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Redakcia Bystrického permona praje všetkým 
čitateľom bohaté Vianoce a nezabudnuteľný 
Nový rok 2016.

Pokračovanie na str. 2.

Pokračovanie na str. 2.

slovenských umelcov 
Rok 1943 bol vojnovým rokom pochybnej neistoty.  Slovensko bolo 

akýmsi ostrovom relatívneho blahobytu vo vojnou zmietanej Európe.  
Rozporuplné spravodajstvo  prichádzajúce z rôznych bojísk ľudia brali 
s rezervou, veď vojnové udalosti boli stále ďaleko. A čo oči nevidia, to 
srdce nebolí. A tak aj v Banskej Bystrici šiel život obvyklým tempom.

Občania mesta si už akosi zvykli na to, že je celkom normálne, keď 
médiá chrlia chválospevy na „záchrancu civilizácie“ Adolfa Hitlera, ktorý 
má  54 rokov, tak potom je normálne aj to, že na jeho počesť  na hodinovej 
veži svieti veľká 54.  Tak to tu ešte nebolo!

Slovensko v tých časoch malo ešte aj ďalší unikát. Bolo isté, že slnko 
vyjde, ale nebolo isté, či vyjdú aj noviny. Problém bol v nedostatku papiera 
a v politickom kvasení.  A tak teda napríklad také Ľudové noviny vychádzali 
celkom zdarma, ale v plagátovej úprave o rozmeroch 110 x 76 cm. Podmienkou 
bolo, že musia byť vylepené na  paneli na voľnom priestranstve.

Slúži ku cti, že aj v takýchto časoch niekto myslel aj na kultúru, aj keď bola 
humanita spojená  s komerčnou záležitosťou. Išlo totiž o predajnú výstavu 
obrazov, ktorú usporiadal Spolok slovenských výtvarných umelcov a hlavný 
stan Slovenského Červeného kríža, pod názvom Vianoce slovenských umelcov  
1943.  Umelecký salón  SSVU v prospech vojnovej pomoci SČK. Výstava sa 
uskutočnila vo veľkej dvorane Národného domu v Banskej Bystrici.

Bola to v našich sférach neuveriteľná novinka, že takáto významná 

na vianoce 1945
Vianoce sú vždy mimoriadne radostným sviatkom pre deti aj 

dospelých, niektoré sa však obzvlášť hlboko vryli do ľudskej pamäti. Takými 
boli aj Vianoce v roku 1945, ktoré boli prvými po skončení druhej svetovej 
vojny a ľudia už nemuseli mať strach zo streľby a bombardovania. Pre mňa 
boli významné aj tým, že to boli moje prvé „školské“ Vianoce, keďže v roku 
1945 som sa stal prváčikom banskobystrickej ľudovej školy. Trpká príchuť 
pre nás pramenila z toho, že išlo o prvé Vianoce bez spolubývajúcej 
otcovej sestry a mojej krstnej mamy Rozálie, ktorá umrela 1. mája 1945.

Bývali sme vtedy na prvom poschodí starého domu s mnohými 
tajomnými zákutiami na konci Dolnej ulice (č. 62) oproti kostolu Sv. 
Alžbety. Tento dom už dnes, žiaľ, nejestvuje (zbúrali ho v roku 1974), 
rovnako ani vedľajšia budova parného a valcového mlyna, ktorú asa
novali v rokoch 1946  1947.
    Obdobie od sv. Mikuláša do Vianoc ubiehalo rýchlo. Už týždeň pred 
Štedrým dňom mama piekla oblátky nielen pre nás, ale aj pre jej rodičov 
a súrodencov. Vtedy celý dom rozvoniaval vanilkou z oblátkového 
cestíčka. Piekla ich pomocou tzv. želiez, čiže kovových klieští s otváracími 
plochými čeľusťami a dlhšími pružnými, taktiež kovovými rúčkami na 
otvorenom ohni kuchynského sporáka (šporheltu), v ktorom sa kúrilo 
výlučne drevom, rovnako ako aj v ostatných domových kachliach. 

spomienka

Ročník XIII.     Číslo 4.                  December 2015

Hej gazdinky statočné,
idú sviatky vianočné,
dajte žitka na oplátky,
už idú, už idú vianočné sviatky.

Vinšujem, vinšujem, 
na zdravie, na štastie,
ten starý rok prežiť,
nového sa dožiť,
hojnejšieho, pokojnejšieho.
A nech s novým rokom rastie,
aj to vaše ľudské šťastie.

„S napätím očakávali mnohí dobu, ktorá nad bystrickým Gym-
náziom rozhodnúť má, alebo aspoň na jeho rozkvet a povýšené 
blaho pôsobiť má. A zaiste škola je jedna zo životných otázok mes-
ta každého, ona kriesi duševný život človeka, ukazuje vznešený 
cieľ, kliesni cestu k jeho dosiahnutiu. Kvalitu školy a dokonalosť, 
ale aj chyby a nedostatky poznáš v živote jej odchovancov ako v zr-
kadle, lenže vyvinuté  a doplnené – Poznaj školu a poznáš mesto... 

Báli sme sa, že túto čisto ľudskú otázku u nás náboženské 
ohľady, najmä ale neznášanlivosť národná zakalia... A preto tým 
radostnejšie dojal každého chýr, podľa ktorého slávna obec mesta 
Banská Bystrica návrh vlády ohľadne Gymnázia jednohlasne 
prijala a o postavenie novej budovy pre tento ústav sa zaviazala. 
Skutkom týmto postavila si vyvolená obec pomník oddanosti 
vláde, a za vzdelanosť a dobro celého okolia, áno celého Sloven-
ska, spolu ale zaviazali celé potomstvo k večitej povďačnosti... 

Vysoká vláda totiž podľa zásady od každého už, ktorý sa 
veci rozumie, že jedine pomocou reči materinskej dokonalá vz-
delanosť, ktorá by vyšším požiadavkám časov našich zodpove-
dala, sa docieliť môže, uznala za potrebné, ako pre Maďarov 
a Nemcov, tak aj pre nás uhorských Slovákov jedno vyššie štátne 
Gymnázium založiť.“

Dňa 10. apríla 1852 v Banskej Bystrici 
Ján Gotčár 

(profesor na banskobystrickom gymnáziu)

PRVÉ SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM 
BOLO V BANSKEJ BYSTRICI

Pokračovanie na str. 6.
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udalosť opustila Bratislavu a zavítala na vidiek a po Prešove mohla byť 
zakľúčená práve v Banskej Bystrici. Výstava nemala žiadnych porotcov, 
bola to voľná súťaž a každý umelec mohol odpredať svoje dielo. A umelci 
podporili vojnovú pomoc  SČK aj tým spôsobom, že venovali svoje diela 
na túto humanitnú akciu.

Na výstave sa zúčastnilo tridsaťjeden umelcov, ktorí poslali na výstavu  
126 obrazov, kresieb a plastík.  Všetky vystavené diela boli ocenené, ale 
neboli to pevné ceny.  Ale platby nad ceny obrazov, stanovené v katalógu, 
sa s vďakou prijímali ako dar pre Slovenský Červený kríž a boli verejne 
kvitované.  Vystavovali nasledovní umelci:

Obrazy:   Žela Duchajová – Švehlová,  Štefan Polkoráb,  Janko Alexy,  
Karol Ondreička,  Alojz Struhár,  Edmund Gwerk,  František Kudláč,  Jaroslav 
Votruba,  Vincent Hložník,  Ing. Ľudovít Kudlák,  Eugen Chrien,  Jozef Fedora,  
Ján Hála,  Viktor Krupec,  Jozef Bendík,  Florián Milan,  Ľudo Križan,  Julo 
Nemčík,  Jozef Hanula,   Ján Slosiarik,  Vilo RuttkayNedecký,  Štefan Bednár,  

Otvorené čeľuste sa pred naliatím cestíčka potreli kožkou zo slaniny, 
aby sa oblátka neprilepila. Po obojstrannom opečení rovnú oblátku ešte za 
tepla v otvorených čeľustiach pomocou paličky mama zrolovala do trubičky. 
Spolu s mladšou sestrou sme vždy dúfali, že sa nejaká oblátka pokazí alebo 
pripečie, aby sme si na nej pochutnali. V predvianočnom období sme balili 
cukríky do papierikov a pozlátka z minulých Vianoc, pretože hotové salónky 
(certle) sa vtedy zohnať nedali. Naukladali sme ich do škatule, aby boli k 
dispozícii „anjelom“, ako sme verili, pri zdobení stromčeka.
     Na Štedrý deň poobede otec odišiel na služby Božie do evanjelického 
chrámu a mama pripravovala štedrú večeru. Táto sa začala spoločnou 
modlitbou, po ktorej dospelí vypili štamperlík hriateho a všetci sme 
zjedli oblátku s medom. Hlavný chod pozostával z tradičnej kapustnice 
a vyprážaného kapra so zemiakovým pyré (fučkou). Kto ešte vládal, mohol 
si dať aj opekance s makom. My deti sme netrpezlivo čakali na cinkanie 
„anjelského“ zvončeka, ktoré pozývalo k vianočnému stromčeku. 

Vianočný stromček v podobe statnej jedličky bol inštalovaný v pros
trednej úzkej a vysokej miestnosti, ktorá bola zariadená štýlovým 
slovenským dreveným nábytkom s maľovanými ľudovými ornamentmi. 

Eugen Lehotský  a   Miloš Bazovský. Kresby:   František Petrašovič. Plastika:   
Júlia Horová – Kováčiková,  Jozef Kostka,  Ladislav Ľudovít Pollák,  Valerián 
Vavro,  František Draškovič  a František Petrašovič. 

Predajné ceny sa pohybovali v tom suterénnom pásme od 800 do 4 
000 Ks,  známejší autori potom od  5 000 do 9 000 Ks a boli tu výnimky:  
Janko Alexy    Kláštor v Malackách, olej  za 13 000,   Karol Ondreička    
Skromná úroda, olej, za   10 000,   Edmund Gwerk    Motív z piargskej cesty,  
olej,  za 10 000,   Ján Hála    Pasáčka, olej,  za 14 000  a banskobystrický 
maliar  Vilo RuttkayNedecký, Žobrák, olej za 10 000, ktorý sa napokon aj 
predal, ale po vzájomnej dohode za 3 000 Ks.  Aj mesto Banská Bystrica 
zakúpilo dva obrazy. Jeden od Júliusa Nemčíka – Stromoradie v Herľanoch, 
olej za 1 300 z pôvodnej ceny  2 300 Ks  a obraz Eugena Lehotského     Pri 
mori, olej, za 1 500 z pôvodných  4 000 Ks. Výstava sa v smutných časoch 
tešila veľkej pozornosti Banskobystričanov. 

