho, na tejto ulici bolo stále živo.

Na tejto  ulici v dome č. 2 už roky žil k svojej spokojnosti Jozef Ruml. Mal 
svojich slávnych a uznávaných predchodcov. Boli to fotografisti Šoula  a Ján Ruml.  
Jozef Ruml bol známym fotografom a teda aj váženým občanom. Darilo sa mu 
a jeho nie príliš veľký fotoateliér dobre prosperoval. Zavše ponúkol svoje práce 
väčšieho formátu na zakúpenie aj mestskej rade.

V zápisnici Mestskej rady z 21. januára 1936 pod číslom 86 sa píše: 
„Obraz pána prezidenta republiky Dr. Eduarda Beneša - zakúpenie od Jozefa 

Rumla. Menovaný fotografista vyhotovil obraz, ktorý nabída mestu na zakúpenie v sume 
Kč 500.-. Mestská rada jednohlasne uzavrela obraz zakúpiť v cene, na akej sa podarí 
dohodnúť s Jozefom Rumlom. Jednanie s ním nech prevedie I. námestník starostu.“

Aj o pol roka neskôr, 9. júla 1936 pod číslom 574 nachádzame podobný zápis:
„Zakúpenie obrazov od fotografa J. Rumla. Predseda oznamuje, že Ruml  

vychystal obrazy z príležitosti návštevy pána ministerského predsedu Dr. M. Hodžu 
s ministrom Tučným a Dérerom, ďalej pána ministra verejných prác Ing. Dostálka 
a kardinála Dr. Kašpara. Žiada o súhlas k zakúpeniu týchto obrazov.“

Mestská rada súhlasí zakúpiť obrazy v sume 1500 korún s tým, že suma 
bude uhradená z prostriedkov elektrárne.

Prišli však roky nepokojov a vojny. Ako mnoho iných občanov, aj Jozef  Ruml 
sa poučil, ako prežiť, neunáhliť sa, stal sa opatrnejším. Človek nikdy nevie, čo 
prinesie zajtrajšok. Ale vývesný štít „Jozef Ruml fotografista“, hlásajúci jeho 
profesiu na budove, predsa len nechal.

Vojna sa skončila a konečne bol pokoj.  Námestie Banskej Bystrice, na ktoré 
sa z okna svojho ateliéru díval, zaplavili vojaci Červenej armády a ešte nejakí iní, 
to boli Rumuni. 

Ten zdanlivý pokoj čoskoro prerušil lomoz pri bráne domu. Do dvora sa 
vrútili šiesti vojaci Červenej armády, každý s dvomi prázdnymi vedrami v ruke. 
Žiaden „Zdravstvuj“, nič takého. Namiesto pozdravu  len gestikulácia a kategorická 
požiadavka: „Davaj rum!“, a „Kde jest tu rum? Nám náda mnogo rumu, mnogo. 
Ponimaješ?“ Jozef Ruml neponimal. Vôbec nechápal, prečo práve tu hľadajú rum. 
Jeden z vojakov však vytiahol pištoľ a vyviedol ho pred budovu a víťazne ukázal 
na vývesný štít, na ktorom bolo napísané  jeho meno „Ruml“. Teraz už konečne 
pochopil! Podobnosť jeho mena Ruml so slovom rum je to, čo tu robí problém.  
Snažil sa vysvetliť, že on je fotograf a s rumom nemá nič spoločné! Trvalo to 
hodnú chvíľu, pokiaľ to pochopili a súhlasili teda aspoň s tým, že ich každého 
odfotografuje, aby Nataša doma v Sajúze mala pamiatku na svojho hrdinu.

Vášne sa teda utíšili a pri fotografovaní na dvore pred veľkou bránou, ktorá 
slúžila ako pozadie, bolo veselo a veľa smiechu. Až do chvíle, kým sa brána 
nerozletela a v nej sa objavil „komandýr“ s pištoľou v ruke. „Kde est rum?“  „Rum 
net“, vysvetľovali už teraz vojaci. „Gospodár jest fotograf i nazyvaet sa Ruml!“ Na to 
sa komandýr  tiež upokojil, profesionálnym  švihom vykopol spod Sergeja stoličku 
pred fotoaparátom, ktorý sa vyváľal v prachu a dal si doniesť poriadne kreslo.

Po fotografovaní uistili Jozefa Rumla, že ak zoženú rum, pozývajú ho na 
mejdan víťazstva a tam bude treba tiež  fotografovať. Ten bol však rád, že sa to 
takto skončilo. Ešte im večer zatúlaný mínometný granát rozbil na streche  starý 
„feier“ múr, ktorý chránil dom pred požiarom, ale väčšie škody nenarobil.

Po vojne sa Jozef Ruml odsťahoval z Banskej Bystrice do Čiech a vzal so 
sebou aj tieto spomienky, ktoré nám zachovali pre čitateľov jeho bývalí susedia.

  
Michal Kiššimon

Trampoty s rumom

História Laskomerského skanzenu siaha do šesťdesiatych rokov 
minulého storočia. Priestor bol vybraný už 28. novembra 1961. Nasle-
dujúci rok, dňa 3. mája 1962 odbor výstavby ONV  v Banskej Bystrici 
prijal žiadosť o územné rozhodnutie (list č. 743/62-ing.Mk), ale žiadosť 
nebola vybavená. Medzitým bolo vykonané výškopisné a polohopis-
né zameranie pozemku, ale bolo aj spracované oplotenie a výstavba 
príjazdovej komunikácie. V tejto fáze však projekt z neznámych dôvo-
dov „zamrzol“. 

Dnes sa na vymedzenom priestore sčasti nachádza záhradkárska 
kolónia s vybudovanými, prevažne murovanými chatkami a sčasti je 
tento priestor prázdny. Cez územie preteká potok Laskomer. Pôvodný 
projekt uvažoval o úprave terénu, predovšetkým zmene vegetácie, ktorá 
mala byť prispôsobená najmä estetickým požiadavkám. Sústredené tu 
mali byť objekty z celého Pohronia, ako zdôrazňovali projektanti, išlo 
väčšinou o také stavby, ktorým hrozil bezprostredný zánik, pretože ich 
majitelia opustili alebo dokonca demolovali. K najvýznamnejším pamiat-
kam, ktoré sem mali byť premiestnené, patril aj hronsecký artikulárny 
kostolík so zvonicou, ktorý dnes patrí medzi pamiatky UNESCO. Avšak 
tento zámer sa stretol už vtedy s nevôľou miestnych úradov.

Zabudnuté projekty

STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVÉHO UMENIA V LASKOMERI

Umiestnenie skanzena

Mapa navrhovaného skanzena

Pokračovanie zo str. 1.
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Zo Saska cez starý Zvolen – Altsohl, prichádza do slovenskej osady 
Bystrica pod vedením comesa (šľachtica) Ondreja 30 prisťahovalcov 
(literatúra uvádza počet: 23, 30, 32 ), aby okolo rokov 1244 - 1245 
založili Novu vilu Bystriciensis (Novú osadu Bystricu). Na ich žiadosť 
osada v roku 1255 získava mestské privilégiá (3), ktoré  boli priznané len 
bohatým nemeckým podnikateľom, obchodníkom a remeselníkom (až 
v roku 1650 dochádza k zrovnoprávneniu obidvoch etník v meste, hoci 
zákon č. 13 o ich  zrovnoprávnení bol v Uhorsku prijatý v roku 1608).

V druhej polovici 13. storočia sa politické a hospodárske pomery 
v meste stabilizovali, prejavom čoho je vznik mestskej samosprávy 
na čele s richtárom. Mesto má vlastnú pečať a erb. Dominantnou 
osobnosťou nového mesta je prvý banskobystrický richtár Ondrej.

V 13. a najmä v 14. storočí už je Banská Bystrica významným 
hospodárskym centrom. V okolí mesta sa ťaží striebro a meď: Staré 
Hory, Špania Dolina. K mestu patrili aj okolité poľnohospodárske 
usadlosti: Sásová, Nemce, Skubín, Podlavice, Kostiviarska, Sv. Jakub, 
Kynceľová ,Riečka, Uľmanka, Majer. Z novej osady Bystrica (Matej Bel ju 
nazval Nová Ves) sa stáva Novo Solio – Nový Zvolen a neskôr od polovice 
15. storočia Neusohl. 

Koncom 13. a začiatkom 14. storočia 
postavili v meste prvých osem kamen-
ných domov (Nám. SNP č. 1 a  č. 8; 
Dolná ul. č. 8; Horná Strieborná ul. č. 7; 
Lazovná ul. č. 15; Horná ul.  č. 14 a 23; 
Kapitulská ul. č. 21).

V meste sa rozvíjajú remeslá súvi-
siace s banskou a hutníckou vý robou a so 
zaopatrovaním banských hutníckych, dre-
vorubačských a uhliarskych osád. Do 
mesta prichádzajú kupci: benátski, flámski, 
nemeckí a poľskí a pravdepodobne aj židia. 
Prvky románskeho slohu sa v Banskej 
Bys trici uchovali len v stavebnom vývoji 
farského kostola.

Ak vývoj mesta bol do polovice 15. 
storočia determinovaný vlastným vnú- 
torným vývojom, potom výrazne do vý - 
voja mesta zasahujú celokrajinské prob-
lémy: vnútorná politika šľachty, štátna 
a európska politika uhorských kráľov.

/3/ MESTSKÉ PRIVILÉGIÁ      
Hneď v úvode je nutné zdôrazniť, 

že táto listina je najstaršou písomnou 
zmienkou o existencii Banskej Bystrice. 
Listina bola vydaná pred 10. októbrom 1255 v kráľovskej kancelárii, je 
napísaná v latinčine na pergamene s rozmermi 48x33 cm, pričom zohnutá 
časť pergamenu (plika) má výšku 4 mm. Listina je uprostred poškodená 
a zároveň chýba aj veľká obojstranná pečať panovníka. V súčasnosti je 
uložená v Okresnom archíve v Banskej Bystrici a k dispozícii je v tlačenej 
podobe.

Keďže ide o „rodný list“ mesta, uvádzame ho v doslovnom znení 
v slovenskom preklade, ako ho publikoval Igor Graus v dokumente Banská 
Bystrica 1255 – 1295: 740. výročie udelenia mestských práv. 500. výročie 
vzniku Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. 50. výročie oslobodenia 
mesta v 2. svetovej vojne. Banská Bystrica. Vidas, 1995, strana 7.

Belo, z božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Rašky, 
Srbska, Haliče, Lodomérie a Kumánie, všetkých verných  Kristovi, ako 
prítomných, tak aj budúcich, hodlajúcich nahliadnuť do tejto listiny, 
pozdravujem v mene Spasiteľa.

 Predvídavá kráľovská obozretnosť zvykne svojich vyznamenať 
výsadami a hodnosťami, aby sa mu právom mohol zväčšiť počet 
služobníkov, pretože takto sa zachová vážnosť kráľovskej vznešenosti.

4
A preto chceme dať obsahom tejto listiny na vedomie, že sme 

našim hosťom z novej osady Bystrice, blízko Ľupče udelili na ich prosbu 
tieto výsady:

Aby si spoločne volili farára, ktorého sami predstavia ctihodnému 
otcovi ostrihomskému arcibiskupovi, aby ho potvrdil vo funkcii. Okrem 
toho si spoločne spomedzi seba vyvolia za porady a súhlasu celku 
richtára, či sudcu na obdobie jedného roka a ten súdi vo všetkých 
sporoch a nemôže ich súdiť iný sudca krajiny.

Tiež môžu hľadať zlato a striebro a ostatné kovy v hraniciach 
celého Zvolenského komitátu v zemi, ako aj v hájoch, lesoch a vodách 
a majú slobodu v niže uvedených hraniciach vo všetkých úžitkoch okrem 
poľovačky a rybolovu. Ďalej tiež platia desatinu zo zlatých baní, zo 
striebra a ostatných kovov sú povinní odovzdávať ôsmu časť.

Ďalej v každom spore, ktorý sa rozsúdi súbojom, sa bude bojovať 
okrúhlym štítom a mečom ako je zvykom u Sasov vtedy, ak osoba, 
ktorá ho žiada, je spomedzi nich alebo ich slobody a národnosti. Ak by 
však osoba bola cudzieho pôvodu, vtedy spôsob súboja zostane na vôli 
panovníka. 

Ďalej nie sú povinní prísť na dvor na nijaké vyzvanie, iba ak by boli 
citovaní špeciálne našou listinou a vtedy sú povinní predstaviť sa pred 
nás alebo toho, koho sme určili tou istou listinou. 