                                                                                       Michal Kiššimon

spomienka na vianoce 1945

vianoce slovenských umelcov Pokračovanie zo str. 1.

Pokračovanie zo str. 1.

Táto miestnosť sa vykurovala len počas Vianoc. Stromček bol ovešaný 
cukríkmi, krehkými guľami, rozsvietenými parafínovými sviečkami, 
prskavkami a inými ozdobami. Nás deti zaujímali hlavne darčeky pod 
stromčekom. Ja som dostal okrem nejakého ošatenia drevené kocky 
a plechový model parného valca, ktorý sa pohyboval po natiahnutí 
kľúčikom, sestra dostala okrem iného aj nejakú bábiku. 

Vzrušujúci Štedrý večer nás deti skoro uspal, ale mama si ešte 
odskočila na polnočnú svätú omšu do katolíckeho kostola. Nepísaným 
pravidlom bolo, že cukrovinky zo stromčeka sa mohli konzumovať až po 
sviatku Troch kráľov. Zlákalo ma však nádherné jabĺčko, do ktorého som 
zahryzol mysliac si, že je z marcipánu, na prekvapenie však bolo z mydla. 
Keď som sa neskôr ním umýval, pripomínali mi tento prehrešok odtlačky 
mojich zubov na tomto mydle.
     Vianoce v roku 1945 boli oproti dnešným skromné, ale neskutočne 
krásne. Vždy záleží na tom, ako ich vie rodina pre svoje deti vyčarovať 
a potom ostávajú na ne trvalé a tie najkrajšie spomienky. 

                                                                   
            Július Burkovský

Vážení čitatelia,
každým dňom sme svedkami neustálych zmien a technického pokroku 
v našich životoch. Pred niekoľkými desaťročiami bol mobilný komuniká
tor iba vecou scifi filmov, dnes je mobilný telefón našou každodennou 
súčasťou. Vývoj nezastavíme, či sa nám 
to páči alebo nie. Moderné komunikač
né prostriedky sa presadzujú stále viac 
a viac. Vynikajú najmä svojou flexibilitou 
a dostupnosťou. I keď je náš časopis za
meraný predovšetkým na históriu a je ur
čený poznávaniachtivým čitateľom, i my 
si uvedomujeme, že musíme rešpektovať 
zákonitosti vývoja a prispôsobiť sa im. 

V snahe priblížiť sa aj mladšej veko
vej skupine sme pred niekoľkými rokmi 
vytvorili na facebooku vlastnú stránku. 
Vzhľadom na špecifickú orientáciu nášho 
časopisu sme mali aj obavy, ako sa táto 
stránka ujme, najmä medzi mladšími 
čitateľmi. V súčasnosti má stránka viac 
než 400 stálych odberateľov a to je veľ
mi pekné číslo. Na druhej strane je po
trebné povedať, že sociálne siete vytvá
rajú osobitý priestor, kde nie je možné 
prezentovať časopis ako médium. Naša 
facebookovská stránka slúži ako určitý 
spojovacokomunikačný článok, a to je 
v súčasnej dobe rozhodne nedostatočné.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť vlastnú stránku na vlastnej doméne, 
ktorá by mala charakter inštitucionálneho reprezentanta. Podarilo sa, a tak 
si už v týchto chvíľach môžete pozrieť na adrese www.permonrevue.sk vý

sledok nášho snaženia. Štruktúru stránky stále vylepšujeme a dopĺňame. 
Veríme, že čoskoro sa nám podarí sem umiestniť väčšinu článkov z posled
ných čísel a postupne tu budú uverejňované aj všetky novinky. 

Náš časopis sa však nevenuje iba uverejňovaniu získaných poznat
kov, ale snažíme sa zapájať aj do rôznych 
projektov. Preto budú na tejto stránke 
zverejňované projekty, ktoré sme robili, 
na ktorých pracujeme, alebo, ktoré pri
pravujeme. Veríme, že aj týmto spôsobom 
budete môcť viac nahliadnuť do nášho 
dobrovoľného snaženia a prípadne sa aj 
do niektorého z projektov zapojiť. Ďalšou 
novinkou sú videá. Je to spôsob prezentá
cie a popularizácie histórie nášho okolia, 
ktorý je založený nielen na textových in
formáciách, ale predovšetkým na obrazo
vom zázname. To, samozrejme, papierové 
vydanie časopisu neumožňuje. Momentá
lne máme pre vás pripravených niekoľko 
videí, ktoré pripravila televízia Hronka 
a AMA production. Venujú sa vybraným 
zaujímavostiam nášho mesta a my sa 
budeme snažiť, aby týchto zaujímavých 
miest bolo takto zachytených čo najviac. 

Vážení čitatelia, aj táto stránka je len 
v začiatkoch svojej existencie. Určite nie je 
dokonalá a má svoje nedostatky. Preto bu
deme veľmi radi, keď nám napíšete vaše 

názory, podnety a pripomienky. Emailovú adresu nájdete medzi kontakt
mi na nej. Na záver: nezabudnite kliknúť na www.permonrevue.sk!

Richard R. Senček

PERMON REVUE – NOVÁ STRÁNKA NÁŠHO ČASOPISU
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V 14. storočí sa vôkol farského kostola  Nanebovzatia Panny Márie,  
postaveného na akropole, postupne buduje mestský hrad. Námestie 
bolo pôvodne trhovým miestom, okolo ktorého si potomkovia prvých 
nemeckých kolonistov – waldbürgeri  stavajú svoje obydlia.  Námestie 
bolo  najprv kruhové, potom dostalo dnešnú podobu vretenašošovky.  
Z  banských ťažiarov   waldbürgerov sa postupne  formujú aj ringbürgeri 
(majitelia domov na námestí). 

Komorský gróf menovaný od čias Karola Róberta (1328 –1370) od 
roku 1335 dozeral na vyberanie daní a poplatkov pre kráľa. Bola to zná
ma portálna daň – daň od brány, ktorú odvádzal každý, kto vlastnil dom. 
( Až kráľ Matej Korvín zaviedol daň z komína.) Komorský gróf mal na 
starosti aj výmenu peňazí a razenie mincí. 

 Ťažisko ťažby sa presúva zo Starých Hôr na Španiu Dolinu a Ľubi
etovú. Striebro nahrádza meď, ktorá sa zásluhou florentských kupcov 
vyváža do Benátok a cez Poľsko na pobrežie Baltu a Severného mora. 
Najbohatšou rodinou v meste sa v 14. storočí stáva rodina Karlovcov 
(Peter Karl), ktorej sa pripisuje i založenie špitála sv. Alžbety 13301340 
s kostolom na okraji mesta. Roku 1380 sa B. Bystrica po boku B. Štiav
nice, Kremnice, Ľubietovej, Novej Bane, Pukanca a Banskej Belej  stala 
súčasťou Zväzu  hornouhorských banských miest. V roku1365 udelil Ľu
dovít Veľký mestu právo meča – ius gladii. V stavebníctve si upevňuje 
postavenie gotika.

Banská Bystrica v 15. storočí získava len pomaly kamennú tvár. Po
tvrdzuje to  Mestský hrad opevnený drevenými valmi a suchou prieko
pou  a domy na námestí.4 V meste sa na konci storočia už používa vodo
vod a funguje kanalizácia. 

Po Žigmundovej smrti (1437) nastáva v Uhorsku obdobie chaosu 
a občianskej vojny ukončené za vlády Mateja Korvína až v roku 1462 
po uzatvorení zmluvy o vyrovnaní s Jánom Jiskrom. Na druhej strane 
vyčerpanie povrchových ložísk a prechod k hlbinnej ťažbe vyžaduje 
rozsiahle investície, ktoré domácim podnikateľom chýbajú. Posledným 
banskobystrickým veľkopodnikateľom bol Štefan Jung. Tento jav vyvo
láva príchod zahraničného kapitálu reprezentovaného najprv Jánom 
Ernstom a Veitom Mühlsteinom, koncom 15. storočia Jánom Thurzom 
a Jakubom Fuggerom.

 Banská Bystrica sa stáva svetovým producentom, spracovateľom 
a exportérom medi na svete zásluhou Thurzovskofuggerovskej mediar
skej spoločnosti /TFMS/ (1494 – 1548). 

Banskobystrickým podnikateľom zostávajú remeslá a obchod s 
vínom a pivom a zápas s mediarskou spoločnosťou o ovládnutie ban
skobystrického trhu s komoditami nielen v meste, ale tiež v jeho blízkom 
okolí (prvý cech – mäsiarsky, vznikol v meste už pred rokom 1425, jeho 
artikuly pochádzajú z roku 1443). Právo skladu udelil B. Bystrici Vladislav 
II. v rokoch 1496, 1501,1502.

 V roku 1498 bola dokončená gotická prestavba farského kostola, 
vysväteného o rok neskôr.

Koniec 15. a prvá tretina 16. storočia je obdobím aj vrcholného 
kultúrneho rozmachu mesta, reprezentovaného neskorou gotikou, keď 
v meste pôsobí Majster Pavol z Levoče; Hans Dernschwam, banský od
borník, humanistický vzdelanec, zberateľ starožitností a kníh a  nemenej 
známy brnenský rodák Anton Pilgram, staviteľ a kamenársky umelec.

16. storočie sa začalo v Banskej Bystrici 10. apríla 1500 požiarom 
v mestskom hrade. Odvtedy sa kameň stal základným stavebným ma
teriálom. Požiar však nezastavil udomácnenie neskorej gotiky a nástu
pu  renesancie a umelecké prejavy takých umelcov, akými boli spomína
ní Majster Pavol a Anton Pilgram.

Znehodnotenie meny v roku 1521 malo za následok sociálny pohyb 
baníkov, ktorý vyústil v rokoch 15251526 do otvoreného povstania v 
Banskej Bystrici.5

Následky porážky kráľovskej armády pri Moháči (1526) sa prejavi
li nielen v opevnení mestského hradu, ale aj samotného mesta (1608 
 1614) a postavením troch strážnych veží (mestská veža na Námestí 
SNP, Vartovka na Urpíne a na Panskom dieli – Baranovo) v rokoch 1554 
 1587, ktoré sa stali súčasťou obranného systému stredoslovenských 
banských miest. Dĺžka mestského opevnenia dosiahla 3 700 metrov a 
výška 9, 5 metra. Opevnenie bolo popretkávané 18 baštami a 9 bránami 
(10. bránou bola vstupná do mestského hradu). Dodnes sa zachovala  
len jedna brána v priestore bývalej Dolnej Striebornej ulice) a 7 bášt: 
pisárska, banícka, farská, kúpeľná, mäsiarska, pekárska a obuvnícka  
a 1 000 metrov pozostatkov bývalého opevnenia.

Thurzovskofuggerovská mediarska spoločnosť (TFMS) pretrva

la do roku 1548, potom ju prebral erár – banská komora, ktorá sídlila 
v Kammerhofe. Erárna mediarska spoločnosť neprevýšila význam TFMS.

V tomto storočí nemožno obísť ani také kultúrne skutky, ako bola 
návšteva slávneho lekára a alchymistu Paracelsa v meste v  roku 1521;  
založenie tlačiarne Krištofa Škultétyho v roku 1577 a vydanie knihy Jura
ja  Pribicera „Traktát o kométe“ o rok neskôr a vydanie banského a les
ného poriadku Maximiliánom I. v roku 1573.

Po roku 1520 prichádzajú do mesta pod Urpínom prví kazatelia re
formovanej cirkvi augsburského vyznania, ktorí si svoj prvý svätostánok  
Kostol sv. Ducha postavili neďaleko Hornej brány v druhej polovici 16. 
storočia. Udomácnenie reformovanej cirkvi augsburského vyznania  sa  
prejavilo aj v tom, že v každom kostole v meste sa od roku 1539 konali 
bohoslužby v novej viere. Katolícke sa konali len v kaplnke sv. Jána Krsti
teľa v Oberhause – Hornom komorskom dome pre zamestnancov ban
skej komory. Zmena nastala vtedy, keď sa usadili v roku 1648 v meste 
jezuiti a kráľ Ferdinand im daroval Oberhaus, bývalý Königsbergov dom. 
V rokoch 1695  1701  si jezuiti postavili kolégium a v roku 1715 vlastný 
kostol sv. Františka Xaverského.

V stavebnom vývoji mesta ešte v 1. tretine 16. storočia prevláda 
neskorá gotika( Anton Pilgram, Majster Pavol ), po ktorej si razí cestu 
renesancia (Jakub de Pauli).

17. storočie neprinieslo pokoj obyvateľom mesta. Práve naopak. 
Po protitureckých vojnách (1526 – 1593), postihol B. Bystricu mor už  
v rokoch 160102, ktorý sa v priebehu storočia niekoľkokrát zopakoval, 
najväčšie straty boli v rokoch 1601 1602 a  16791680.  

Najväčšie ľudské a ekonomické straty však mesto utrpelo stavovský
mi  protihabsburskými povstaniami: Štefana Bočkaja 1604 – 1606, Ga
briela Bethlena 1616 – 1626, Ľudovíta Rákociho 1644 – 8/ 1645,  spris
ahaním Františka Vešeléniho 1666 –1671, povstaním Imricha Thököliho  
1678 –1687. Posledné protihabsburské povstanie Františka Rákociho II. 
bolo až v rokoch 1703 –1711.

Rekatolizáciou poverený rád jezuitov sa objavuje v meste v máji  
v roku 1648. V roku 1671 prevzali jezuiti kostoly v mestskom hrade. 
Výsledkom  snaženia  jezuitov bola zmena patrocínia Kaplnky sv. Jána 
Krstiteľa na sv. Františka Xaverského, výstavby katolíckeho gymnázia, 
katolíckeho  kolégia a dnešného diecézneho kostola sv. Františka Xaver
ského. Stavebné aktivity jezuitov sa potom presunuli na výstavbou Krí
žovej cesty. Jej začiatok bol  pôvodne na Námestí pri dnešnom kostole 
sv. Františka Xaverského, neskôr pri nike  Kristus na Olivovej hore vo far
skom kostole. Prvá Krížová cesta (8 zastavení)  bola  ukončená kaplnkou 
Božieho hrobu v Španej Doline. Druhú  krížovú cestu na Urpíne postavili 
františkáni – 14 zastavení. 

Zahlwein Juraj, banskobystrický banský podnikateľ a richtár(1596, 
1600, 1605, 1607, 1609, 1612) bol najvýznamnejšou osobnosťou mesta 
svojej doby.

Aj protestanti pokračovali v stopách svojich predchodcov a na konci 
Lazovnej ulice postavili najprv v 17. storočí drevený artikulárny kostol, 
ktorý zbúrali potom,  ako v roku 1807 vysvätili nový kostol podľa projek
tu Michala Pollacka. Nový chrám sa stal vrcholným klasicistickým dielom 
v Banskej Bystrici. 

8. septembra v  roku 1655 sa na majetku rodiny Radvanských usku
točnil  prvýkrát  trh – jarmok, ktorého tradícia sa zachovala dodnes.

Na záver  udalostí 17. storočia treba spomenúť  Zákon o rovnosti ná
rodností prijatý už v roku 1608, ale v Banskej Bystrici vstúpil do platnosti  
pre  odpor nemeckého obyvateľstva sídliaceho v meste až v roku 1650. V 
nasledujúcom roku bol Gabriel Šidlovský zvolený  za prvého slovenského 
richtára v Banskej Bystrici.

V stavebníctve pretrváva renesancia. Najvýznamnejší boli stavitelia 
talianskeho pôvodu: trojgeneračná rodina di Pauli (Benického dom) a 
di Laurentis (Walterovský, Mollerovský dom v Dolnej ulici, Pretórium 
v mestskom hrade).
 

JozefĎuriančík

Poznámky:      
4 Prvá písomná zmienka o mestskom hrade pochádza z roku 1442. Pozri skla-

dačku J. Ďuriančik: Mestský hrad – národná kultúrna pamiatka.
5 J. Ďuriančik: Banícke povstanie v rokoch 1525 – 1526, Permon 2/2007.
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V minulom čísle bol uverejnený  článok Filipa Glocku o kožušníkoch 
a zvolávacej tabuľke tohto cechu, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Čitateľov by mohlo zaujímať, 
kto, odkiaľ a akí starí boli v tabuľke menovaní kožušníci. Z dostupných 
archívnych  materiálov,  a  to  cirkevných  matrík  a  zoznamu  prijatých 
občanov Banskej Bystrice (v odpise je zachovaný od r. 1561), kde sa až na 
výnimky uvádzalo okrem dátumu prijatia aj či je prijatý občan domáci, t.j. 
syn občana mesta, alebo odkiaľ menovaný prišiel, akého je náboženstva 
a akú profesiu vykonáva, sa čo-to o každom uvedenom kožušníkovi dá do-
zvedieť. Obvykle sa krátko po prijatí za občanov, až na výnimky aj oženili. 
Ktovie,  či  v  tomto ohľade nefigurovala  aj  podmienka otca  nevesty,  že 
nastávajúci zať musí mať zaistené postavenie.

Jednotlivých kožušníkov uvediem v poradí v akom boli za občanov 
mesta prijatí.

Jozef Štefan Hlaváč ml. prijatý do zväzku mesta 23. novembra 1823, 
domáci, evanjelik. Mal 21 rokov a až skoro po štyroch rokoch sa oženil so 
Zuzanou Mensatorisovou, dcérou súkenníckeho majstra Pavla Mensato
risa a Zuzany Heinleinovej. 

Michal Hanušek prijatý 12. mája 1824, narodený r. 1805 v Pezin
ku, evanjelik. Tento sa oženil až po mnohých rokoch 29.januára 1840 
s Esterou Golianovou, dcérou klobučníckeho majstra Michala Goliana 
a Zuzany Wágnerovej.

Peter Kollár – tu bol problém, že žiadny Peter nebol v meste kožuš
níkom. Zrejme tak volali Andreja Kollára, ktorý sa stal občanom mesta 
27. januára 1825. Bol evanjelik, rodák z Turca, pravdepodobne z Mo
šoviec. O 14 dní sa oženil s pannou Zuzanou Valentíny, ktorá po troch 
rokoch umrela pri pôrode.

Ján Railender, domáci, evanjelik, prijatý za občana 18. marca 1825. 
Bol synom kožušníka Jána Jakuba Reinlandera a vnukom kožušníka Jána 
Godogreda Reinlandera, ktorý prišiel do Banskej Bystrice z Iglova/Spiš
ská Nová Ves/ a bol prijatý za občana 19.apríla 1757. Oženil sa s Julianou 
Gálikovou z Radvane a z jeho štyroch synov prevzal kožušnícke remeslo 
iba syn Daniel.

Ján Oleríny prišiel z Ľubietovej, bol katolík a prijali ho za občana 
mesta 25. júna 1835.

Ján Bučan, evanjelik, rodák zo starej, veľmi početnej rodiny zo Zvo
lena, v ktorej sa muži zaoberali prácou s kožou. Boli obuvníkmi, čižmármi 
a keď bolo treba na dedine v zimných mesiacoch aj učiteľmi a notármi. 
Po viac generácií ostali v Bystrici a o ich existencii svedčí aj vývesný štít 
na starej fotografii Lazovnej ulice. Ján Bučan bol prijatý za občana mesta 
28.septembra 1837.

Ondrej Ceman, evanjelik zo Záskalia na Orave bol prijatý za občana 
15. apríla 1845. Bol synom gazdu Jána Cemana a Zuzany Kováčikovej. 
Oženil sa až po siedmych rokoch s Jozefou Melchiori, dcérou Štefana 
Melchioriho a Alžbety Šárkay.

Jozef Jedľovský ml., domáci, evanjelik, syn kožušníka Jozefa Jedľov
ského st., ktorý prišiel do Bystrice z Rimavskej Soboty. Prijatý bol za 
občana 17.februára 1848 a po pol roku sa oženil so Zuzanou Vojtovou. 
Jeho nevlastná sestra Anna/od druhej manželky otca/bola matkou ma
liara Andreja Štollmanna, ktorý nám zanechal množstvo krásnych vedút 
Banskej Bystrice.

Andrej Nadeja najml., domáci, evanjelik bol prijatý za občana14. 
novembra 1851, syn kožušníka Andreja Nadeju a Anny Gilanovej 
z Radvane, ktorí boli prvým párom sobášeným v novom evanjelickom 
kostole v r. 1807. Andrej Nadeja najml. Sa oženil ešte pred prijatím 
za občana so Zuzanou Jedľovskou, dcérou hore spomenutého Jozefa 
Jedľovského st. a jeho druhej manželky Zuzany Matušovic z Radvane. 
Kožušník Andrej Nadeja najstarší, rodák zo Zvolena bol občanom mesta 
Banská Bystrica od 29. septembra 1777.