Okrem toho našim spomínaným hosťom z Bystrice dovoľujeme, aby 
okrem našej vznešenosti nemohol u nich nikto užívať pohostenie, ak ho 
neprijmú sami zo svojej vôle. Dodávame tiež, aby boli úplne oslobodení 
a vyňatí od všetkej právomoci a súdenia zvolenských županov, na ten 
čas ustanovených.

 Tiež si prajeme, aby neboli nikomu povinní platiť nijaké dávky 
alebo pozemkové poplatky.

Ďalej pri výmene mincí peňazomenci po dobu siedmich dní od 
svojho príchodu  nemajú na hostí nijakú moc. Keď sa minie oných sedem 
dní, majú takú právomoc ako v Ostrihome a Budíne. 

Okrem toho spomenutí hostia z Bystrice budú požívať rovnakú 
výsadu pri platení mýta, akú požívajú naši hostia zo Štiavnice, aby sa im 
odteraz v celej krajine nečinili žiadne ťažkosti. 

Okrem toho, aby sa všetko nakrátko uzavrelo, našim spomínaným 
hosťom dávame  oráčiny, lesy a lúky do úžitku, na ktorých nech sa ich 
nikto neodváži obťažovať. Aby pre pochybnosť o medziach a hraniciach 
nevznikol v budúcnosti spor alebo omyl, dávame ich vyznačiť našim 
verným magistrom Baasom a v tejto listine sa uvádzajú tak, ako po 
poriadku nasledujú.

5
Prvá hranica sa začína od rieky Hron na mieste, kde rieka Udurna 

vteká do Hrona a vystupuje po rieke Udurne až k ceste, ktorá ide 
do Turčianskej stolice a na tejto ceste sa hranica obracia severným 
smerom. Odtiaľ prichádza pod úbočím veľkého vrchu až k potoku, 
ktorý sa volá Čelnica, v ktorom vystupuje až k menovanej rieke Hron 
a prechádza cez tú istú rieku cez nejaký ostrov a vystupuje na vysoký 
vrch a odtiaľ sa vracia na vrcholec vrchu prvej hranice, kde sa vlieva 
potok Udurna do rieky Hron a tu sa hranica končí.

Dané rukou nášho milého a verného magistra Smaragda, sto
ličnobelehradského prepošta, našeho dvorského vicekancelára, roku 
Pána 1255, ale nášho panovania dvadsiateho.

       
  Jozef Ďuriančík

Listina  „rodný list“ Banskej Bystrice

DEJINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA III. Formovanie mesta
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K cechovému životu remeselníckeho stavu neodmysliteľne patrili 
najrozmanitejšie cechové predmety. Medzi cechovými truhlicami, zá-
stavami, cechovými fľašami, pečatidlami, mali svoju významnú funk-
ciu aj zvolávacie tabuľky. Slúžili na zvolávanie počestných majstrov pri 
rozličných spoločných stretnutiach. Tento druh cechálií upútava pozor-
nosť najmä svojou druhovou rôznorodosťou, zaujímavým vzhľadom a 
svedčí o zvláštnom obradnom a v dnešných časoch už zväčša zabudnu-
tom živote cechových remeselníkov.

Cechové zvolávacie tabuľky sa používali v Uhor-
sku už v dávnych časoch a svoj pôvod majú v stre-
doveku. Používali sa na zvolávanie členov cechových 
organizácií. Príležitostí na cechové stretnutia bolo 
mnoho, pretože remeselnícke cechy si potrpeli na 
slávnostný, obradný a dôstojný charakter cechového 
života. Taktiež slávnostný pohreb cechového prísluš-
níka, ako aj procesia alebo omša, boli dôvodom na 
zvolanie cechu. Pri všetkých týchto príležitostiach 
sa využívali cechové tabuľky, ktorými prvý muž v ce-
chu – cechmajster, zvolával cechové zhromaždenie. 
Zvolávalo sa poväčšine dvom spôsobmi. Prvý bol, 
keď mladý, respektíve najmladší majster obišiel s ce-
chovou tabuľkou rad za radom všetkých majstrov 
združených v cechu, alebo sa táto tabuľka posielala 
medzi majstrami „ako štafeta“.

Pestrosť cechových zvolávacích tabuliek sa začí-
na už pri samotnom materiáli, z ktorého boli zhotovo-
vané. Obyčajne boli drevené, alebo mosadzné, ale vo 
fondoch slovenských múzeí nájdeme aj medené a vý-
nimočne dokonca aj strieborné tabuľky. Ich tvar bol 
rozmanitý, mnohé mali tvar heraldických štítov, iné 
mali tvar obdĺžnika alebo malej knižky. Najtypickejším 
znakom na tabuľkách bol nesporne cechový znak, pri-
čom ďalšou súčasťou bol dátum a nápis - menoslov 
zvolávaných majstrov. Okrem bežných zvolávacích ta-
buliek existovali aj špeciálne cechové tabuľky na pozý-
vanie remeselníkov pri príležitosti pohrebu.

V bohatom fonde cechálií Stredoslovenského 
múzea sa nachádza takýto vzácny cechový artefakt 
v podobe jednoduchej zvolávacej tabuľky banskobystrického grznárs-
keho – kožušníckeho - cechu. Kožušníctvo patrilo k najrozšírenejším re-
meslám na Slovensku vôbec a doklad o košickom kožušníckom cechu z 
roku 1307 je aj najstaršou zmienkou o remeselníckom cechu na Sloven-
sku vôbec. Do konca 18. storočia je doložených 80 kožušníckych cechov, 
rovnomerne rozšírených na celom území Slovenska. Kožušníci vyrábali 
kožušiny z oviec, jahniat, líšok, vlkov a medveďov a zhotovovali z nich 
vrchné oblečenie, podšívky, časti odevov aj pokrývky hlavy. Kožušnícke 

odevné časti patrili k najdrahším kusom oblečenia, preto sa s nimi mož-
no často stretnúť v testamentoch a pozostalostných súpisoch. Kožušníci 
šili kožušinové vesty bez rukávov, kožuchy siahajúce do pása, po kolená i 
po členky, kožuchy pramované a s veľkými goliermi, veľké bundy a men-
tieky obtiahnuté súknom, zriedkavejšie i rukavice a prikrývky. Vyrábali 
si aj kožu potrebnú na obšívanie a zdobenie kožuchov (irchu), ovládali 
tiež farbenie rôznymi farbivami. Pre dedinského konzumenta používali 

prevažne ovčie kožušiny, pôvodne v prírodnej farbe. 
Od druhej polovice 19. storočia sa však aj v ľudovom 
odeve začali objavovať kožuchy zafarbené nahnedo. 
Kožušníci zhotovovali jednotlivé druhy kožuchov 
podľa požiadaviek spotrebiteľov a vytvárali dekor 
zodpovedajúci regionálnym typom a variantom ľu-
dového odevu. Najmä dekor bol odlišujúcim prvkom 
jednotlivých regiónov, ba i kožušníckych dielní. Kožu-
chy sa lemovali rôznofarebnými, hladkými, prepleta-
nými alebo čipkovite presekávanými irchami, z kože-
ných rôznofarebných motívov sa vytvárali na chrbte, 
predných dieloch a rukávoch jednoduché i bohaté 
kompozície, prípadne sa vyšívali pestrofarebnou vl-
nou, hodvábom, bavlnou. 

Zvolávacia tabuľka banskobystrického cechu 
kožušníkov má lopatkovitý tvar a na ručne robenom 
papieri je zapísaný menoslov majstrov daného ce-
chu. Rozmery tabuľky sú: výška 45,5 cm a šírka 16,3 
cm. Samotný predmet datujeme do prvej polovice 
19. storočia. Datovanie sa opiera hlavne o roky, kedy 
majstri cechu pôsobili v meste Banská Bystrica. 

Zvolávacia tabuľka obsahuje nasledovné mená 
a poradie majstrov:

Jozef Hlavacs.
Michal Hanuszek.
Ján Raileneder.
Ján Oleríny.
Ján Bucsan.
Ondrej Nedeja.
Ondrej Czeman.
Jozef Jedlouszky.
Anton Hrdlicska.
Pavel Martiny.
Lud. Krcsmery.
Peter Kollár.

Zbierkový predmet daroval múzeu prvý a doživotný nehonorovaný 
kustód prírodných zbierok múzea Samuel Bothár.

  Filip Glocko

ZVOLÁVACIA TABUĽKA banskobystrického grznárskeho (kožušníckeho) cechu

Zvolávacia tabuľka banskobystrického 
kožušníckeho cechu (19.storočie)

Na zástave štítonosiča z vrchnáku obradného pokála je nápis 
v nemčine: „Vivat es leben die Löblichen Schön und 
Schvartz Färber Geselen“, ktorý autor článku preložil 
takto: „Sláva vznešeným farbiarskym tovarišom, čier
nym klobúkom pasovaným.“

Doslovný preklad znie: „Nech žijú chvályhodní 
pekní a čierni farbiarski tovariši.“ Väčšiu pravdepo-
dobnosť tohto prekladu potvrdzujú moje skúse-
nosti z archívneho bádania v cirkevných matrikách, 
aj iných bádateľov z daňových súpisov, kde vidno 
analógiu delenia napr. u pekárov na bielych a čier-
nych, t.j. takých, ktorí piekli biele pečivo alebo čier ny 
chlieb, ďalej delenie garbiarov na červených a bie-
lych, t.j. takých, ktorí vyrábali „červené kože“, napr. 
z hovädzieho dobytka na hrubú obuv a čižmy, a tých, ktorí vyrábali 
jemnejšie kože na jemnejšiu obuv a iné časti odevu alebo doplnky. 

Dokonca sa našla diferenciácia aj u murárov. Tých, ktorí robili len 
omietky nazývali „bielymi“ murármi.

Pravdepodobne sa aj v rámci farbiarskeho cechu 
rozlišovali tí, čo farbili tmavé (čierne, tmavomodré) 
tkaniny, používané často v ľudovom odeve a tí, čo 
farbili svetlejšie, teda „krajšie“ tkaniny. V archívnych 
materiáloch som sa zatiaľ s takto diferencovanými 
farbiarmi nestretla.

 Oslovenie tovarišov v preklade autora článku 
ako „vznešených tovarišov“ je nepravdepodobné, 
lebo takéto oslovenie nepatrilo ani majstrom, skôr 
príslušníkom šľachty.

Je zaujímavé, že známy autor viacerých pub-
likácií o cechoch a remeslách v dobe ich existencie 

Anton Spiesz sa nikde o uvedenom diferencovaní príslušníkov jedného 
remesla nezmieňuje.

Ohlas na článok

VILKUM - vzácny cechový pokál banskobystrického farbiarskeho cechu

Eva Furdiková
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V 17. storočí sa v Uhorsku, a v jeho rámci aj na území dnešné-
ho Slovenska, odohrávali viaceré zápasy a vojnové udalosti. Popri 
pokračujúcich protitureckých bojoch to boli najmä protihabsburské 
stavovské povstania. K najvýznamnejším vodcom povstaní sa zaraďu-
jú Štefan Bocskai, Gabriel Bethlen, Juraj I. Rákoczi, Imrich Thököly a 
František II. Rákoczi. Oficiálnym cieľom týchto povstaní bola sloboda 
krajiny, náboženstva, ochrana práv stavov, v neposlednom rade však 
vodcom išlo aj o osobné ambície a zisky. 

Po uzavretí nevýhodného 
Vaš várskeho mieru s Turkami r. 
1664, kvôli narastajúcej prítom-
nosti cu dzincov, pokračujúcej re-
katolizácii a centralizácii, vzrastá 
v krajine nepokoj. Viacerí význam-
ní uhorskí magnáti sa formujú do 
opozície proti cisárovi Leopoldovi I. 
(1657 - 1705). Z nich je menovite 
potrebné uviesť palatína uhorské-
ho kráľovstva a grófa Františka We-
sselényiho, chorvátskeho bána Petra 
Zrínskeho (brata slávneho vojvodcu 
Mikuláša Zrínskeho), krajinského 
sudcu Františka Nádasdyho, grófa 
Františka Frangepána, ktorý zastá-

val hodnosť senjského hlavného kapitána a Františka I. Rákocziho, potomka 
odbojných sedmohradských kniežat. Sprisahanie vošlo do dejín ako Wesse-
lényiho spri sahanie. Z literatúry je 
známe, že tajné schôdze sprisahan-
cov sa konali na rôznych miestach. 
K takejto schôdzi došlo napr. na hra-
de Muráň, v  Sáros pataku a inde.

Vzhľadom na svoju polohu a 
význam boli súčasťou tohto dia-
nia nepriamo aj stredoslovenské 
banské mestá, ktoré stavy mienili 
v prípade úspechu obsadiť.