Anton Hrdlička, katolík prišiel z Čiech/bližšie neurčené/ a bol prijatý 
za občana 1. apríla 1852.

Pavel Martiny, domáci, evanjelik, syn Juraja Martinyho a Karolíny 
bol prijatý za občana 11. decembra 1852, no oženil sa až vo februári 
1861 s Agnes Palúchovou, dcérou klobučníckeho majstra Petra Palúcha 
a Anny Firákovej. Bývali na ľavej strane Dolného námestia.

Ľudovít Krčméry, evanjelik, rodák z Nemeckej Ľupče, syn Daniela 
Krčméryho a Zuzany Obrcian, prijatý za občana 13. decembra 1856. 
V tom čase už bol krátko ženatý s Katarínou Botárovou, ktorá bola tri
nástym dieťaťom obuvníka Daniela Botára. Danielov otec Michal Botár 
bol ale kožušníkom a prišiel do Banskej Bystrice z Debrecína. Z rodiny 
Botárovcov  vzišlo viacero významných národnokultúrnych dejateľov. Aj 
Ľudovít Krčméry bol zo známej rodiny farárov, spisovateľov a šíriteľov 
tlačeného slova.

Okrem kožušníkov  na zvolávacej tabuľke bolo v rokoch 1818  1852 
prijatých za občanov mesta ďalších 9 kožušníkov napr. z Liptova, Turca, 
Jelšavy, Radvane.

Z uvedených skutočností vyplýva, že v Banskej Bystrici museli ko
žušníci veľmi dobre prosperovať a ich práca musela byť žiadaná, hoci sa 
pomaly schyľovalo k zániku cechov (1872).

 Zasadnutie uvedených zvolávaných kožušníkov malo zrejme výbe
rový charakter, ak si pozrieme, že boli prijatí za občanov mesta v rozpätí 
33 rokov, teda tam boli zastúpení starší a mladší majstri. 

Datovanie zasadnutie je treba posunúť z autorom uvedeného 
obdobia 1. polovice 19. storočia do druhej polovice, presnejšieho do 
časového rozpätia najviac 16 rokov, od prijatia Ľudovíta Krčméryho 
v decembri 1856 do roku 1872, kedy boli zrušené cechy. V prípade, že 
niektorý z majstrov zomrel pred týmto rokom, muselo byť zasadnutie 
ešte skôr.

Aspoň v stručnosti priblížila čitateľom 12 banskobystrických kožuš
níkov

                                                                    Eva Furdiková

KTO BOLI 12-TI MUŽI ZO ZVOLÁVACEJ TABUĽKY KOŽUŠNÍKOV?

Starostom Banskej Bystrice Július Cesnak (vo funkcii 1893 – 1923)

Výskumný ústav vinohradnícky v Budapešti vzal vzorky hornín a 
vody z medenej bane na Pieskoch na zistenie ich použiteľnosti pri 
postreku hrozna.

Bola realizovaná stavba vojenských barakov pre rekonvalescentov 
pri verejnej nemocnici.

Bola schválená stavba robotníckeho domu a skladu v objekte zá
palkovej továrne.

Bola uzavretá dohoda o používaní zariadenia mestského dezin
fekčného ústavu postaveného na jar 1915, pre vojsko.

23. mája  schválená základina Jozefa Löwyho na podporu kresťan
ského dievčaťa  vojnovej siroty, do 16 rokov.

Mesto obdržalo štátnu podporu na rozvoj mestskej polície.

V mestských lesoch pracuje 30 ruských zajatcov.

Mesto rieši poľských utečencov.

Vedenie mesta sa zaoberá vyhlásenou akciou na pomoc vojnou 
poškodených obcí v Šariši a Zemplíne.

26. augusta  bol vydaný živnostenský list pre výrobcu organov 
Jozefa Hardónyiho.

Občania mesta boli oboznámení s propagačnou správou, že hon
védsky peší pluk banskobystrického práporu ako prvý vkročil do 
dobytého BrestLitovska.

Pre účely dôstojníckej školy boli využívané miestnosti Evanjelic
kého spolku 

V novostavbe katolíckeho gymnázia bola umiestnená Záložná 
vojenská nemocnica.

Mesto vyhlásilo zber surovín: vlny, bavlny, kože, gumy, kovov  
medi, hromozvodov, striech 

Bol realizovaný súpis biliardových stolov.

Rekvirácia kľučiek, kotlov z kúpeľní, destilačných prístrojov.

Skúšala sa výroba topánok zo slamy pre vojsko.

Týždenník Figyelö vykonal zmenu v osobe zodpovedného redak
tora namiesto Dr. Júliusa Holescha bol do funkcie ustanovený 
Emil Kusý, neskôr Dr. Štefan Jánossy.

Bol schválený štatút pre Mestský podnik verejného zásobovania.

Boli zrušené erárne hrable na palivové drevo.

Bolo povolené používanie vody Potôčka na klzisko.

Pred 100 rokmi v roku 1915
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Dušan Jarina
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14. mája o druhej hodine po polnoci pricválal do Banskej Bystrice 
rýchly posol od Hermanna Görgeiho so správou o vpáde Rusov. 
Okamžite bol vyhlásený nástup domobrany a na 8. hodinu ráno zvolané 
aj zasadnutie mestského zastupiteľstva. Začali sa šíriť reči o ukrutnosti 
ruských vojakov. Príchod honvédov Hermanna Görgeiho do Banskej 
Bystrice sa očakával o deň neskôr  15. mája. Skutočne v ten deň o 
tretej hodine popoludní vstúpili honvédi do mesta.17 Mešťania vítali 
prichádzajúcich vojakov s nadšením a hádzali na nich kvety. To isté sa dialo 
pri príchode Ľudovíta Benického z Lučenca,18 ktorý sa ubytoval v hostinci 
U Raka.19 Jeho ozbrojený sprievod v rýchlosti 
uby tovali v Radvani. Slávnostná nálada 
pokra čovala. Večer fakľovým sprievodom, 
ktorý smeroval dnešnou Dolnou ulicou 
k domu Pavla Sumráka, v ktorom ubytovali 
Hermanna Görgeiho (Málusov dom). 
Všetko sa prispôsobovalo vojenskej si
tuácii. Mestských krajčírov vyzvali, aby od 
17. mája odmietali akékoľvek súkromné 
objednávky a šili výlučne pre vojenské 
účely. Honvédske velenie vysielalo do okolia 
a neskôr aj do Turca a Kremnice vojenské 
oddiely. Nako niec v Banskej Bystrici ostala 
spolu s Hermannom Görgeiom a Ľudovítom 
Benickým 300členná posádka. 18. mája 
rezignoval na svoj úrad Jozef Glabič (Glabits). 
Mestskému zastupiteľstvu, zvolanému na 22. 
mája, predsedal Ľudovít Benický. Zasadnutie 
prijalo zrušenie nariadení cisárskych dôstoj
níkov a Kazimíra Wachtlera (od júna 1848 
pôsobil ako mestský kapitán, ale v máji 
1849 sa funkcie vzdal) zvolilo za dočasného 
zástupcu za Jozefa Glabiča.20 (Jozef Glabič 
riadil mestské záležitosti od roku 1823. 
Dostal za to ďakovný list a dôchodok vo 
výške posledného platu.) 

V skorých ranných hodinách 23. mája pricválal do Banskej Bystrice 
rýchly posol z Pešti a obyvateľom mesta čítal podrobnú správu o vyvesení 
maďarskej trikolóry na peštianske bašty. Neskôr dorazila aj oficiálna 
úradná správa potvrdzujúca popisovanú udalosť. Emil Jurkovič napísal, 
že ľudia sa objímali, plakali aj smiali a posla nosili na 
rukách. Na rohoch ulíc vylepovali plagáty s nápisom 
„Budín je náš!“21 Mestské zastupiteľstvo pokračovalo 
v rokovaniach z predchádzajúceho dňa a stotožnilo 
sa s opatreniami prijatými uhorským snemom, 
ohľadne detronizácie habsburskolotrinskej dynastie. 
Odsúhlasilo aj Ľudovíta Košúta na poste dočasného 
gubernátora Uhorska. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
o zabezpečení podielu potrebného k naplneniu sne
mom požadovaného kontingentu vojakov – nováčikov, 
aby bol čo najskôr poslaný k zálohám sústreďujúcim 
sa v Lučenci (snem požadoval celkove vystaviť 
päťdesiattisícový kontingent nováčikov). 

23. mája predpoludním pricestoval do Banskej 
Bystrice aj biskup Jozef Rudňanský (maď. Rudnyánszky). 
Z kočiara vystúpil pred domom Eduarda Sumráka.22 
Tam si vypočul uvítaciu reč Ľudovíta Benického. Pri 
vchode do biskupskej rezidencie vytvárali slávnostný 
špalier chovankyne Zipserovej dievčenskej školy. Na 
24. mája bola pripravená slávnostná omša. Obyvatelia 
Banskej Bystrice vyzdobili svoje domy a napriek tomu, že bol pracovný 
deň, nikto nepracoval. Mešťania sa na 9. hodinu schádzali v miestach 
dnešného Mestského parku, kde sa pod nebom konala omša. Pri 
táborovom stane sa o slávnostné dekórum postarali vojaci a domobranci. 
Ľudovít Benický zdôrazňoval význam slávnosti v troch jazykoch. Po omši 
sa konal v biskupskej rezidencii slávnostný obed. Večer po uliciach mesta 
vyhrával rezké melódie banícky orchester zo Španej Doliny. 

Deň po oslave začal Ľudovít Benický napĺňať to, čím bol poverený. Do 
väzenia posielal „kančuhové kvietky“ – čiže aj prívržencov panslavizmu. 
Z jeho podnetu tlačou vydali text „Vyslovenia nezávislosti Uhorského 

národa“ a dva zošity týkajúce sa detronizácie „Vysvietlení, proč náš 
král svržen jest z trunu.“ Pristúpil k spisovaniu majetku tých obyvateľov 
mesta, ktorí odišli pred jeho príchodom. Zo známych dobových 
osobností tak bol inventarizovaný súkromný majetok Michala Rárusa, či 
Karola Kuzmányho, ale aj ďalších z iných miest, obcí a oblastí. 