V súvislosti so slobodným krá-
ľovským a banským mestom Banská 
Bystrica možno z vyššie uvedených 
magnátov spomenúť v prvom rade 
meno grófa Františka Wes selényiho 
z Hadadu (1605 - 1667). E. Jurko-
vich vo svojej monografii o dejinách 
Banskej Bystrice cituje starší opis 
mesta o tom, že budova, v ktorej r. 
1667 zomrel uhorský palatín F. Wesselényi, ktorý v meste rád pobýval, bola 
r. 1803 určená biskupom Zerdahelyim mladým kňazom ako seminár. Ide 
o dom na dnešnej ul. Kapitulskej. Budova po prestavbe v súčasnosti slúži 
ako Diecézne centrum Jána Pavla II. 
Ako je známe, Wes selényi bol dva-
krát ženatý. Prvou manželkou bola 
Žofia Bosniaková, dcéra známeho 
protitureckého bojovníka, druhou 
Mária Széchy z Rimavskej Seči, zná-
ma ako „muránska Venuša.“ Rodi-
na Széchyovcov vlastnila neďaleký 
Ľupčiansky hrad. Gróf Wesselényi 
stál na čele celého sprisahania, pod 
jeho menom vošlo aj do histórie. 
Ako kľúčová postava sa však jeho 
realizácie nedožil. Údaje v literatúre 
o mieste palatínovej smrti sa rôznia, 
podľa niektorých autorov zomrel v Banskej Bystrici, resp. cestou z Banskej 
Bystrice, podľa iných na hrade Slovenská Ľupča dňa 27. 3. 1667. Po smrti 
boli jeho telesné pozostatky prevezené a pochovaný bol v krypte pod hrad-
nou kaplnkou na Muráni. Smrť tak Wesselényiho uchránila pred dôsledka-
mi, ktoré postihli väčšinu jeho druhov.

František Wesselényi

Vyobrazenie hlavných účastníkov sprisahania

Povstalci na bankovke

Na prelome rokov 1669 - 1670 sa konali viaceré porady žúp 
a kráľovských miest k aktuálnym problémom a otázkam. Niektoré boli 
dodatočne vyhlásené za protiprávne. Následne bolo cisárom zvolané 
zhromaždenie všetkých preddunajských, hornouhorských žúp a slobod-
ných kráľovských miest do Banskej Bystrice. Zhromaždenie sa konalo 
v dňoch 18. 3. - 28. 3. 1670. Mesto v tom čase navštívili vtedajší najvý-
znamnejší muži Uhorska, cirkevní hodnostári, ako aj zástupcovia Viedne. 
Bolo úlohou richtára Jána Restariusa, mestskej rady a všetkých občanov 
mesta prijať a ubytovať vyslancov. Spomenutý E. Jurkovich bol znalcom 
archívnych dokumentov. Vďaka jeho monografii poznáme nielen me-
noslov zúčastnených osôb, ale vieme dokonca aj to, kde boli jednotliví 
veľmoži a šľachtici ubytovaní. Zo sprisahaneckých magnátov sa zhro-
maždenia zúčastnili František Nádasdy, ktorý bol ubytovaný v dome To-
máša Benického na vtedajšom Hlavnom námestí,  František Frangepán 
(v Schislerovom a Homolovom dome) a Peter Zrínsky (v Clementisovom 
dome). František Rákoczi na zhromaždení vystupoval ako vyslanec Zem-
plínskej župy, kde mal majetky.

Podobne ako župy, aj slobodné kráľovské mestá mali svojich vy-
slancov. Banskú Bystricu zastupovali na zhromaždení štyria mešťania. 
Rokovanie sa skončilo bez výsledku. Zo strany grófa Forgácha a Zichyho, 
zástupcov Viedne, odzneli len prázdne sľuby. Vyslanci poslali panovníko-
vi písomnú sťažnosť, v ktorej poukázali na predchádzajúce opakované 
prosby, neriešenie problémov a možnosť použitia zákonných prostried-
kov na obranu práv, slobôd a zachovanie verejného pokoja.

Magnáti sa od počiatku spoliehali okrem iného na zahraničnú 
pomoc, vrátane Osmanskej ríše, čo sa nepodarilo realizovať. Udalos-
ti mali napokon rýchly priebeh. Po predčasnej smrti vedúcich postáv 

(arcibiskup Lippay, palatín Wes-
selényi) nedokázali sprisahanci 
vypracovať a uskutočniť konkrét-
ny účinný plán. Po prezradení 
sprisahania a zásahu cisárskych 
vojenských jednotiek boli vedú-
ce osobnosti (Nádasdy, Zrínsky, 
Frangepán) zatknuté a uväznené. 
K vlastnému ozbrojenému po-
vstaniu v podstate ani nedošlo. 
Na našom území došlo len k men-
ším zrážkam, napr. pri obliehaní 
Oravského hradu, ktorého vlast-
ník gróf Štefan II. Thököly patril 
tiež k sprisahancom a pri oblie-
haní Muráňa bráneného Máriou 
Széchy, vdovou po palatínovi.

Následne bolo nariadené vy-
šetrovanie. Zasadol mimoriadny 

tri bunál, ktorý vyniesol prísne tresty. Nádasdy, Zrínsky a Frangepán, 
ako vodcovia vzbury a zradcovia majestátu boli odsúdení na trest smrti 
a konfiškáciu celého majetku. Popravení boli dňa 30. 4. 1671 vo Vie-

denskom Novom Meste, resp. vo 
Viedni. Tresty postihli aj ďalších 
účastníkov odboja. Z najvyššie 
postavených sprisahancov cisár 
omilostil Františka I. Rákocziho, 
väzneného vo Viedenskom No-
vom Meste, po prosbách a sľu-
boch jeho matky a zložení obrov-
skej sumy. Rákoczi zomrel po 6 
rokoch od týchto udalostí, v mla-
dom veku, pochovaný bol v kryp-
te jezuitského kostola v Košiciach. 
Ako zaujímavosť možno uviesť, 

že portréty chorvátskych hrdinov 
Zrínskeho a Frangepána našli vyobrazenie na bankovke v nominálnej 
hodnote 5 kuna. 

A tu niekde sa končí naše rozprávanie o jednej z  kapitol dejín mesta.

Radoslav Mandalík 

SPRISAHANIE MAGNÁTOV A BANSKÁ BYSTRICA V  R. 1670
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Prvý sovietsky vojak, ktorý vstúpil na pôdu mesta na Kvetnú nedeľu 
ráno o 8.15 hod., 25. marca 1945 na Radvanskej ulici pri čísle 23, bol Ivan So-
lovjev. Miestnym veliteľom Červenej armády je starší leutnant  Ivan Kolob-
ko, aj keď len na pomerne krátku dobu. Pri odchode  na rozlúčku mu mesto 
darovalo kožený kabát v cene  8000 Ks. Rumuni sa veľmi nespomínajú!

Na mestskom úrade je rušno. Prekladá sa vývesný štít. Ten nový už 
bude: Národný výbor. Prvý, dočasný predseda Národného výboru je dr. Ján 
Ševčík. Bývalý predseda bol Gustáv Zeman, ale ten sa zatiaľ neobjavil. Nik 
nevie, kde sa nachádza a či vôbec žije. Časom sa všetko vykryštalizuje. Prvá 
úloha Národného výboru je, ako dostať pod kontrolu spotrebu alkoholu! 
Vec veľmi súri! Mesto zaplavujú vojaci Červenej armády. A rumunskej tiež.

Prvý raz sa na zasadaní Miestneho národného výboru objaví jeho 
predseda Gustáv Zeman, a to 2. apríla. Ospravedlňuje sa, že sa liečil. 
Predseda Národného výboru je súčasne i starostom mesta. Z poslancov 
zatiaľ zahynuli, čo vieme, Ivan Bekeš, riaditeľ Kedro a Ivan Kulíšek. Ste-
nografuje slečna Anna Krčulová. Miestnosti pre úradovanie výboru aj 
poslancov sú obsadené rumunskými vojakmi, tí mimochodom vydali aj 
plagát v skomolenej českej reči, čo vyvolalo značné pobúrenie občanov.

Mesto začína žiť novým, komplikovaným životom. Kdekto sa chce 
priživiť a vyťahuje svoje, často veľmi pochybné zásluhy. Zrazu je každý 
veľký vlastenec, národovec, zaslúžilý partizán a geroj prvej triedy. Je tu 
aj výzva na odovzdávanie pečiatok bývalých partizánskych oddielov.

Deň  6. apríl je veľmi rušný. Je oznámená nová vláda: predseda 
Zdenek Fierlinger, podpredseda vlády Klement Gottwald a Viliam Široký, 
ďalej Msgr.Dr. Ján Šrámek, Ján Ursíny, Jozef David, pätnásť ministrov a 
štyria štátni tajomníci, medzi nimi i dr. Vladimír Clementis.

Je vymenovaná vyšetrovacia komisia pre vykopávanie mŕtvol z ma-
sových hrobov: major Poláček a Dr. Púčik. Ďalej boli pribratí: dr. Petelen, 
dr. Rybárik, brat Mojžiš, vdp. biskup Škrábik a predseda NV v Kremničke. 
V hroboch je aj veľmi mnoho Rómov. Veľa mŕtvol je v Mičinskej doline, kde 
k 80 starým pribudlo 30 čerstvých mŕtvol. Nik nevie kedy, odkiaľ  a ako.

Pre lekárov  a pôrodné asistentky sa vydávajú legitimácie , aby mali 
voľný pohyb v noci. Začal vysielať 2x denne miestny rozhlas. Redakto-
rom je Jozef Hatala. Všetko je cenzúrované! Všetci občania - Nemci sa 
majú hlásiť do 48 hod. na ruskom vojenskom veliteľstve! Vyšli nové 
známky, k dispozícii sú však v dostatočnom množstve aj staré slovenské.

Biskup vdp. Škrábik chce byť informovaný, čo sa v meste deje. Bolo 
by to však veľmi jednostranné, a preto sa popri dr. Šujanskom priberá 
k zasadnutiam za cirkev ev. a. v. vdp. Holčík. Predseda Zeman navrhuje, 
aby sa o mesto staral ako starosta pán Strieš, ktorý má veľmi veľké záslu-
hy a on bude 1. zástupcom starostu. 

Z lesov prichádza množstvo ľudí a nemajú nič! Je potrebné sa 
o nich nejako postarať! A mesto je ešte stále vo vojenskom pásme, ktoré 
zatiaľ stále nebolo zrušené!

Referent Ján Cibuľa prijal do úschovy dočasne od obyvateľstva 
rádioprijímače. Ich zber nariadil aj ruský veliteľ mesta. Ten nariadil aj 
zozbierať všetky zbrane. Rádioprijímače dostanú: Komunistická strana, 
Demokratická strana a národný výbor. Červená armáda zabrala 50 000 
metrov  medeného drôtu!

Na národnom výbore, ale aj v celom meste zavládne zdesenie. To 
snáď nie je pravda! Vracajú sa z hôr židia! A vracia sa ich mnoho! S tým 
už nik nerátal! A zo svojich bytov dávajú okamžitú výpoveď každému, 
kto tam býva. Zakazujú vstup arizátorom! Toto je vec neprípustná! Podľa 
nariadenia, arizátor má vziať bývalého majiteľa do zamestnania. Žid 
nemá právo ujímať sa svojho bývalého majetku!

Dňa 6. apríla prišla žiadosť, v ktorej občania židovského nábožen-
stva žiadajú zastúpenie v zastupiteľstve národného výboru. Je to váž-
na vec a treba sa ňou v zastupiteľstve zaoberať. A reakcia? Brat Skúpy: 
O prácu nikdy nežiadali! Dr. Šujansky: Ide im len o obchody. U nás sa 
nechovali v našom duchu. Za povstania hovorili len po nemecky a po 
maďarsky. Dr. Petelen: Židovskí lekári obsadzujú najlepšie miesta. Ze-
man:  Som veľmi prekvapený, že židia chcú naspäť svoje majetky. SNR 
ešte nerozhodla. Podľa Košického vládneho programu, každý žid sa bude 
považovať za Nemca alebo Maďara, tak, ako bol prihlásený predtým! 
Lebo židovstvo je náboženstvo a nie národnosť! Treba vyčkať na voľby!  
A len tak,  medzi rečou, práve tie dve národnosti nebudú mať volebné 
právo! Chudáci židia, ešte im dlhú dobu ruže nepokvitnú!

Do bytovej komisie treba právnika. Veď sa tu nebude jednať len 

o majetky a byty židov, ale aj Nemcov a Maďarov!
Budova krajského súdu je veľmi zdemolovaná. Dozorcovia ju dávajú 

do poriadku. Je tam zaistených päť osôb, ktoré ale nič nemajú! Rodina 
im musí doniesť posteľ i jedlo! Zatiaľ zaisťujú len gardistov, lebo odmie-
tajú pracovať. Vládne chaos a nik nepozná kompetencie. Je tu milícia, 
polícia, žandári a Červená armáda. Naše útvary sú však bez zbraní. Kto 
a kedy môže mať zbraň, aj to len v noci, určí veliteľ ČA. A kto má právo 
zaisťovať, to nevie nik! Najlepšie je nezaisťovať nikoho, lebo ich zoberie 
NKVD na doplnenie svojich stavov na Sibír a do gulagov! Neskôr aj tak 
budú súdy s HG a HSĽS.

Dňa 10. apríla národný výbor rieši množstvo ďalších problémov. 
Vedúcim notárom je menovaný definitívne Milan Izák, keď Schlosser je 
nezvestný a pravdepodobne sa už nevráti. Ale o pár dní sa vrátil a bude 
notárom u polície.

Milicionári sú dobrovoľníci, ktorí slúžia nielen bez zbraní, ale aj bez 
mzdy. Je potrebné vytvoriť 20 – 30-členný platený aparát. Obchodníci 
odmietajú otvoriť svoje obchody, lebo vojaci hlavne ČA berú tovar bez 
platenia s tým, že je to germánsky podnik. Je potrebné zakázať vstup vo-
jakom do obchodov. Jeden obchod je však určený na nakupovanie len pre 
navrátilcov z hôr! Obchody majú byť otvorené od 16. apríla. Je nedostatok 
povozov a dopravných prostriedkov. Elektrika je obmedzene, ale je. Prvé, 
čo malo fungovať, mala byť mestská vývarovňa pre chudobných. Nemôže 
začať prevádzku pre nedostatok múky a hlavne masti. Masť vôbec nie je, 
všetky zásoby zabavila Červená armáda! Veliteľovi ČA odovzdali sťažnosti 
občanov mesta na vojakov Červenej armády, ktorí kradnú a znásilňujú!

Bola vytvorená komisia pre priemysel a výrobu. Predsedom je Vác-
lav Vaško, generálny sekretár Obchodnej a priemyselnej komory. Úlohou 
komisie je oživiť podniky. Červená armáda chce v prvom rade uviesť do 
chodu liehovar v Hornej Mičinej. Musia zabezpečiť povinné denné dáv-
ky alkoholu vojakom!

Opravujú sa hlavne mosty a železničná trať. Tvrdá práca. Nemci 
v Podbrezovej nahádzali pri ústupe výhybky a koľajnice do Hrona. Bude 
sa musieť čakať na opadnutie hladiny v rieke. Trať Zvolen – Radvaň opra-
vujú rumunskí vojaci. Rumuni berú drevené elektrické stĺpy na kúrenie. 
Stovky okien sú bez skla po výbuchoch, ulice sú plné črepín. Tabuľové 
sklo sa na Slovensku nevyrába, dováža sa zo Sudet. Úlomky však spotre-
buje banskobystrická zápalkáreň.

Dievčenské gymnázium K. Kuzmányho nechce starého riaditeľa 
Licht nera. Profesorský zbor sabotuje. Vedením je poverený profesor Vido.
Mestský rozhlas vysiela krátke správy a hudbu. Aj mimoriadne správy, keď 
babke Márii Králikovej z Radvane zhorela chalupa a k tomu nešťastiu ešte 
aj stratila všetky svoje úspory  1 600 korún, zaviazané v šatke. Po oznáme-
ní v rozhlase na prihlásil statočný nálezca Emil Šteflík, úradník elektrárne.

Rieši sa kardinálna otázka: Kde postaviť pomník padlým hrdinom  
- vojakom Červenej armády a rumunskej armády? Veliteľstvo ČA túto 
záležitosť veľmi súri. Chcú mať istotu, že sa na nich nezabudne. Sú tri ná-
vrhy: v hornej časti námestia, kde treba premiestniť sochu Panny Márie 
a k tomu treba zvolať  schôdzku veriacich rímsko-katolíkov a tí už teraz 
protestujú. Postaviť pomník na mieste vodometu, tak ako to navrhuje 
profesor Matuška, alebo v dolnej časti námestia, kde sú aj tak vojaci po-
chovaní. Posledná alternatíva je najprijateľnejšia. Pomník postaví známa 
domáca firma Horn, s celkovým nákladom 888 196,15 Kčs.

Nariadením predsedníctva Slovenskej národnej rady číslo 7/45 
z 23. apríla 1945 bola zriadená Národná bezpečnosť. V tej chvíli však 
ešte nikto netuší, aká tá Národná bezpečnosť bude pre národ nebez-
pečná! A ani to nestačí - v každej obci má byť zriadená Národná milícia.

Zasadnutie NV 27. apríla je v znamení  príprav na oslavy  1. mája. Za 
komunistov príde s. Schmidke. Je už postarané o obrazy Beneša a Stali-
na. Otázka dňa je: Kedy budú služby Božie?

Slávnostné privítanie pána prezidenta Beneša v Banskej Bystrici, ako aj 
podpredsedu vlády Viliama Širokého, ktorý je zároveň aj predsedom Komu-
nistickej strany Slovenska, je 8. mája. Vyjdú slávnostné noviny aj s Memo-
random, aby Banská Bystrica  bola prehlásená hlavným mestom Slovenska. 
Prezident má nabitý program. Ide do Kremničky k masovým hrobom. Je 
preňho vyhotovený „Slávnostný album“ k tejto smutnej príležitosti, ktoré-
ho písomnú časť k fotodokumentácii vyhotovil profesor Ján Krákora. Album 
prezidentovi v Kremničke odovzdá  Exhumačná komisia. Veselším dňom je 
potom 11. máj, vracajú sa kedysi zhabané rádioprijímače!

BANSKÁ BYSTRICA V ROKU 1945       2. ČASŤ
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Veľmi rušné zasadnutie NV je 2. júna. Začína sa boj o politickú moc 
v meste. Je tu vzájomné obviňovanie, že prežívajúci NV nepracuje! Pad-
nú návrhy na nové voľby. Sú tu nielen politické strany, ale aj niečo nové 
a neznáme – Národný front! Nakoniec starý NV podáva demisiu a 25. júna 
prebehnú voľby.

Banskú Bystricu navštívili 19. júla spojeneckí novinári: britský vojen-
ský atašé - plukovník Moullens, americký atašé - podplukovník Waldicke a 
vojenský korešpondent Associated Press - Steinkopf.

A dejú sa veci nevídané. V zmysle vládneho programu boli v podni-
koch zriadené Závodné výbory. Ustanovenie Závodných výborov je pred-
sa len novotou a ich význam chápe málokto a niet sa čo diviť, že naráža 
na odpor, hlavne súkromných podnikateľov. Ale ani to ešte nie je všetko.

V piatok 20. júla boli voľby do Okresného národné výboru. Zišli sa 
delegáti zo 49 obcí okresu. A po zvolení nový ONV okamžite úradoval. 
Uvalil na podniky s obratom vyše 1 milión Kčs Národnú správu! Bol to 

Pokračujeme v uverejňovaní spomienok generála Mirka Vesela 
Vojenská príprava a vyhlásenie Povstania priblížením udalostí vedú-
cich k vzniku vojenského revolučného vedenia začiatkom roku 1944. 
Teší nás, že po rokoch ignorovania významu a zásluh sa meno Mirka 
Vesela ocitlo (možno aj naším pričinením) medzi oficiálne ocenenými 
osobnosťami XVI. zjazdu Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov. Dňa 23. 6. 2015 som mal česť prevziať v jeho mene medailu Za 
vernosť in memoriam.

„Dňa 26. 10. 1943 bola odoslaná do Istanbulu zásielka priadze, do ktorej 
boli pribalené špeciálne mapy Slovenska, moja správa, mikrofilmy písomností 
a požiadavka overenia vlastných hesiel pre mňa a skupinu Vavra Šrobára. Za-
čiatkom novembra tri razy za sebou nasledovalo overenie pplk. Mirka Vesela v 
relácii londýnskeho vysielania Hlasu slobodnej republiky - heslo „a teď pozor, 
Kovel dobre došel“, ako aj overenie hesla pre Šrobárovu skupinu.

Počas nepretržitej práce na nadviazaní rádiotelegrafického spojenia snažil 
som sa pôsobiť na ilegálne politické skupiny, aby sa zjednotili v jednom ústred-
nom politickom vedení, s ktorým by vojenské vedenie nadviazalo spoluprácu. 
Išlo mi predovšetkým o to, aby vojenské vedenie malo dôveru všetkých skupín, 
lebo pre prípad akcie a vyhlásenia mobilizácie muselo sa rátať so všetkými vrs-
tvami národa a v prvom rade s robotníctvom, ktoré môže okamžite nastúpiť do 
vojenskej služby, čo bolo pre úspech veci bezpodmienečne potrebné.

Od konca leta 1943 zabezpečoval spojenie so zahraničným odbojom cez 
Švajčiarsko riaditeľ Rudolf Fraštacký (krycím menom Frey). Na toto spojenie 
bolo vtedy, okrem možnosti Štvánovej cez Istanbul, odkázané donášanie od-
kazov zo zahraničia, ako i dodávanie správ pre zahraničný odboj. Keďže sme 
sa dobre poznali, dorozumenie bolo veľmi ľahké. Informoval som ho o tvorení 
vojenského revolučného vedenia a pripravovaní vojenského odboja a o snahe 
nadviazať styk s jednotným politickým vedením. Dohovorili sme sa o spolupráci 
a spôsobe udržovania spojenia a podávania správ.

Začiatkom decembra 1943 na schôdzke s Vavrom Šrobárom informoval 
som ho o organizácii vojenského povstania, o snahe vytvoriť silné jednotné 
vojenské vedenie a poukázal na nevyhnutnosť utvorenia jednotného politic-
kého vedenia, ktoré by spolupracovalo s vojenským vedením. Dr. Šrobár plne 
schvaľoval doterajší postup, povzbudil ma k ďalšej práci a prisľúbil svoju podpo-
ru. Spomínal, že už rokoval s niektorými dôstojníkmi, že ich však nepovažoval za 
výkonných pre reálnu odbojovú prácu.V tomto štádiu bolo už vojenské vedenie 
rozšírené o pplk. Kišša, na ktorého ma upozornil Štván, že je zapojený u skupiny 
Flóra. Začiatkom jesene nadviazal som styk s Kiššom a v krátkom čase došlo 
medzi nami k dorozumeniu, pričom Kišš vítal spoluprácu a účasť vo vojenskom 
revolučnom vedení. Vtedy boli rozdelené úlohy a bolo dohodnuté, že

- pplk. Mirko Vesel, Ministerstvo národnej obrany Bratislava, pripraví, vykoná 
a vyhlási odboj v Bratislave a až do uskutočnenia rádiotelegrafického spojenia bude 
udržiavať styk kuriérmi pre spojenie so zahraničným odbojom. Zapojí a dohodne spo-
luprácu s partizánskou skupinou Čapajev na východnom Slovensku. Zapojí na vo-
jenské vedenie žandárstvo, políciu a finančnú stráž. Bude rokovať za vojenské vede-
nie s politickým vedením. Postará sa o oslobodenie politických väzňov v Bratislave.

- pplk. Dezider Kišš, Ministerstvo národnej obrany Bratislava, mal za úlohu 
získať rádiotelegrafistov, postarať sa o umiestnenie staníc, nadviazať spojenie 
s Londýnom a cestou zahraničného odboja s  Moskvou na priamy dohovor a 
koordináciu vojenských akcií. 

- Alois Štván, Jozef Špáta a Ernest Gajdoš mali dodať potrebné vysielačky 
a spolupracovať na vybudovaní spojenia, udržovať spojenie cez Istanbul a za-
dovážiť pre odboj  potrebné finančné prostriedky.

- pplk. Dr. Mikuláš Ferjenčík, Veliteľstvo pozemného vojska Banská Bys-
trica, mal spolupracovať s taktickým vedením a podľa jeho potrieb spracovať 
posádky. Potrebné bolo ešte rozšíriť vojenské vedenie o vhodnú osobu, ktorá by 
vykonávala taktické prípravy.