                                                                              Robert Hoza

POZNÁMKY
17  Ich počet sa odhadoval na 600 až 700 vojakov, medzi ktorými bolo aj 

40 poľských mladíkov. Jurkovič, E.: Dejiny 
kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská 
Bystrica 2005, s. 490. 
Daniel Rapant uviedol, že spomínaní Poliaci 
boli haličskí utečenci, ktorých zaradili do 
poľskej légie. Rapant, D.: Slovenské povstanie 
1848 – 1849. (Dokumenty) diel 4., časť 2. 
Bratislava 1961, s. 36. 
18 Hornouhorský vládny komisár pre Zvolenskú 
stolicu a hornouhorské banské mestá. Všetci 
komisári mali za úlohu uviesť do činnosti 
orgány verejnej správy, úrady obsadiť ľuďmi 
oddanými uhorskej revolučnej vláde, postaviť 
pred náhly súd (v zmysle predpisov nového 
zákona prijatého 13. II. Dolnou súdnou 
tabuľou a 19. III. Hornou súdnou tabuľou) 
vlastizradcov (aj panslávov) a skonfiškovať 
ich majetok, vyhlásiť detronizáciu (k tomu 
vydať letáky v jazyku ľudu zrozumiteľnému), 
vyberať dane, zabezpečiť výrobu vojenskej 
výstroje a výzbroje s ohľadom na miestne 
možnosti a zabezpečiť odvod stoličného 
podielu snemom povoleného kontingentu 
50 000 nováčikov. Rapant, D.: Slovenské 
povstanie 1848 – 1849. (Dejiny) diel 4., časť 
1. Bratislava 1963, s. 34.

19  Dnes v budove sídli OTP banka. 
20 Zaznamenané Emilom Jurkovičom v jeho 

Dejinách kráľovského mesta Banská Bystrica. Informáciu o pozícii 
Jozefa Glabiča (Glabitsa) po odchode Michala Rárusa zatiaľ nemožno 
potvrdiť zo zápisov zasadnutí mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice. 
Možno ale dedukovať z textu, že 8. mája 1849 v radnici zasadalo 

mestské zhromaždenie. A prvým bodom rokovania bolo 
prinavrátenie tých členov mestskej rady, ktorí z nej boli 
vylúčení. Jozef Glabič je od príchodu cisárskych jednotiek 
do Banskej Bystrice vo februári 1849 hodnostne 
utajenou osobou, ale s hodnotou tromfového esa. 
Spomína sa ako hovorca delegácie mestskej rady (nie 
celej) a poslaneckého zboru (nie celého) pri prvom 
stretnutí s kniežaťom Felixom Jablonovským, ktorého 
jednotky ako prvé, vo funkcii predvoja vstúpili do 
Banskej Bystrice. V zásade to isté sa zopakovalo o dva 
dni neskôr po ubytovaní sa generála Kristiána Götza, 
keď sa mu mestská rada tiež ohlásila, ale on prijal 
len „starostu Glabitsa a podžupana“, aby im oznámil 
výšku požadovaných vojnových kontribúcií. Na pokraji 
zrútenia sa ocital práve Jozef Glabič „chorľavý, nemladý 
starosta, ktorému už na jednom zasadnutí koncom 
decembra minulého roka prišlo tak zle, že ho priamo 
v úradovni museli uložiť do postele a poskytnúť prvú 
pomoc“. Obidvaja ale splnili príkaz a finančnú čiastku 

generálovi odovzdali. Jozef Glabič prevzal naliehavú 
správu od Hermanna Görgeiho o vpáde Rusov, oboznámil 

s ňou notára Ondreja Drexlera a spolu vyhlásili opätovné aktivovanie 
domobrany. Až prišla vyššie spomenutá rezignácia na zasadnutí rady. 
A mestská rada vyhlásila, že nie je v jej kompetencii prijať ponúknutú 
demisiu, keďže poverenie dostal od mestského zhromaždenia. Pozri: 
Jurkovič, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica 
2005, s. 487 – 490.   

21 Pešť a Budín sa oficiálne zlúčili do jednotnej Budapešti 1. 1. 1873.          
22 Dnes budova na Námestí SNP č. 18
23 Jurkovič, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica 

2005, s. 492. 

BANSKÁ BYSTRICA V OBDOBÍ DETRONIZÁCIE R. 1849 2. časť

Portrét richtára Jozefa Glabiča v zbierkach Stredoslovenského múzea

Portrét biskupa Jozefa Rudňanského
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Väčšina obyvateľov Slovenska a Banskej Bystrice ani netuší, že 
okrem troch známych slovenských gymnázií sme mali na Slovensku aj 
štvrté, ktoré bolo v Banskej Bystrici. Veľká Revúca, Turčiansky Svätý Mar
tin, Kláštor pod Znievom  všade tu boli zriadené vďaka oduševneniu 
slovenských národovcov v 60. rokoch 19. storočia slovenské gymnáziá. 
Za prvé slovenské gymnázium sa považuje gymnázium v Revúcej zriade
né v roku 1862.

Slovenské vyššie (osemročné) katolícke gymnázium v Banskej Bys
trici začalo písať svoju históriu v roku 1852. Bolo 
zriadené po meruôsmych rokoch (1848/49) a stalo 
sa jediným viditeľným výsledkom, ktoré po týchto 
revolučných rokoch získal slovenský národ v rám
ci Uhorska. Gymnázium v Banskej Bystrici bolo po 
meruôsmych rokoch prvým slovenským vyšším 
gymnáziom a v tom čase jediným pre celé Slovensko 
v rámci Uhorska, neskôr slúžilo predovšetkým pre 
štyri úplne slovenské župy. Pre gymnázium slúžila 
najskôr budova starej radnice v areáli mestského 
hradu. Neskôr v roku 1858 bola dostavaná pre slo
venské gymnázium nová unikátna školská budova, 
ktorá patrila medzi najmodernejšie školské budovy 
v celom Uhorsku. Svojmu školskému účelu slúžila až 
do 21. storočia! V tejto budove bola dokonca umie
stnená školská meteorologická pozorovacia stanica.

V roku 1849 po príchode Ľudovíta Štúra do 
Banskej Bystrice všetky významné úrady obsadili 
slovenskí národovci. Michal Rárus, banskobystrický 
mešťan a richtár sa stal županom Zvolenskej stolice, 
na župnom úrade v Banskej Bystrici pôsobili Ján Got
čár, Ján Francisci a ďalší. V roku 1850 bol za banskobystrického biskupa 
vymenovaný Štefan Moyzes. Z Banskej Bystrice, ktorá bola už v tej dobe 
slovenským mestom, sa stávalo centrum slovenského národa, dokonca 
sa uvažovalo o Banskej Bystrici ako hlavnom meste slovenskej krajiny 
(okolia) v rámci Uhorska.

Najväčšiu zásluhu na zriadení slovenského vyššieho gymnázia mal 
banskobystrický biskup Štefan Moyzes. 
Práve on v spolupráci s Jozefom Koza
čekom, Tomášom Červenom, Jánom Got
čárom vytvoril jedinečný vzdelávací ústav, 
ktorý vychovával slovenskú mládež.

Rok 1852 – otvorenie piatej triedy 
a tvorba slovenského vyššieho gymnázia

Už dňa 19. apríla 1852 na porade 
s mestskou banskobystrickou radou Šte
fan Moyzes dosiahol od mesta Banská 
Bystrica podporu slovenského gymná
zia. Napriek tomu, že išlo o slovenské 
a katolícke gymnázium, podporili ho aj 
mešťania nemeckej národnosti a aj meš
ťania evanjelického vierovyznania. Mes
to sľúbilo vystavať pre gymnázium novú 
školskú budovu. Štefan Moyzes sa zavia
zal, že vo Viedni zariadi, že z banskobystrického nižšieho (štvorročné
ho) gymnázia bude zriadené vyššie (osemročné) gymnázium. V škol
skom roku 1852/1853 dňa 1. októbra (v tej dobe vtedy začínal školský 
rok) bola otvorená naozaj piata trieda a potom každý nasledujúci rok 
ďalšia až po ôsmu triedu. Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku 
chýbali slovenskí školskí profesori vyučovali v tomto období až do 
roku 1861 na gymnáziu okrem slovenských profesorov Jána Gotčára, 
Juraja Slotu, Jána Geromettu a Martina Čulena predovšetkým veľmi 
kvalitní českí profesori Jakub Dragoni, Matej Rúžička, Václav Vlček, 
Václav Zenger a ďalší. Z nich vynikol Václav Zenger, ktorý sa svojimi 
vynálezmi stal známym v celej Európe (elektrolytická metóda výroby 
striebra a medi, turbínový stroj). Pravdepodobne v Banskej Bystrici 
ako prvý fotografoval a robil meteorologické pozorovania a merania. 
Štefan Moyzes v tomto čase posielal študovať slovenských nadaných 

žiakov za profesorov do Viedne. V tomto období až do roku 1858 slo
venské gymnázium sídlilo v starej budove banskobystrickej radnice 
v areáli mestského hradu.

Rok 1858 – otvorenie novej modernej školskej budovy      
gymnázia

Nová budova Cisárskokráľovského štátneho katolíckeho vyššie
ho gymnázia v Banskej Bystrici bola slávnostne otvorená v nedeľu 10. 

októbra 1858. Celým mestom sa ozývala sláva to
muto dielu a podporovateľom tohto diela. Zacituj
me si zo slovenskej dobovej tlače:

„...Takto sa ozývalo v nedeľu dňa 10. októbra 
v srdciach všetkých, ktorí berú úprimnú účasť v po-
krokoch všakových, drahú vlasť našu, menovite 
však rozmilé naše Slovensko...“

„...Preto sláva a vďaky tým od všetkých, 
ktorých katolícke gymnázium bansko-bystrické 
vrúcne v pravde zaujíma! Sláva a vďaka im predo-
všetkým od národa toho, v ktorého srdci slovenská 
mať naša Banská Bystrica spočíva, a pre ktorej sy-
nov je predovšetkým tento ústav určený...“

Tejto veľkolepej slávnosti sa zúčastnili všetci 
významní predstavitelia Zvolenskej stolice, mesta 
Banská Bystrica, banskobystrického biskupstva, 
učitelia a žiaci všetkých ôsmich gymnaziálnych roč
níkov. Hlavná časť slávnosti prebiehala v samotnej 
budove – vo veľkej aule určenej pre 300 ľudí.