Zatiaľ nastali zmeny na vojenských veliteľských miestach. Veliteľom po-
zemného vojska v Banskej Bystrici s rozšírenou právomocou ustanovený bol v 
januári 1944 generál Jozef Turanec. Tomuto bezvýhradne oddanému prívržen-
covi režimu a Nemcov podriadené boli všetky vojenské jednotky na Slovensku. 
Turanec vo svojej nenávisti voči Čechom nestrpel, aby u neho náčelníkom štábu 
ostal Čech pplk. gšt. Urban, a preto na jeho miesto prišiel doterajší náčelník 
štábu 1. divízie v Trenčíne pplk. gšt. Ján Golian. Táto zmena bola pre nás vítaná, 
lebo sme mu dôverovali a Golian vo svojej novej funkcii mal najlepšie možnosti, 
podmienky a predpoklady na vedenie taktických príprav vo vojenskom revoluč-
nom vedení, keďže ako náčelník štábu veliteľstva pozemného vojska (VPV) dis-
ponoval všetkými vojenskými jednotkami na Slovensku. 

Dohodli sme sa, že ohľadom jeho zapojenia do vojenského vedenia bu-
dem s Golianom urýchlene rokovať. Dňa 3. februára 1944 na schôdzke, ktorú 
dohodol a na ktorej bol prítomný pplk. Dr. Ferjenčík, v Golianovej kancelárii v 
Banskej Bystrici na VPV vyzval som Goliana k spolupráci. Vyložil som mu do-
terajšiu organizáciu vojenského revolučného vedenia, postup práce, rozdelenie 
úloh, zásadné plány a predpoklady na vykonanie povstania, snahy, podmienky a 
vyhliadky na uskutočnenie rádiotelegrafického spojenia a požiadal som ho, aby 
sa ujal vo vojenskom revolučnom vedení taktických príprav. Golian vyhlásil, že 
chce spolupracovať, ale že sa necíti byť schopným na tak ťažkú a zodpovednú 
úlohu a že preto nemôže brať na seba takú zodpovednosť.

Požiadal som ho, aby nám menoval iného dôstojníka  generálneho štábu, 
ktorý by schopnosťou, spoľahlivosťou a jedinečnými možnosťami, aké mal on 
na túto činnosť, mohol prísť do úvahy. Z tohto hľadiska prebrali sme všetkých 
vyšších dôstojníkov gšt. na Slovensku, pričom i Golian odmietol akúkoľvek 
spoluprácu s pplk. gšt. Talským, nakoľko mu nedôveroval. Keďže sa presvedčil 
o jedinečnom svojom postavení pre túto činnosť, vyhlásil, že sa ujme vedenia 
taktických príprav. Vyžiadal si však, že prípravy povedie len do návratu plk. gšt. 
Pekníka z frontu, ktorému vedenie odovzdá a ďalej bude s ním spolupracovať 
ako jeho náčelník štábu. Až do tej doby, aby neniesol sám zodpovednosť, žia-
dal ma, aby som sa zúčastnil tiež na taktických prípravách. Súhlasil s plánom 
vykonať povstanie za každých okolností, buď keby malo dôjsť k obsadeniu 
Slovenska, alebo z vlastného popudu a po dohode s Červenou armádou, až 
nastane vhodná doba, bol však proti pôvodnému mnou proponovanému plánu 
pri povstaní z vlastného popudu snažiť sa držať celé Slovensko na Malých a 
Bielych Karpatoch a len pod tlakom ustúpiť na vopred vybudovanú obranu za 
Váhom. Bol toho názoru, že vzhľadom na nedostatok síl a značné nemecké 
menšiny na západnom Slovensku a v samotnej Bratislave v oboch prípadoch má 
sa územie západne od Váhu pustiť. Nato odovzdal som Ferjenčíkovi i Golianovi 
na preštudovanie nové, Fraštackým zo Švajčiarska privezené fotokópie odkazov 
a smerníc od prezidenta Dr. Beneša a generálov Ingra a Viesta.

Týmto vytvorené bolo už úplné vojenské revolučné vedenie, v ktorom mal 
každý vymedzené svoje špeciálne úlohy, pre ktoré si  samostatne získaval spo-
lupracovníkov a ktoré samostatne pripravoval. V zásadných otázkach rozhodo-
vali sme spoločne bez priority a podriadenosti. Úlohou revolučného vojenského 
vedenia bolo pripravovať povstanie po stránke vojenskej až do stanovenia veli-
teľa a potom tvoriť jeho užší štáb.“

                                                                Ludvik Nábělek                                                                                                                 
Mira Nábělková       

Z RUKOPISU MIRKA VESELA

ďalší klinec do „rakvy reakcie“, a nie malý! Národní správcovia, ktorým 
hovorili aj „nútená správa“, bola inštitúcia, ktorej v podstate nikto po-
riadne nerozumel. Omnoho lepšie rozumeli tomu, že títo „nútení správ-
covia“ majú platy 2000 - 4000 Kčs mesačne, aj preto sa za správcov hlá-
sili stovky ľudí. Čoskoro prišli sťažnosti, že mnohí správcovia chodia do 
podnikov len pre svoje výplaty!

27. augusta sa konala v Banskej Bystrici schôdza skupiny výtvarných 
umelcov. Na druhý deň, 28. augusta sa koná v Národnom dome celo-
slovenský zjazd národných výborov. Pred pol rokom vytvorený vojenský 
futbalový oddiel VT PARAŠUT Banská Bystrica s trénerom kpt. Petrovi-
čom priniesol prvý pohár za víťazstvo na turnaji v Harmanci. Život sa 
pomaly normalizuje.

Autor ďakuje za možnosť štúdia Kroniky a Zápisníc  1945  Štátnemu 
archívu, pobočka Banská Bystrica.

                                                                                                   Michal Kiššimon

Pokračovanie zo str. 10.

2. ČASŤ
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Banská Bystrica bola vždy mestom, v ktorom veda a technika bola 
ctená a vážená, kde v priebehu vekov žili desiatky významných učen-
cov a prosperovalo mnoho rôznych vedeckých či vzdelávacích inštitú-
cií.  Tak to bolo aj na poli astronómie a príbuzných prírodných vied. 
Skutočnosť, že tu, nad Hronom, v kníhtlačiarni Krištofa Škultétyho sa 
dostala na svetlo najstaršia slovenská tlačená kniha „Tractatus  de Co-
meta“ od Jakuba Pribicera  už v roku 1578, že tu prosperovali úspešne 
latinské školy protestantské, ale aj jezuitské, že tu vznikla v roku 1855 
najstaršia meteorologická stanica, viazaná ešte na Viedeň, dokazuje, 
že za mestskými hradbami žili v priebehu období  vzdelaní ľudia, ktorí 
mestu zabezpečili dobré meno.

Astronomické pamiatky nachádzame v Banskej Bystrici na každom 
kroku. Niektoré zanikli, nie sú v poriadku, no pamätníci sa na ne pa-
mätajú. V strede budovy Gymnázia pri Mestskom parku (dnes Tajovské-
ho ulica ), sa nachádza veža s terasou, ktorá mala mať pôvodne kupolu 
a ďalekohľad. Stavbu budovy končili v priebehu prvej svetovej vojny 
(1916), vtedy v nej zriadili vojenskú poľnú nemocnicu a k pôvodnému 
účelu  sa dostala až po vojne. Stavbu školskej hvezdárne navrhol jej pro-
fesor Gejza Petrogalli. Keďže v priebehu vojny padol na fronte a situácia 
na škole sa podstatne zmenila, z veže sa stala vyhliadková terasa. V Kuz-
mányho ulici si v roku 1930 vybudoval MUDr. Ludvík Nábělek na vlast-
nom dome súkromnú hvezdárničku. K tomuto dielu ho inšpiroval jeho 
otec, významný moravský astronóm František Nábělek (1852-1915), 
ktorý pôsobil v Kroměříži. Ďalšiu, súkromnú pozorovateľňu si zriadil na 
Námestí SNP č. 27 kanonik a profesor Karol Holszký. Ďalekohľadom Bra-
chyt pozoroval nebeské telesá. Obe pozorovateľne boli zlikvidované pri 
generálnych opravách striech domov.

Vedľa pozorovateľní má Banská Bystrica vo svojom centre dvoje 
slnečných hodín. Prvé na hodinovej veži, druhé na budove jezuitského 
gymnázia, Kapitulská ulica č. 8 vo dvore. Obe sa už dnes dajú ťažko ro-
zoznať. Nové, moderné slnečné hodiny pribudli na sídlisku v Sásovej.

Po vzniku astronomického krúžku pri Dome osvety v Banskej Bys-
trici v roku 1955 sa začalo uvažovať o výstavbe ľudovej hvezdárne. 
Pôvodne mala stáť na Graniari (v blízkosti bývalej protilietadlovej pozo-
rovateľne), neskôr sa hvezdáreň vybudovala na Vartovke, kde sa využila 
stará, pôvodne protiturecká veža. Táto bola v priebehu druhej svetovej 
vojny vážne poškodená a žiadalo sa ju zrekonštruovať. Za účinnej pomo-
ci dobrovoľného aktívu amatérov a pomoci nadriadených pracovníkov 
úseku kultúry dobudovali objekt do súčasného stavu. 

Posledným astronomickým zariadením, o vybudovanie ktorého 
sa usilovala hvezdáreň a banskobystrická astronomická obec, bolo pla-
netárium. Po mnohých neúspešných pokusoch realizovať ho na iných 
mies tach v meste, prijali pracovníci krajskej hvezdárni zámer riešiť ho 
ako prístavbu k renesančnému  Thurzovmu domu 2 na ulici Pod Ur-
pínom č. 13. Krajská hvezdáreň odkúpila objekt od Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, našla investora stavby v Krajskom ústave štát-
nej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, projektanta v IPO škol-
ských stavieb Bratislava, ba aj dodávateľa v Okresnom stavebnom pod-
niku. Prístroje mali byť dodané zo Zeiss Jena z NDR.                                                     

Podľa projektu mali historicky cenné miestnosti  Thurzovho domu 2 
slúžiť ako reprezentačné priestory (knižnica, výstavná sála a kancelárie), 
vo vedľajšej modernej prístavbe mali byť planetárium, kupola s ďaleko-
hľadom a prednáškové miestnosti. Keď sa malo začať s realizáciou  pre-
stavby objektu, nariadil štáb CO okresu vybudovať pod novou budovou 
úkryt. Realizácia výstavby sa tým činom oddialila o štyri roky. Projekt sa 
ešte dvakrát prerábal a po roku 1989 sa situácia zmenila a prístavbu už 
nebolo možné zrealizovať.  Pri tom na rozhraní ulice 9. mája a Pod Ur-
pínom mohla stáť na vysokom podstavci aj socha Milana Rastislava Šte-
fánika v nadživotnej veľkosti a plánovaný veľkolepý objekt  mohol niesť 
jeho meno. Myslím, že by to bol objekt hodný mesta Banskej Bystrice. 
A čo je dôležité - historicky cenná budova mohla byť zachránená tak, 
ako bola zreštaurovaná protiturecká veža Vartovka.  Mohla vyriešiť aj 
problematiku kancelárií hvezdárne, ktorá sa po odchode z priestorov Al-
pina na Žltých pieskoch v priebehu dvadsiatich rokov musela až šesťkrát 
sťahovať (Stredoslovenské múzeum, Smrečina, Štátna vedecká knižnica, 
Knižnica M. Kováča, budova Slovenskej akadémie vied), až skončila na 
Jesenskom vŕšku.    

Igor Chromek

STRATENÉ, ALE AJ ZABUDNUTÉ ASTRONOMICKÉ PAMIATKY MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Súkromná hvezdáreň MUDr. Ludvíka Nábělka

Projekt planetária v Banskej Bystrici

Slnečné hodiny

Školská hvezdáreň Gejzu Petrogalliho
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Spomienky na moju rodnú obec Kráľovú sú naozaj veľmi pekné a krásne. 
Táto dedinka pri bývalom mestečku Radvaň bola v podstate veľkou ovocnou 
záhradou. Pri každom dome jej obyvatelia mali menšiu alebo veľkú ovocnú, ale 
najmä kvetinovú záhradu. Tak to bolo aj u nás. Otec pracoval na Železničnej 
stanici Radvaň a jeho koníčkom sa stalo štepenie, alebo, ak chcete, vrúbľovanie 
ovocných drevín a ruží. Pri asanácii našej záhrady pod výstavbu veľkej Banskej 
Bystrice v našej záhrade napočítali viac ako 300 ovocných stromov a kríkov.