To, že išlo o veľkolepú stavbu, zachytávajú nasle
dovné riadky z tej doby:

„Ktokoľvek okolo nášho gymnázia blízkym stro-
moradím prechádza, nech by ho aj viackrát videl, zastaví sa a obdivuje 
ho...“

„Budova banskobystrického gymnázia vyniká svojou novosťou, účel-
nosťou, usporiadanosťou, veľkoleposťou a dokonalosťou nielen na Sloven-
sku, ale snáď v celom Uhorsku. Daj len Pán Boh, aby aj pevnosťou svojou 

prečkala veky a odolať mohla všetkým 
návalom a búrkam nepriaznivých okol-
ností až do najneskorších časov. Slová-
ci prichádzajúci do Banskej Bystrice, 
nezabudnite navštíviť tento prekrásny 
pomník mesta Banská Bystrica – túto 
novú baňu národnej osvety – túto nád-
heru a nádej našu.“    

Roky 1862 – 1867 slovenské 
gymnázium v Banskej Bystrici 

V roku 1862 nastupujú na mie
sta učiteľov slovenskí profesori a na 
miesto riaditeľa banskobystrického 
gymnázia Martin Čulen. Jeho príchod 
do Banskej Bystrice sprevádzajú ob
rovské ovácie. Nechajme prehovoriť 
spomienky vtedajšieho študenta na 

banskobystrickom gymnáziu Svetozára Hurbana Vajanského:
„Konečne prišiel i hlavný triumf: dňa 15. novembra ráno o 10. hodi-

ne vtiahol Martin Čulen do Banskej Bystrice. Vtiahol do mesta, v ktorom 
bol pred šiestimi rokmi profesorom, ako direktor katolíckeho gymnázia! 
Čulen zaujal miesto svoje energicky. Zhromaždil profesorov  i žiakov do 
auly a držal im klasicky priamu reč – po slovensky. Mládež bola elek-
trizovaná, ešte v ten večer improvizovala fakľový pochod a serenádu s 
muzikou a pozdvihla celé mesto na nohy. To bol úspech nemalý! Pro-
fesori ihneď chytili sa do literárnej práce: zostaviť prvé slovenské učeb-
nice. Banská Bystrica premenila sa, teror ustúpil všeobecnej radosti a 
slovenské povedomie šírilo sa každým dňom. Z každej uličky vykukávali 
pred terorom zalezení naši slovenskí patrioti. Slovenčina stala sa módou 
a ukázalo sa, že ona jestvovala i pod terorom, ale bola iba zatlačená. 
Dievčence nosili slovenské trikolóry, všade bolo počuť slovenský spev.“

PRVÉ SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM BOLO V BANSKEJ BYSTRICI 
V ROKOCH 1852 – 1867

Stará radnica - budova gymnázia, 
kde sa vyučovalo v rokoch 1852 - 1858

Budova 1. slovenského gymnázia na konci 19. storočia
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Koniec slovenského gymnázia v roku 1867
Sláva a existencia slovenského gymnázia v Banskej Bystrici skončila 

definitívne v roku 1867. Súviselo to predovšetkým so zdravotným sta
vom Štefana Moyzesa, ktorý už nebol schopný odolávať maďarizačným 
tlakom najmä zo strany maďarónov (ľudia rodom Slováci), medzi ktorými 
vynikal župan Zvolenskej župy Anton Radvanský z Radvane. Ten síce písal 
básne v slovenskom jazyku, spieval slovenské pesničky, no proti sloven
skému gymnáziu bojoval spoločne s podžupanom Zvolenskej župy Bélom 
Grünwaldom. Slovenskí profesori na čele s riaditeľom Martinom Čulenom 
museli školu opustiť a nahradili ich maďarskí profesori, ktorí nepoznali slo

venský jazyk. Dňa 2. augusta 1867 bolo na gymnáziu posledné slovenské 
čítanie klasifikácie. Na pamiatku tohto gymnázia nám však ostala veľkole
pá budova slovenského gymnázia – dielo Štefana Moyzesa.

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa gymnázium presíd
lilo do novej školskej budovy pri Mestskom parku a dostalo názov po sloven
skom národovcovi Andrejovi Sládkovičovi. Tam sa začalo vyučovať opäť po 
slovensky. Gymnázium bez prerušenia existuje a pôsobí v Banskej Bystrici 
do súčasnosti. Zachováva tak cenný odkaz a dielo Štefana Moyzesa.

Vladimír Sklenka

Pokračovanie zo str. 6

Kniha „76 rokov Banskej Bystrice na pohľadniciach 1939 – 2015“, 
bola do života slávnostne uvedená v predvečer dní mesta 10. 9. 2015. 
Zobrazuje stručný prierez vývojom a zmenami, ktorými prešlo mesto za 
ostatných 76 rokov. Zároveň sa stala symbolickým darom mestu k 760. 
výročiu od udelenia kráľovských privilégií.

Ambíciou knihy nebolo vyčerpávajúco zachytiť všetky premeny, 
ktoré sa za spomínané obdobie v Banskej Bystrici udiali. Cieľom bolo 
priniesť čitateľom tie premeny, ktoré sa podarilo zachytiť na pohľadni
ciach. Knihu zostavil Martin Klus s výdatnou pomocou a podporou Jána 
Baláža, dlhoročného zberateľa banskobystrických pohľadníc a historika 
Marcela Pecníka.

Základným cieľom autorov pri zostavovaní publikácie bolo navodiť 
atmosféru, v ktorej každá pohľadnica má svoj príbeh. Pohľadnica je totiž 
niečo celkom iné ako dobová fotografia. Zachytáva skutočnú dušu, dušu 
mesta a nefalšované emócie, s ktorými sa ich odosielatelia chceli pode
liť, keď ich posielali svojím známym, priateľom a láskam.

Myšlienka zostaviť podobnú publikáciu nie je nová a jej autori s po
korou a obdivom nadväzujú na vydarené diela predchodcov, s úmyslom 

76 ROKOV BANSKEJ BYSTRICE NA POHĽADNICIACH 1939 – 2015
obohatiť obyvateľov i návštev
níkov o ďalší z pohľadov na 
naše krásne mesto.

Publikáciu je možné zak
úpiť v takmer všetkých ban
skobystrických kníhkupect
vách, vrátane Informačného 
centra mesta či v rámci elek
tronického predaja. Autori 
veria, že by mohla byť nielen 
vítaným vianočným darčekom 
pre všetkých Banskobystriča
nov, ale aj návštevníkov či pria
teľov v zahraničí, keďže je písa
ná dvojjazyčne, v slovenskom 
aj anglickom jazyku.

 Martin Klus

V rokoch slávneho socializmu sme v harmaneckých papierňach, 
kde som celý život pracoval, plán takmer nikdy neplnili, a to ani napriek 
tomu, že fabrika aj trikrát dostala od vlády vysoké štátne vyznamenania. 
Pravda, ani raz to nebolo za úspechy v práci, ale za zásluhy o boj, odboj 
a ešte neviemaký „oj“. A keďže sme plán neplnili, tak sme podľa zásluhy  
nedostávali ani prémie. Ale div sa svete! Blížil sa koniec roka a okolo 
16. až 18. decembra fabrický rozhlas dobreže nezachrípol od dôležitého 
oznámenia, že plán je splnený! Vtedy sme sa vždy zhodli v tom, že 
je to vďaka trinástemu mesiacu. A trinástym mesiacom bol Mesiac 
československo–sovietskeho priateľstva! V skratke SČSP. S trinástym 
mesiacom bolo niekedy problémov viac než dosť. Jeden na ukážku. 

Koncom osemdesiatych rokov mi v jedno sobotné októbrové ráno v práci 
zazvonil telefón. Volal ekonomický námestník  Blažej Ríša. Miško, zle je! Čo, 
horíme? To nie, to nás ešte len čaká, ale Rusi prišli na brigádu! Vieš, oni majú 
záväzok odpracovať v papierni neviemkoľko hodín v rámci  mesiaca SČSP. 
Celkom sme na to zabudli! A ja nemám pre nich žiadnu prácu! A je ich 25 aj 
s veliteľom! Nik nepozná fabriku lepšie ako ty, niečo pre nich nájdi.

No, hotová pohroma. Bola obrovská prezamestnanosť, prácu sme nemali 
ani pre našich ľudí, a teraz ešte toto. Na technologické miesta postaviť ľudí 
z ulice, ani pomyslieť. Zametať dvor - nieto metly ani lopaty pre toľkých ľudí.

Napadlo mi, že máme  obrovské zásoby živice, ktoré my sme ľudovo 
volali kolofónia, práve zo Sibíri a z Číny vo veľkom balení v sudoch po dvesto 
kilogramov, ktoré každý deň prácne dopravujeme z dvora na Smoliareň na 
druhom poschodí, kde sa potom varí živičné mlieko ako glejidlo a pojidlo do 
papiera. Na Smoliarni je priestoru dosť na uskladnenie celej zásoby a budeme 
mať na celú zimu pokoj! A chlapci sa aspoň vybúria, aj keď je to ťažká 
a nebezpečná práca, lebo sa ukladali štyri vrstvy na seba. Práca bola zadelená.

Mladý veliteľ mi vysvetlil, že budú pracovať do osemnástej večer  
a bez obedu, jesť budú až večer v kasárňach. Poprosil som ho, aby mi 
dohliadol na fajčiarov, lebo požiaru sme sa báli ako čert kríža! Medzitým 
som zbehol do bufetu a kúpil  25 kusov Tatraniek po 1,20 Kčs. Bola to 
moja celodenná mzda!

Keď som Tatranky vyložil pred mladého veliteľa, aby ich neskoršie 
rozdal vojakom, otvoril svoju služobnú tašku a všetky do nej zhrnul so 
slovami: „Soldatom nenáda“!  Vojakom netreba! A chrumkal Tatranky celý 
deň ako zajac. Zostal som ako obarený, ale nič som nemohol robiť!

Keď som s vojakmi hovoril, boli veľmi obozretní. Vždy sa pozreli, kde je 
veliteľ. Priznali sa, že občas padne aj facka a aj kopanec do zadku. Jeden 
Uzbek ani nevedel po rusky, len rozumel povelom. A mal také šikmé oči, že 
s nimi „krajšie zajtrajšky“  ťažko mohol uvidieť.

Vojaci previezli posledný sud o šestnástej popoludní a ešte mali 
dve hodiny času. Veliteľ ma požiadal, aby som im ukázal celú výrobu 
papiera od začiatku do konca. Dobre. Celá výroba papiera sa začína  
pri skládke zberového papiera. Sú to obrovské haldy rôznych novín 
a časopisov z domova i z cudziny. Tu sme začínali a aj skončili. Vojaci aj 
s mladým veliteľom sa vrhli na časopisy a už ich stade nebolo možné 
dostať. Vytrhávali fotografie a pchali pod košeľu sporo odeté  plavkyne, 
krasokorčuliarky,  gymnastky, tenistky a baletky!