Práce sme mali aj z tohto dôvodu veľa, ale aj napriek tomu sme pravi
delne chodievali do prekrásneho are
álu Kúpeľov Kráľová. Mali rovnakú 
minerálnu liečivú vodu ako známe 
Kúpele Kováčová pri Zvolene. Areál v 
Kráľovej pozostával z veľkej kolkárne 
a jednoposchodovej secesnej budovy. 
Na jej prízemí sa nachádzalo príjem
né pohostinstvo a na prvom poschodí 
kultúrna sála s veľkým divadelným 
javiskom. Tu sme hrávali ochotnícke 
divadlá pre dospelých aj deti. Už v 
roku 1950 som ako 6-ročný chlapec 
vystupoval aj ja v hre O dvanástich 
mesiačikoch. Neskôr mi dokonca zve  
rili postavu princa v hre Kráska a zvie-
ra. Kostýmy sme si požičiavali až z 
Martina a naše divadelné predstave
nia sme hrávali nielen v Kráľovej, ale i v okolitých dedinkách. V areáli kúpeľov 
bol park s nádhernými šiestimi lipami a 50 metrov dlhú prístupovú cestu lemoval 
udržiavaný živý plot. Takmer pravidelne, raz týždenne, tam hrali tanečné sku
piny, najmä v máji sme sa všetci tešili na nedeľné majálesy, neskôr na jánske 
zábavy. Takže v lete tu bolo naozaj veľmi veselo.  

Hasiči, poľovníci, zväz žien sa tu nielen schádzali, ale aj uskutočňovali rôz
ne besedy, kultúrne podujatia. Veselo bolo v kúpeľoch nielen v lete, ale aj v zime. 
V spomínanej kultúrnej sále s divadlom sme sa tešili ako deti na mikulášske 
podujatia, karnevaly a premietanie detských filmov. Večer sa tu pravidelne konali 
filmové predstavenia. Za oddychom a zábavou, ale i na kultúrne podujatia cho
dili nielen obyvatelia Kráľovej, Radvane, Iliaša, Kremničky, Rakytoviec, Horných 
Pršian, Malachova, ale i z Banskej Bystrice. Mnohí, z tých skôr narodených, 
dodnes radi na oddych v Kúpeľoch Kráľová spomínajú.

V susedstve  kúpeľov boli veľké vojenské kasárne, mimochodom časť z nich 
sa dodnes zachovala, vedľa terajšej Kúpeľnej cesty. Nachádzal sa tu podnik Stavoin
dustria, autoopravovňa Liaz Kráľová, Stredoslovenské pekárne a množstvo ďalších 
väčších či menších štátnych podnikov. O návštevníkov kúpeľov tak nebola núdza.

Obec Kráľová mala viac ako 650 obyvateľov. Najväčší počet návštevníkov 
obce, ale aj kúpeľného areálu sme pravidelne zaznamenávali okolo 8. septembra, 
počas tradičného Radvanského jarmoku. Takmer všetci okrem domácich obyvateľov 
v tom čase prichádzali vlakom na Radvanskú železničnú stanicu a cez most nad 
riekou Hron prešli hneď na Kúpeľnú cestu a, samozrejme, aj na oddych do kúpeľov. 
Jarmočníci a obchodníci mali preto svoje stánky už na Kúpeľnej ceste v Kráľovej 
a tiahli sa po Hradskej (terajšia Sládkovičova ulica) až po samú Banskú Bystricu. 
Naj viac stánkov, kolotočov, cirkusových a jarmočných atrakcií bolo pred Radvan

ským kaštieľom, ale aj v areáli Bárczyho 
kaštieľa. Jarmok pokračoval popred bý
valú radvanskú poštu a tiahol sa dolnou 
Radvaňou až po známu krčmu Mýto a 
cez môstik ponad riečku Udurná až do 
Banskej Bystrice. Teraz je v tých mies
tach Námestie Ľ. Štúra a McDonald´s. 

Ako sme žili? Často si kladiem vo 
svojich sedemdesiatich rokoch otázku. A 
môžem skonštatovať, určite skromnejšie, 
pracovali sme, ako sa povie, od svitu do 
mrku, ale aj napriek tomu sme boli šťast
nejší, veselší, priateľskejší. Potrebovali 
sme jeden druhého. Bez vzájomnej po
moci príbuzných, susedov, občanov, by 
sme neboli mohli postaviť brigádnicky 
nový kultúrny dom, ktorý sa dodnes na

chádza na Sládkovičovej ulici. Tam sa začínala od Radvane obec Kráľová a končila sa 
pri malom potôčiku Kalník pri Kremničke.

Pre obyvateľov žijúcich na sídlisku Podháj v Banskej Bystrici, ale aj pre ostat
ných, spomeniem v skratke bohatú históriu obce Kráľová nad Hronom. Vznikla ako 
osada rybárov a hájnikov Zvolenského hradu. Doložená o tom je písomnosť už z roku 
1264. Nachádzal sa v nej aj v stredoveku veľmi známy Bagolyvár - Soví hrad. Bol to 
lovecký zámok kráľa Mateja Korvína. Možno aj preto názov obce Kráľová. Soví hrad 
sa nachádzal v miestach medzi terajším Tescom a Tihányiovským kaštieľom. Ten sa 
zachoval a je v ňom vlastivedné múzeum. Malá obec Kráľová so stredovekým hra
dom, romantickým kaštieľom, v tom čase známymi kúpeľmi, veľkou tehelňou akoby sa 
stratila z povrchu zeme. Je to veľká škoda, že sme si z tohto množstva zaujímavých 
historických budov nedokázali pre ďalšie generácie zachovať takmer nič. Nezničila ich 
ani vojna, ani prírodná katastrofa, len krutá ľudská ľahostajnosť. Mrzí ma, že to všetko 
existovalo ešte počas 50. a 70. rokov a nezachytili sme ich ani objektívom fotoaparátov 
alebo kamerou. V ošiali výstavby veľkej Bystrice akoby nik nedokázal myslieť aj na 
zachovanie naozaj tak vzácnej histórie bývalej obce Kráľová nad Hronom.

Milan Riečan

Moje spomienky na Kráľovú a kúpele.

       Prvé praktické stretnutia s veľkou Čínou zažili naši občania v roku 1952. 
Do tých čias sme o nich veľa nevedeli, len to, že majú šikmé oči, inú farbu pleti, 
že postavili kedysi dávno veľký múr, chodili po hodvábnej ceste a vynašli pre  
byrokraciu budúcich tisícročí tak prepotrebný papier. No a ešte zopár drobností 
ako je ryža, rikša, liečiteľstvo a vojna.

No a keď tá posledná vojna pominula, ako áno - ako nie, Čína sa zrazu 
stala našim priateľom najdobrejším a prišla sa nám predstaviť aj do Banskej 
Bystrice.

 V kronike mesta Banská Bystrica v roku 1952 je o tom napísané:
„Čínsky umelecký súbor.
 Dňa 20. mája t. r. zavítala do Banskej Bystrice časť čínskeho ľudového 

umeleckého súboru, ktorý je na zájazde po Československu.  V mene pracujúcich  
B. – bystrického kraja čínskych hostí privítal predseda  KNV poslanec Ľudovít 
Borteľ.

Pred novou železničnou stanicou v Banskej Bystrici vítali vzácnych hostí 
zástupy pracujúcich, mládeže a pionierov.

Za srdečné privítanie sa poďakoval vedúci čínskeho súboru Liu Liang Dže.
Večer vystúpil súbor v prírodnom amfiteátri. Mladá čínska klaviristka  

Cou – Kuan Dže  predviedla virtuóznu hru. Sopranistka Lin Min Zen  získala si 
svojím spevom sympatie  do 20 000 ľudí, ktorí zaplnili prírodný amfiteáter. Jeden  
z najzaujímavejších a najpôvabnejších tancov, ktoré čínski umelci predviedli, 
bol starodávny hodvábny tanec. Členovia súboru čínskej mládeže predviedli na 
záver  predstavenia s veľkým úspechom  časť zo súčasnej čínskej hry „Bok po 
boku“, ktorá čerpá dej z bojov kórejského ľudu a čínskych dobrovoľníkov proti 
americkým agresorom. Príchod hrdinsky bojujúcej kórejskej armády. 

Súbor viedol zástupca čínskeho vyslanectva v Prahe.“

V kronike mesta Banská Bystrica v roku 1954 nájdeme tiež jeden zápis:
„Súbor piesní a tancov čínskej armády.
Prišiel dlho očakávaný 300-členný Súbor piesní a tancov čínskej ľudovej  

oslobodzovacej armády. Vítanie bolo v Banskej Bystrici v nedeľu 21. augusta 
1954, kde sa predstavil miešaný súbor 103 členov. Náčelník súboru je generál 
Čchen I. Spievali sa aj slovenské piesne. Po Banskej Bystrici zavítal súbor na 
Dačov Lom.“

Na tomto poslednom podujatí bol osobne prítomný aj autor týchto spo
mienok. Dačov Lom  bol len krátko predtým vysťahovaný a celý priestor aj 
s Oremovým Lazom bol odovzdaný armáde. Bolo tu v tých časoch 20 000 
stanujúcich vojakov, dve futbalové ihriská a v samotnom Dačovom Lome bol 
v kotline vybudovaný prírodný amfiteáter pre 20 000 ľudí. Spomínané prvé 
vystúpenie čínskych armádnych umelcov bolo pre civilné obyvateľstvo okresu 
Modrý Kameň. Tých sem na autách, ale hlavne na vlečkách traktorov, zvážali 
už od rána. Vystúpenie umelcov čínskej armády, v ktorej bolo aj hodne dievčat,  
bolo skutočne impozantné. Nezabudnuteľný bol hlavne „Šabľový tanec“ zo 
skutočne nabrúsenými šabľami, čo ihneď  dokazovali na prinesených konároch! 
No najviac obdivu a srdcia divákov preplneného amfiteátra si predsa len získali 
spevom slovenských piesní. 

„Tanzuj, tanzuj vykruzaj, vykruzaj, en mi pecku neruzaj, neruzaj, topra 
pecka na simu, na simu, nema kašdi perinu, perinu.“

Po nej prišla na rad ďalšia pieseň:
„Stoji fojak na farte, na farte, v rostrh anom kabate, kabate, rosa nan ho 

patala, patala od fečera do rana, do rana.“  Opakovali to niekoľkokrát a potlesk 
nemal konca.

                                                                                  Michal Kiššimon

Prvé stretnutia s Čínou
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Zmienili sme sa už o tom, že už za čias monarchie i za  1. ČSR bolo 
vypracovaných niekoľko dobrých projektov, ktoré z rôznych príčin prešli 
do zabudnutia. Boli to sanatóriá v Španej Doline a v Motyčkách.

 V roku 1934 uzrel svetlo sveta ďalší skvelý projekt, ktorý dostal 
názov: „Ozdravovňa v Kordíkoch“. Keď sa o tom dozvedeli Kordíčania, 
nadšenie bolo veľké. Konečne ožije stratený kút sveta. A zopár ľudí 
si aj doma nájde prácu. Navyše v roku 1934 sa konal v Kordíkoch 12. 
celosvetový tábor esperantistov. 

Starostom mesta Banská Bystrica bol v tom čase Michal Samuhel. 
Prvýkrát sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva hovorilo o stavbe  
7. apríla 1934. 27. júna 1934 na zasadnutí mestského zastupiteľstva  
predsedajúci Michal Samuhel prečítal dokument č. 129/8448/1934 
tohto znenia: „Stavba ozdravovne“.

Prednesené bolo, že na postavenie ozdravovne mesto má dostať od 
krajiny  400 000 Kč. S tou podmienkou, že mesto bude znášať z nákladu, 
ktorý má činiť 1 500 000 Kč,  75 %.

Ozdravovňa má sa vybudovať v Kordíkoch a síce neďaleko tej cesty, 
ktorá sa bude stavať do Kremnice. Ozdravovňa musí byť nad morskou 
hladinou aspoň v 1000 m výške postavená.

Mestom investovaný kapitál rozhodne sa bude rentovať, vzhľadom na 
vyvinutú turistiku a šport. Ozdravovni by bolo priznané právo  verejnosti.

Vzhľadom na to, že v Banskej Bystrici je okresná nemocenská pois-
ťovňa a aj mestská verejná nemocnica, vybudovaná ozdravovňa môže 
slúžiť ako zotavovňa pre rekonvalescentov, alebo môže sa pretvoriť na 
odbočku mestskej verejnej nemocnice.