Ďalší chod výroby papiera už nikoho nezaujímal. Ani veliteľa.
Na druhý deň bola nedeľa. Obyčajne pokojná práca. Lenže zase 

telefón. A zase mal službu Blažej Ríša. Zúfalým hlasom ohlasoval, že zase 
sú tu sovietski vojaci na brigádu a zase je ich 25. Čo budeme robiť? Tiež 
som bol bezradný! A pýtam sa: Blažej a sú to tí istí, čo tu boli včera?  Nie, 
je to iná partia, aj iný veliteľ! Chvalabohu, pomyslel som si. Pošli ich za 
mnou, niečo som vymyslel!

Chlapci sa dali do roboty a všetku zásobu kolofónie, ktorá sa včera 
doviezla, odvážali po celý deň na včerajšie pôvodné miesto! Bol som 
strašne rád, že pri práci nebol žiaden úraz. Tatranky som už pre istotu 
nekupoval.

Po skončení práce nasledovala osvedčená prehliadka závodu. Tak ako 
deň predtým, aj teraz sa začala aj skončila v zberovom papieri. Ten bol 
poriadne prevzdušnený. A vojaci zabudli aj na cigarety.

A tak trinásty mesiac nám zachraňovali slávnostné stretnutia  pred-
staviteľov velenia sovietskej armády zo Sliača s vedením harmaneckej 
papierne, kde nechýbali ruské vajcia ani vodka v decovom forsírovaní, 
kde však naši predstavitelia nemali žiadnu šancu konkurovať! So cťou 
obstáli len naši šachisti.

Na trinásty mesiac sa nedá zabudnúť. Bola pochvala, aj odškrtnutá 
akcia ako veľmi úspešná. Ekonomický prínos nikoho nezaujímal, lebo sú 
veci medzi nebom a zemou, ktorým človek nerozumie.

 
                  Michal Kiššimon

Osobné spomienky na Trinásty mesiac
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JURAJ SLÁVIK–NERESNICKÝ, politik (zakladateľ čs. zahraničného odbo-
ja), diplomat (vyslanec v Poľsku a USA), zvolenský župan (1922 - 1925), minis-
ter exilovej vlády v Londýne, prekladateľ poľskej a francúzskej literatúry a autor 
memoárov, polemík, úvah a recenzií - strávil štyri roky gymnaziálnych štúdií 
v našom meste (1900 - 1904).

Narodil sa v januári 1890 v Dobrej Nive (Dobronivá) v rodine evanjelického farára 
a historika Jána Slávika ako druhé dieťa po staršom bratovi Jankovi. Otec pochádzal 
z mlynárskej rodiny Michala Slávika z Dačovho Lomu. Matkou Juraja S. Neresnic-
kého bola Izabella Maróthy, dcéra krupinského evanjelického kňaza a spisovateľa 
Daniela Maróthyho a mladšia sestra spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej.

Juraj S. N. prežil krásne a radostné detstvo v kruhu rodiny, priateľov a zná-
mych, národne cítiacich a pre národ pracujúcich ľudí.

Veľký vplyv na budúce zameranie Jurka S. N. mal jeho strýc Ďurko, otcov brat. 
Hoci evanjelický kňaz, mal ideálne predpoklady pre politickú vedúcu úlohu. Jeho 
synovec videl v ňom „nedostižný príklad národného vodcu, organizátora, rečníka 
a diplomata“. Bol v úzkom styku so všetkými slovenskými vlastencami, združoval 
okolo seba mladých kňazov, učiteľov a iných národovcov, ale nevyhýbal sa ani styku 
so stoličnými (župnými) pánmi a maďarskými politikmi. Bez jeho podpory nemohol 
byť zvolený za Hontiansku župu žiadny poslanec. Dbal na to, a dal si to aj písomne 
potvrdiť, že zvolený poslanec, ktorého kandidatúru podporoval, sa bude v sneme do-
žadovať národnostného zákona a neskôr uskutočnenia demokratického volebného 
zákona podľa všeobecného, tajného a rovného hlasovania. Bolo to na prelome 19. 
a 20. storočia, v dobe slovenskej politickej pasivity. Za národné záujmy bojoval aj vo 
vlastných radoch oltárnych spolubratov  evanjelickej cirkvi. Žiaľ, na ťažkú chorobu 
zomrel v mladom veku. Bol najbližším priateľom Martina Kukučína, ktorý u neho 
na farách, kde pôsobil, strávil veľakrát celé týždne. Tu čerpal aj námety pre svoje 
literárne diela a v niektorých „vyportrétoval“ aj farára Ďurka Slávika.

Otec Juraja S. N., evanjelický kňaz Ján Slávik, mal veľmi široké, ale hlboké 
záujmy. Stal sa odborníkom na históriu architektúry, zvlášť románskeho a gotic-
kého slohu, hlavne sakrálnych objektov. Chodili za ním konzervátori a znalci sta-
rej architektúry z Čiech a celého Uhorska. Stal sa aj čestným členom „Klubu pro 
starou Prahu“. Zachránil mnoho architektonických pamiatok pred neodbornými 
renováciami a prestavbami. Žiaľ, nie vždy sa mu to podarilo a vtedy videl mladý 
Jurko S. N. otca plakať. Ján Slávik robil aj archeologické vykopávky, ktorých sa 
zúčastňoval ako študent aj syn Jurko. Medzi otcove záľuby patrilo i ovocinárstvo, 
včelárstvo a vôbec poľnohospodárstvo. Bol zručným zámočníkom, stolárom, 
staviteľom, nesmierne pracovitý s lexikálnymi vedomosťami. Jeho najobsiahlej-
šie historické dielo „Dejiny Zvolenského evanjelického a.v. bratstva a seniorátu“ 
je nezaplatiteľnou pomôckou nielen pri bádaní cirkevnej histórie. A k tomuto dielu 
prispel aj študent Jurko S. N. pri tvorbe obsiahleho menného registra.

Evanjelická fara na Dobrej Nive, kde Juraj S. N. vyrastal, bola strediskom 
národného a spoločenského života širokého okolia. Skoro denne, či to bolo po-
čas školského roku alebo cez prázdniny, faru navštevovali pozvané i nepozvané 
návštevy, rodina, priatelia i náhodní turisti. Aj styk s týmito návštevami utváral 
dušu mladého Jurka. Zaujímavé boli pre neho návštevy „suplikantov“, študentov 
stredných i vysokých škôl, hlavne cirkevných, ktorí chodili cez prázdniny po far-
nostiach a zbierali milodary na štúdium. 

Juraj S. N. sa prvé tri roky vzdelával doma u otca. Nastúpil až do štvrtej trie-
dy evanjelickej ľudovej školy. Pred začiatkom gymnaziálneho štúdia v Banskej 
Bystrici chcel otec Ján Slávik, aby si syn Jurko osvojil aj nemčinu (po maďarsky 
sa naučil v Šájo-Gemery ešte predtým). Kvôli pokračujúcej maďarizácii už Spiš, 
kde chodili predošlé generácie na nemčinu, nezabezpečoval dobré osvojenie 
nemeckého jazyka, preto išiel Jurko na nemčinu do Tešína. Bol sám v cudzom 
svete, kde sa hovorilo iba po nemecky a kým si zvykol, tiež prežíval žiaľ. Vy-
plakať sa chodil na cintorín k hrobu Michala Miloslava Hodžu. Slovenské verše 
na jeho pomníku mu pripomínali domov. Keď si osvojil reč, už mu bolo ľahšie, 
i kamarátov si našiel, spoznával okolie Tešína a tešil sa na návrat domov. 

1. septembra 1900 zapísali Jurka do 1. ročníka banskobystrického evanjelické-
ho gymnázia. Väčšina študentov gymnázia bola slovenského pôvodu, no nie všetci 
boli slovenského cítenia. Jurko Slávik spolu so starším bratom Jankom a  s inými 
dvomi chlapcami sa ubytovali u kolára Ondreyho v Hornej ulici. Dnes je to Klimovský 
dom (predáva sa tu v lete  zelenina), lebo  do rodiny sa priženil kolár Samko Klimo 
z Radvane. Bol to jeden z najparádnejších študentských bytov, ktorý mal okná na 
ulicu a osobitný vchod. Do školy bolo blízko, i na Horné lúky, kde sa hrával futbal. 
Stravu okrem obeda, ktorý dostávali žiaci v „alumneu“, mali u Ondreych. Celomesač-
né bývanie a strava stáli jedného študenta 7 zlatiek. Začiatkom štúdia na gymnáziu 
mal Jurko veľké trápenie, lebo brat Janko ho tak „dozoroval“, že vyžadoval od neho 
doslovné znenie učiva. Až keď zasiahol otec a Jurko mohol voľne hovoriť osvojené 
učivo, stal sa z neho dobrý a potom aj najlepší žiak. Najviac a najlepšie si spomína 
na profesora matematiky  Jána Kmeťa, „znamenitého pedagóga, skutočného otca 
zvlášť slovenských študentov, ich ochráncu a obráncu...“. Profesor Kmeť odmie-

tol post riaditeľa, lebo nechcel zradiť svoje „panslávske presvedčenie“ a dokonca 
vymohol, aby aspoň v prvom ročníku mohol vyučovať popri maďarčine matematiku 
aj po slovensky, lebo nie všetci prváci vedeli po maďarsky. V rokoch štúdia Jurka 
S. N. sa na gymnáziu ešte vyučovala slovenčina a slovenská literatúra, hoci ako 
nepovinný predmet. Študenti zo všetkých tried spoločne sa učili spamäti básne 
Sládkoviča, Chalupku, Kuzmányho a učebnica profesora Černého „Slovenská čí-
tanka“ im bola ohromnou pomôckou. Profesor Kmeť mal takú autoritu, že odišiel 
do penzie len počas 1. svetovej vojny, potom bol rehabilitovaný a ešte aj po prevra-
te, už 70-ročný znovu učil svoju obľúbenú matematiku na štátnom gymnáziu v B. 
Bystrici. V roku 1924, keď bol Juraj S. N. zvolenským županom, usporiadali stret-
nutie všetkých žiakov profesora Kmeťa, medzi ktorými boli ministri, župani, vysokí 
úradníci, biskupi, seniori, sudcovia a stovky vynikajúcich vlastencov. 