Investícia by i do budúcna slúžila na povznesenie mesta.
Ozdravovňa sa postaví na mestskom pozemku.
„Mestská rada, ako aj finančná komisia  odporúčajú zastupiteľskému 

zboru vybudovať ozdravovňu v Kordíkoch nákladom asi 1 500 000 Kč, tým 
aby náklad ozdravovne bol hradený krajinskou podporou v sume  400 000 
Kč a predbežným úverom z mestských prostriedkov v sume  600 000 Kč 
z rezervnej základiny na ťarchu vkladov pod týmto titulom uložených.“

K prednesenej téme prehovorili viacerí členovia zastupiteľského 
zboru. Poslanec Ignác Babuljak sa pýtal, prečo táto ozdravovňa 
nemôže byť postavená bližšie k mestu, napríklad na Vartovke alebo 
v Laskomeri, aby mohli byť podporení miestni obchodníci. Predseda 
to vysvetlil veľmi jednoducho – nadmorskou výškou, ktorá musí byť 
nad 1000 m nad morom a vhodnejšie miesto sa doteraz nenašlo. 
A kupovať sa bude predsa v Banskej Bystrici, a tak obchodníci žiadnu 
ujmu neutrpia.  Poslanec Ondrej Smida bol za prijatie návrhu, lebo 
v Kordíkoch je pre rekonvalescentov vyhovujúci vzduch. Žiada len to, 
aby sa pamätalo na to, aby v ozdravovni ľudové ceny boli ustálené, 
aby sa tam aj chudobnejší ľudia mohli zotavovať. Poslanec Bohumil 
Gründl je tiež za prijatie, lebo táto ozdravovňa v Kordíkoch sa stane 
východiskom turistiky a rentabilita je zaručená. Predseda pripomenul, 
že ide o to, aby vystavená ozdravovňa v Kordíkoch  slúžila svojmu účelu 
a aby tá každému bola prístupná a stala sa rentabilnou. Ozdravovňa 
z technického ohľadu musí byť čo najlepšie vyriešená. Pripomeňme si, 
kto boli v tom čase poslanci Mestského zastupiteľstva:  

Bedřich Šofr, Juraj Koreň, Jozef Hardonyi, Emil Škoda, Ondrej Strieš, 
Viliam Štric, Pavel Ruttkay, Štefan Mulický, Dr. Maximilián Seidner, 
Ignác Babuljak, Anton Lóhner, Bohumil Gründl, Ondrej Mojžiš, Ondrej 
Valašťan, Dr. Ján Balko, Samuel Pikler, Ján Bozalka, Eduard Gašparec, 
Július Kukura, Ján Senček, Július Medrický, Ondrej Smida, Anton Voskár 
a Eduard Krébes. Všetci hlasovali - áno. 

Hlasovania sa zdržal - Dr. Viliam Herritz. Hlasovalo sa menovite.
Pekný projekt bol teda na svete. Čas bežal, striedali sa mesiace aj 

roky a lokalita Breziny neďaleko Kordík zostávala stále bez stavebného 
ruchu. Pravdepodobne brzdou všetkého bola skutočnosť, že ozdravovňa 
bola príliš naviazaná na stavbu rušnej cesty do Kremnice a tá sa nikdy 
neuskutočnila. A tak, žiaľ, aj tento veľmi nádejný projekt zapadol do 
zabudnutia.

Na mieste ozdravovne na Brezinách dnes stojí aspoň lesnícka 
útulňa.

                                                                 Michal Kiššimon

Zabudnuté projekty

Ozdravovňa v Kordíkoch

Hneď v úvode si dovolím tvrdiť, že  v našich končinách nikdy v his-
tórii nebola taká priaznivá doba na objektívne posudzovanie určitých, 
hlavne historických záležitostí, ako je teraz. Je veľmi potrebné využiť 
túto dobu na historické zmierenie. Večná nenávisť totiž ešte nikdy niko-
mu neprospela. A pozerať sa neustále dozadu podľa toho, ako nás to po 
celé desiatky rokov učili ideológovia hociktorého „izmu“,  bolo dobré len 
na zatemňovanie mysle.

Bez toho, aby sme sa hľadeli na veci nejakým 
politickým okom je veľmi mylné si myslieť, že opozič-
ný politik bol automaticky nepriateľom ľudu, štátu či 
mesta, to nemuselo tak byť a najčastejšie ani nebolo. 
Ako príklad tu predkladám čitateľovi dvoch proti sebe 
stojacich politikov mesta Banská Bystrica: poslanec  
parlamentu za Banskú Bystricu v Budapešti Oskár Pet-
rogalli a starosta mesta Banská Bystrica Andrej Hanzlík, 
v zasadnutí Mestského zastupiteľstva podľa zápisnice z 
februára 1925. pod č. 45/ 1925.

Starosta nad odumretým Dr. Oskárom Petro-
gallim nasledovné uvádza:

„Spomíname si zosnulých po dobrých skutkoch. 
Snáď omeškaním by bolo, keď by sa vymlčala udalosť, 
ktorá sa stala v našom meste od predošlého zasadnu
tia cteného Zastupiteľstva.

4. februára, hneď popoludní, rozniesla sa neuve
riteľná zvesť, že náš spoluobčan kedysi poslanec na Uhorskom sneme, 
člen župného výboru, pravotár Dr. Oskár Petrogalli nenadále mrtvicou 
ranený v 48. roku veku svojho odišiel do večnosti.

Úder tento pocítila nielen blízka rodina a jeho priatelia, ale i široké 
ďaleké občianstvo, čomu bolo dôkazom hojná účasť na jeho poslednej 
ceste z mnohých strán.

Bol mužom nevšedných darov, právnik na slovo vzatý a dľa svojho 
presvedčenia, človek spravodlivý.

Jako politického dejateľa nelíčim. Boli sme protichodní, ale zato 
priatelia. Avšak musím pochváliť  jeho conciliatnosť a nezištnosť. I jemu 
môžeme ďakovať, že prevrat zo starej doby  do nového veku prešiel hlad
ko, bez hmotnej skazy a bez ťažkých  následkov.

Jeho úsiliu a dobrej vôli dôkazom je utešená budo
va terajšieho  Sládkovičovho gymnázia.

Bol ľudských bied citedlný a pomohol nejednému 
v úzkosti. Neťažil zo svojich vloh a zomrel pomerne 
chudobný. Len po dobrom si ho spomíname. Pamiatka 
jeho buď, požehnaná.

 Na znak úcty vytýčili sme smútočný prápor v deň 
jeho pohrebu, spomíname jeho pamiatku povstaním a 
meno tohto pracovníka zvečňujeme v zápisnici.“

Zastupiteľský zbor túto spomienku povstaním na 
vedomie vzal a nariadil, aby táto okolnosť v tejto zápis-
nici zvečnená bola.

Čo k tomu dodať? 
Akademický maliar Július Flache zhotovil bustu 

Oskára Petrogalliho a reliéf jeho portrétu je aj na ro-
dinnom náhrobku v katolíckom cintoríne. Náhrobok 
je po pravej strane hlavného chodníka smerom hore 
a týči sa nad ním trúchliaca ženská postava v životnej 

veľkosti. Je to klenot cintorína, žiaľ, v žalostnom stave. Snáď sa nájde 
dobrá duša, organizácia, inštitúcia, ktorá prispeje k náprave a dá tento 
prekrásny náhrobok do pôvodného stavu. 

Aby zmierenie bolo dokonalé!

                                                                          Michal Kiššimon

ZMIERENIE Venované pamiatke Oskára Petrogalliho

Oskár Petrogalli



BYSTRICKÝ PERMON 2015 - 03                                                                                                                                               15

Krásne prírodné prostredie blízkeho i vzdialenejšieho okolia Ban-
skej Bystrice lákalo od nepamäti k potulkám a poznávaniu. Tí, ktorí 
si tento región zamilovali, právom ho nazývajú perlou Pohronia. Pre 
ideálne podmienky na turistiku a lyžovanie aj Slovenským Davosom. 
Od začiatku dvadsiateho storočia tu 
postupne budovali útulne, chaty aj 
ohrievareň. Ich spracovanú históriu 
už poznáme. Pozrime sa trochu bliž-
šie na človeka, ktorý časť svojho živo-
ta venoval práve týmto chatám. Šte-
fan „Piko“ Wágner – chatár, kuchár, 
správca, vlekár aj turistický vodca. 

Narodil sa 24. 4. 1928 v rodine 
pekárskeho majstra, rodičom Wágne-
rovcom, Štefanovi a Zuzane (rod. Petrá-
novej). Príroda rodného kraja ho vždy 
lákala. O to viac, že v okolitých lesoch 
sa v čase jeho detstva rodila turistika. 
Bolo tam veselo a rušno. Keď bol vo 
veku, že mohol s bratmi a kamarátmi 
behať voľne po lesoch, všetky chaty už 
slúžili návštevníkom a turistom a niek-
toré lákadlá boli priam na dohľad. Od 
dávnych čias Vartovka strážila Radvaň  
a široké okolie strážila drevená vyhliad-
ka s útulňou na Panskom dieli. Banská 
Bystrica sa v 30. rokoch 20. storočia 
stala centrom lyžiarskych športov na 
Slovensku. Chalani si tu rýchlo našli svo-
je vzory - nestora a elegána bystrického 
lyžovania Jána Ružinského a pre bratov 
osobitého a charizmatického bonvivána 
Pavla Nováka. Štefan sa spolu s dvoma 
staršími bratmi Julom (*1922) a Vladom 
(*1926) túlal po okolitých horách. Bol to 
ich druhý domov. Svoje skúsenosti, zna-
losti terénu a prírodných podmienok, 
dobrú orientáciu a lyžiarske schopnosti 
využili dokonale v čase SNP.  Keď sa po 
vojne Štefan postavil na vlastné nohy, 
stal sa od 1. 8. 1954 zamestnancom 
národného podniku cestovného ruchu 
Turista a chatárom v Chate nad Králikmi. 
Navštevovali ju turisti a organizovali sa 
tu školenia pre zamestnancov rôznych 
podnikov z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia. Práve v tejto chate mu padla do 
oka mladá účastníčka školenia Hedviga. 
Nenechal nič na náhodu. Konal, i keď 
v poslednej chvíli. 

Keď autobus odvážal preškole-
ných pracovníkov domov, naskočil na 
svoje lyže a s vetrom aj autobusom 
opreteky sa snažil pomôcť svojmu osu-
du. Bol dobrý lyžiar, a tak to zvládol 
priam kaskadérsky. Využil terénnu vlnu 
a skokom popred autobus ho zastavil. 
Ako to dopadlo? V januári 1956 na-
stúpil ako chatár do Chaty na Poľane. 
Nie však sám, ale spolu so svojou Hed-
vigou, vtedy ešte Pulišovou. Keď svoj 
nový domov - Chatu na Poľane - kvôli 
sobášu na chvíľu opustili, zastupoval 
ich Štefanov brat Vlado. Bolo aj také 
obdobie, že založili svoje obrúčky, aby 
mali za čo nakúpiť potraviny, ak chceli 
udržať prevádzku chaty. Pri menších 
prácach či opravách prišli pomôcť aj ro-

dinní príslušníci. Vynášku materiálu do chaty si zabezpečovali sami, takže 
bol Štefan aj nosičom. Bolo to najkrajšie obdobie ich života. Jeho prínosom 
bolo aj to, že znovu obnovil celoročnú prevádzku tejto chaty. Popritom 
sa rád zhostil aj funkcie turistického vodcu. Jeho obľúbené hory boli Vy-

soké Tatry. Počas jednej z túr pri oddychu to rozbalil 
priam horalsky naplno. Chlieb, slaninka, klobáska a iné 
dobrôtky. „Štefane, to ti nebude těžko? My sme zvyklí 
na keksík a čajíček“, nevychádzali z údivu českí turisti, 
ktorých práve sprevádzal. 

Príjem chatára nestačil pre potreby mladej 
rozrastajúcej sa rodiny. Od roku 1957 hľadal iné mož-
nosti zabezpečenia. Vietor ho zavial do krásneho čes-
ko-saského Švajčiarska, ale Radvančanovi to nedalo, 
láska k domovu ho priviedla späť. Dňa 18. 4. 1966 sa 
stal profesionálnym členom (zamestnancom) Telový-
chovnej jednoty Lokomotíva Banská Bystrica. V tomto 
období v Banskej doline pod obcou Špania Dolina, 
na severnom svahu Panského dielu, postavili turisti 
1000 m dlhý lyžiarsky vlek s údolnou stanicou a uby-
tovňou Lokoklub. Štefan Wágner chytil príležitosť „za 
pačesy“ a od 5. 12. 1968 mal v rukách aj osvedčenie 
na obsluhu lyžiarskych vlekov a osobných lanoviek. 
Nastúpil do Lokoklubu ako vlekár, chatár i kuchár. V 
chate sa okrem športovania organizovali aj obľúbené 

tancovačky a zábavy pre verejnosť. Roboty pre chatá-
ra bolo neúrekom. Lokoklub bol v tej dobe aj zázemím 

pre tých, ktorí budovali chatovú základňu v sedle Ša-
chtička pod Panským dielom. Toto dielo zostalo, žiaľ, 
nedokončené, pretože politické orgány rozhodli inak. 
Od roku 1964 „lokomotiváci“ začali organizovať zimný 
prechod Partizánskou republikou a práve v roku 1968 
a 1973 bol záver tohto prechodu v údolnej stanici ly-
žiarskeho vleku Lokoklub. 

Štefan Wágner zostal zamestnancom TJ Lokomo-
tíva do roku 1973. Následne v rokoch 1974 - 1980 sa 
jeho novým zamestnávateľom stal podnik Reštaurácie 
a jedálne Banská Bystrica. V službách tohto podniku 
sa vrátil do Chaty nad Králikmi ako vlekár. Prevádzku 
ly žiarskych vlekov riadil postupne pri Chate nad Tajo-
vom, Chate Alpina na Žltých pieskoch v B. Bystrici a na 
lyžiarskom vleku Bystrá pri Bystrianskej jaskyni. Ako 
člen odboru turistiky TJ Lokomotíva sa zapojil do vý-
stavby 200 m dlhého lyžiarskeho vleku za panelovým 
bytovým domom č. 5315 na Triede Hradca Králové. 
Počas prác, ktoré sa začali 14. 10. 1977, vykonával aj 
technický dozor. Po roku 1980 prešiel do podniku zaria-
dení cestovného ruchu Javorina. V rámci toho pracoval 
v Cechovej reštaurácii – Bystričanom notoricky známej 
vinárni „Šestka“ a pre štamgastov už od dávnych čias to 

bola „Sladká diera“. Vďaka jeho skúsenostiam s chatami 
ho ešte na určitý čas odvelili do Horského hotela Bobo-
ty vo Vrátnej doline v Malej Fatre.

Keďže miloval svoj kraj i chatárčenie, spolu s bra-
tom Vladom si postavili spoločnú rodinnú chatu pod 
Suchým vrchom a v apríli 1968 začal budovať ďalšiu, 
pre svoju vlastnú rodinu. Tá bola doslova „zašitá“ 
v príjemnom tajomnom údolí jedného z ramien histo-
rickej riečky Udurna. Oficiálny názov tohto miesta je 
Hliny, časť Menčiarovo. My, jeho deti, sme ho pome-
novali romantickejšie a výstižnejšie - Stratené údolie. 

Čaro tohto obdobia sa už vytratilo. Niektoré cha-
ty zanikli, opustil nás aj chatár Piko (†3. 4. 2007), ale 
spomienky neupadnú do zabudnutia aj vďaka tomuto 
článku. Zároveň sa doplnia zaujímavé fakty k povojno-
vej histórii chát v okolí „Perly Pohronia“. 

    Jana Matzová, 
 Ľubomír „Puky“ Wágner

CHATÁR PERLY POHRONIA

Chata na Suchom vrchu  zima 1955. Zľava: Vlado 
Wágner, Hedviga Pulišová, Štefan Wágner

Chata pri Zelenom plese, Vysoké Tatry

Chata nad Králikmi  leto 1955. Zľava: Hedviga Pulišová, 
Vlado Wágner, Emília Pulišová
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V tomto roku uplynie štvrťstoročie, odkedy sa začala písať aj novo-
dobá história spravovania nášho mesta ako samosprávy, volenej pria-
mo občanmi. V dvoch predchádzajúcich číslach Bystrického Permona 
sme vám priniesli rozhovory s prvými dvomi primátormi Banskej Bys-
trice po roku 1990 - Stanislavom Mikom a Igorom Presperínom. V sérii 
rozhovorov pokračujeme s ďalším primátorom doc. Jánom Králikom, 
ktorý ako doposiaľ jediný od roku 1990 viedol mesto v dvoch funkč-
ných obdobiach po sebe, v rokoch 1998 - 2002 a 2002 - 2006. 

Ako by ste charakterizovali Banskú Bystricu v čase, keď ste sa stali 
jej primátorom?

Banská Bystrica bola v roku 1998 považovaná za 
„hniezdo“ HZDS. Preto niektorí vplyvní politici tej doby sa 
snažili od roku 1999 zrušiť alebo presídliť niektoré štátne 
či vzdelávacie inštitúcie, banky, resp. iné organizácie, na 
ktoré mali dosah. Objavili sa dokonca úvahy, že mesto 
nemôže byť do budúcna sídlom krajskej samosprávy, 
lebo by to bolo Mečiarove dedičstvo. Mesto do roku 1998 
veľa investovalo a malo rozostavané, neskolaudované, aj 
nevyplatené stavby (bytovka na Pršanoch, Mestská rad
nica, bytovka na Zelenej ulici a ďalšie). Na tieto si zobralo 
úvery s výhľadom, že v ďalších rokoch ich splatí z da
ňových príjmov mesta nastavených za vlády Vladimíra 
Mečiara. Nestalo sa, a tak som prevzal mesto na konci 
roka 1998 s dlhom viac ako 1,1 miliarda Sk a v stave, 
keď prežívalo len vďaka opakovanému úveru na bežnú 
činnosť a čiastočné splácanie úrokov z úverov a čelilo 
viacerým exekučným konaniam. Následkom toho bola 
výrazná redukcia v starostlivosti o čistotu, zeleň, sviete
nie, zimnú a letnú údržbu ciest, podporu športu či kultúry 
a nedochádzalo ani na základné sociálne služby. Ja som 
o tom stave vedel, už keď som sa rozhodol kandidovať, ale pre niektorých to bol 
šok. Prvoradou úlohou preto bolo zabrániť bankrotu mesta a konsolidovať jeho 
finančný stav, ktorý nahrával rôznym neprajníkom. Napriek týmto problémom sa 
nám však napr. podarilo pokračovať v bytovej a polyfunkčnej výstavbe a zabezpe
čiť tak urbanistický a ekonomický rozvoj mesta.

Aký ste mali vzťah so zastupiteľstvom a jednotlivými poslancami 
v prvom a druhom funkčnom období?

Nemal som v zastupiteľstve politickú väčšinu v prvom, ani v druhom funkč
nom období. Vzťahy boli permanentne napäté. Dnes ich už na obidvoch stranách 
hodnotíme s nadhľadom a dobré medziľudské vzťahy mám s mnohými, ktorí vo 
funkčnom období mali iný názor na moje pôsobenie. Rád by som poďakoval viace
rým poslancom aj spolupracovníkom z mestského úradu, ktorí ma asi skôr spozna
li hlbšie a dokázali veľa vecí tlmiť v napätých vzťahoch so zastupiteľstvom. Veľmi 
si vážim aj teraz viceprimátorov, akými boli pani Dr. Janka Borguľová a Ing. Márius 
Mika. V každom zastupiteľstve, a pozorujem, že aj v tom súčasnom, je veľká mie-
ra neracionality, politického a osobného populizmu, ktorý odvádza od hlavných 
cieľov, dezorientuje občanov, okráda nás o realizačný čas a verejné zdroje. 

Bolo aj niečo, čo vyslovene ľutujete počas výkonu Vášho mandá-
tu, alebo, naopak, niečo, čo Vás vyslovene potešilo?

Dnes by som uviedol, že najväčšie potešenie bola dôvera, ktorú som do
stal od občanov pre druhé volebné obdobie, čo je v podmienkach Banskej Bys
trice, zdá sa, veľmi zložitá vec. Mám veľa pekných spomienok na výkon funkcie, 
za ktorými sú ľudia a výsledky. Mnohé činy sa dokonca prejavili pozitívne, až 
keď som už na poste primátora nebol. Napr. po roku 2006 sa realizoval projekt 
„Sústava na likvidáciu odpadových vôd Banská Bystrica“, postavil sa severný 
obchvat mesta zo zdrojov a v profile, ako sa nám to podarilo vyrokovať a do
konca v roku 2014 získalo mesto vyše 1,455 milióna eur za spor mesta, na 
ktorom som trval aj napriek opačnému názoru zastupiteľstva. Medzi  aktivity, 
ktoré znamenali pre Banskú Bystricu veľa v jej postavení pred svetom, boli 

návšteva pápeža Jána Pavla II., britského princa Charlesa, oslavy 60. výročia 
SNP, či 750. výročia udelenia mestských práv, ale aj otvorenie detašovaného 
pracoviska prezidenta SR v Banskej Bystrici. Ľutujem však, že som bol veľký 
idealista, dôveroval som, veril podávaným informáciám a hľadal v ľuďoch skôr 
dobrý úmysel, čestné a otvorené konanie. Zostal som sklamaný, že to nie sú 
hodnoty, ktoré akceptuje súčasný model spoločnosti. Príkladom bola kauza za
bezpečovania MHD v meste.

Ak by ste dnes mohli vrátiť čas, čo by ste urobili inak?

Čas sa vrátiť nedá a ani by som to nechcel. Všetko sa to dobre skončilo. 
Myslím, že mňa právom práve pre dopravu nezvolili do 
tretieho volebného obdobia. Mesto som ale zanechal 
v dobrej finančnej kondícii s množstvom rozpracova
ných a finančne zabezpečených projektov. Zaujímavos
ťou je, že keď na Troskách vyrastala Europa Shopping 
Center, tak regionálna televízia vysielala, že v jeho pod
zemí bude Králikova továreň a len on vie, čo za svin
stvo sa tam bude vyrábať. Dnes všetci vidia, že to bolo 
klamstvo. Bolo mnoho ďalších realizovaných vecí aj 
z oblasti kultúry a športu, ktoré dodnes pozitívne ovply
vňujú život v Banskej Bystrici. Čiže, ak sa pýtate, čo 
by som robil inakšie, tak viac by som sa sústredil aj na 
prezentáciu výsledkov práce – lepší marketing a nedal 
sa v tejto oblasti tak výrazne obmedzovať poslancami.

Vaše primátorské obdobie prebiehalo v ob-
dobí, keď vznikala ďalšia forma samosprávy v po-
dobe tzv. vyšších územných celkov. Malo to neja-
ký vplyv na mesto, resp. výkon Vášho mandátu?

Myslím, že malo. Bol som aktívny v príprave a ve
rejne som sa vyjadroval či oponoval vládne dokumenty na túto tému. Viaceré z 
mojich návrhov sa neskôr dostali do tzv. fiškálnej decentralizácie z roku 2005. 
Nestotožňoval som sa ani s návrhmi, ktoré smerovali k vytvoreniu Zvolenskej 
župy so sídlom vo Zvolene. 

Sledovali ste dianie v meste aj po odchode z primátorského úra-
du? Ak áno, ako ho hodnotíte? 

Nie, osobitne som nesledoval. Neignoroval som ale pozvania, ktorými ma 
mesto menovite pozývalo na akcie. V kancelárii primátora na rozhovor som však 
nebol od skončenia funkcie. Myslím, že je to aj škoda, že každý nástupca sa cíti, že 
názor toho predchádzajúceho či predchádzajúcich nepotrebuje. Dnes by malo byť 
mesto už výrazne ďalej za tých osem rokov. Nie je, len realizujú projekty, ktoré sme 
už my pripravovali a ich realizácia mohla byť finančne menej nákladná a vo vyššej 
kvalite. Mrzí ma, že mesto sa nestalo Európskym mestom kultúry. Mali sme na to 
aj vďaka našej príprave lepšie predpoklady ako Košice. Mrzí ma aj narastajúca 
ľahostajnosť občanov, ktorú cítim i ako radový občan vo svojom okolí. 

Ako vnímate naše mesto dnes a čo by ste odkázali aktuálnemu 
primátorovi či poslancom mestského zastupiteľstva?

Myslím, že súčasný primátor má šancu posunúť Banskú Bystricu. Rozhodne 
by sa mal zamerať aj na to, čomu rozumie – zdravotníctvu a viac urobiť zo strany 
mesta pre parkovanie, dopravu, hygienu, zeleň v priestore zdravotníckych zariadení. 
S bývalým primátorom Zvolena V. Maňkom sme konali všetko pre ideu, že Banská 
Bystrica bude viac administratívne správnym mestom a Zvolen priemyselným cent
rom. Venovali sme sa koncepcii rozvoja školstva, zdravotníctva, súdnictva, kultúry aj 
športu medzi mestami. Zamerať sa týmto smerom by som odporúčal aj v súčasnosti 
reprezentantom Zvolena i Banskej Bystrice. Budúcnosť oboch miest vidím v per
spektíve jedného mestského priestoru, aj v zmysle programov EÚ, ktorý na seba via
že kvalitný a konkurencieschopný nadregionálny potenciál, avšak so zachovaním vý
nimočnosti Zvolena aj Banskej Bystrice, ktorú tak jedinečne ospieval Honza Nedvěd.  

Za rozhovor pre Bystrický Permon ďakuje Martin Klus.
Rozhovor bol autorizovaný.
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