Vyššie spomenuté „alumneum“ bola vlastne školská jedáleň, v ktorej dostávali 
študenti obed za ročný poplatok 24 zlatých. Pani „pedelka“, čiže školníčka, do-
kázala navariť chutný obed pre 80 - 100 študentov. Jedlá ku štyrom dlhým sto-
lom roznášal pán pedel Chovan. Menu pozostávalo z polievky, mäsa a prívarku, 
k tomu bochník chleba. Polievky a prívarku si mohol každý nabrať podľa chuti, len 
mäso bolo naporciované. Halušky boli dokonca dvakrát týždenne. Profesorským 
správcom alumnea bol profesor Kmeť. On si vyberal spomedzi  žiakov študent-
ského správcu, tzv. „seniora“, ktorý dbal na poriadok v jedálni a mohol potrestať 
neprístojné správanie od odmietnutia vody po odmietnutie celého obeda (na druhý 
deň). Viackrát počas roka bolo v alumneu tzv. „beneficium“, keď dodávateľ chle-
ba, pekár, venoval alumneu nejaké zákusky, štrúdle a k tomu víno, mäsiari zase 
venovali pečené prasiatko alebo hydinu a tiež víno. Jedno beneficium obvykle dá-
val „senior“, vlastne jeho rodičia hostili všetkých študentov. Seniorstvo sa ušlo aj 
staršiemu bratovi Jankovi a aj Jurkovi S. N. v štvrtom ročníku. Mama Sláviková 
vypražila i napiekla kurence a krémeše pre všetkých asi 100 „kostošov“ a otec farár 
vyvalil celý súdok vína z pivnice. To všetko museli z Dobrej Nivy doviezť už hotové.

Počas štúdia navštevovali chlapci z gymnázia obvykle v nedeľu bystrické slo-
venské rodiny, kde ich radi privítali i pohostili. Medzi také rodiny patrila rodina dr. 
Ivana Thurzu-Nosického s jeho manželkou Marienkou, rod. Medveckou (neter Teré-
zie Vansovej). Thurzovci bývali v dome bývalého richtára i župana Michala Rárusa 
(v Lazovnej ulici, pri Bottovom dome), kde bola aj rozsiahla záhrada so všetkými 
dobrotami, ktoré poskytujú ovocné stromy a kríky. Častejšie chodili vybraní študenti 
aj do blízkej Radvane na faru k báťovi Jozefovi Hodžovi, niekedy už ráno na služby 
Božie a hneď ostali aj na obed. Tu ich hostila pani Hodžová, mladšia dcéra Hodžovho 
predchodcu Andreja Sládkoviča. Po obede sa čítali slovenské časopisy, hovorilo sa 
o národných veciach. Týchto besied sa často zúčastňoval advokát Andrej Hanzlík 
(neskôr richtár B. B.), Turzovci, aj Izidor Žiak Somolický. Chýrny Radvanský jarmok 
tiež ostal natrvalo v pamäti Juraja S. N. ako zdroj neopakovateľných zážitkov.

Medzi oboma bystrickými gymnáziami panoval antagonizmus, nie nábožen-
ský, skôr národnostný. Študenti rím.-kat. gymnázia na vtedajšej promenáde boli 
považovaní za „dobrých maďarských vlastencov“, študenti evanjelického gymnázia 
zase za „panslávov“. Šarvátky sa začali obvykle slovnými urážkami a končili  na „bi-
tevných poliach“, na lúkach na Jesenskom vŕšku.  „Celé kŕdle študentov v sobotu 
popoludní vyrukovali do opevnených pozícií, za celé múriky poskladané z kameňov 
a kamienkov - vyslali svoje predstráže na všetky cesty vedúce na Jesenský vŕšok 
a už sa za chvíľu ozval válečný pokrik – už idú, tam od Hámru. To infantéria nabila 
skalami všetky vrecká a predvoje sa pohli do prvej línie, privítajúc nastupujúce, väč-
šinou početnejšie nepriateľské voje pŕškou dobre miereného kamenia“. Bitky skončili 
v poväčšine víťazstvom „panslávov“, niekedy aj za pomoci učňov a tovarišov z re-
meselníckych dielní a fabrík. Odozva v škole bola samozrejmá a po dohováraní sa 
boje preniesli skôr do športových zápasov. Vo štvrtom ročníku, keď bol Jurko S. N. 
seniorom v alumneu, na žiadosť profesora Kmeťa, aby bitky na Jesenskom vŕšku 
prestali, ani vykrúcanie nepomohlo, nakoniec podaním ruky prisľúbil a v tom roku 
sa boje na Jesenskom vŕšku naozaj nekonali. Namiesto toho sa organizovali „pre-
pady“ ovocných záhrad, z ktorých bolo niekedy veru treba aj utekať.

Medzi zážitky, na ktoré nezabudol, patrili aj návštevy Harmaneckej papier-
ne, kde chodil vyučovať syna riaditeľa papierne a bol tam pozývaný i na kratšie 
prázdniny. Zaujala ho výroba papiera a doniesol si odtiaľ hŕbu všelijakého papi-
era, hlavne ozdobného. Počas pobytu v Bystrici navštívil aj riadne profesionálne 
divadelné predstavenie, ktoré hrala vandrovná spoločnosť (v divadle vo dvore 
radnice), samozrejme, po maďarsky.

Zážitkov, ktoré mal Jurko Slávik Neresnický počas štyroch rokov štúdia 
v našom meste bolo iste viac a rôznorodých, ale boli to pre neho pekné roky, 
v ktorých sa veľa naučil, veľa poznal a prežil. Na Banskú Bystricu nikdy nezabu-
dol, veď tu našiel aj miesto posledného odpočinku. Aké boli jeho osudy po od-
chode z Banskej Bystrice  a kam ho zavial osud, to je už na ďalšie rozprávanie.

Z knihy Juraja Slávika-Neresnického „Moja pamäť – živá kniha“ vybrala 
a doplnila vlastnými poznatkami                                                  

Eva Furdiková                              

JURAJ SLÁVIK–NERESNICKÝ
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Bulharský cár Ferdinand Coburg zanechal na Slovensku výraznú sto
pu. Žiadny panovník inej krajiny nemal tak rád Slovensko a našich oby
vateľov ako práve on. O jeho pomoci slovenským ľuďom sa dozvedáme 
postupne v rámci filmového projektu „Po stopách Ferdinanda Coburga“, 
v ktorom s kamerou a mikrofónom navštevujeme ešte žijúcich pamätní
kov i miesta jeho pôsobenia. O projekte sme už informovali aj v ostat
nom čísle Permona.

V tomto príspevku sa dozvieme, že Ferdinand Coburg nepriamo 
prispel aj k vytvoreniu prvého slovenského automobilu. Vieme, že bul
harský cár Ferdinand vlastne prvý na Slovensku jazdil na Mercedesoch. 
Pani Terézia Rybárová – zanietená historička z Hronského Beňadika – 
z časti Psiare, ktorá s naším múzeom dlhé roky spolupracuje, nám vyroz
právala zaujímavý príbeh. 

Stalo sa  to približne takto: Pri návra
te do Svätého Antona z  jednej zo svojich 
ciest – zrejme z Komárna, sa cárovi Ferdi
nandovi pri Hronskom Beňadiku pokazil 
Mercedes a jeho šofér ostal bezradný. Pri 
pokazenom aute sa pristavil pán Michal 
Majer z malej dedinky Psiare na sedliac
kom voze s volkami. Pán Majer bol nielen 
zručný remeselník, no taktiež hovoril 
plynule nemecky a maďarsky. Ponúkol 
sa, že sa na poruchu pozrie. Cársky vodič  
v bielych rukavičkách sa pousmial: „Ako
že  by už len tento sedliak dokázal opraviť  
taký zložitý motor!“ Cárovi sa trúfalosť 
pána Majera zapáčila, a tak  mu privolil 
skúsiť. Pán Michal Majer to dokázal, auto 
opravil a pritom použil len nôž, odrezanú 
kožu z biča a štrk pri ceste, ktorý  mu poslúžil na brúsenie kovových častí. Keď
že bol pán Majer aj veľký huncút, poprosil vodiča po oprave, aby ho  potlačil 
a potom, keď auto naštartovalo, nechal ho kráčať pešo za autom až po Psiare. 
Keď sa cár pýtal pána Majera, akú by chcel  odmenu, ten ihneď odvetil: vo
lant,  štyri kolesá a dokumentáciu od tohto automobilu. Cár Ferdinand dokázal 
vždy  dodržať  slovo, a tak pán Majer skutočne všetko požadované z Budapešti 
aj dostal. So svojimi učňami a tovarišmi vo svojej zámočníckej dielni vyrobili 
všetko potrebné, len motor bol odliaty v Kachelmanových strojárňach vo Vy
hniach. Automobil najprv nesvietil a keď 
sa pán Majer plánoval niekde dlhšie zdr
žať, bral si so sebou aj učňa, ktorý potom 
po tme svietil na cestu lampášom. Prvé 
kolesá boli drevené, a tak plechové auto 
na hrboľatých cestách riadne hrkotalo  
tak vznikol  názov „Drndička“. Pán Majer 
postupne auto zdokonaľoval: drevené 
kolesá vymenil, pridal osvetlenie a upra
vil interiér.  Povráva sa, že s beňadickým 
mlynárom jazdili až do Prešporku a raz, 
keď mali poriadne vypité,  vošli autom 
rovno do slávnej kaviarne Štefánka.  Dr
ndička jazdila až do roku 1952, no to už 
mala iného majiteľa. Žiaľ, jej osud sa 
skončil na smetisku v Hronskom Beňadi
ku. Na farbu vozidla som sa – spoločne 
s pani Rybárovou, pýtal pána JUDr. Fran
tiška Kollára, ktorý sa ako malý chlapec na aute hrával, keď už nejazdilo a bolo 
obložené slamou v kôlni. Bolo to v rokoch 1954 až 1958. Spomínal, že farba 
bola okrová, béžová.  

Dnes celkom hodnoverne nedokážeme určiť dátum, kedy auto vznik
lo, no pani Rybárová sa domnieva, že to bolo po prvej svetovej vojne. 
Pôvodná strojárska továreň vo Vyhniach vyhorela a teda sa nedá ani do
pátrať k dátumu odliatia motora. Spomínala fotografiu, kde je pán Majer 
počas vojny odfotený ako vodič. Tu sa zrejme podrobne oboznámil s ne
meckými motormi a keďže bol výnimočne zručný zámočník, všetky vedo
mosti pri výrobe auta zužitkoval. Pani Rybárová vychádzala aj zo spomie
nok jej otca Františka Valacha, ktorý bol Majerovým synovcom a jej svokor 
František Rybár bol zas jedným z Majerových tovarišov v dielni, ktorá za
mestnávala mnoho šikovných zámočníkov. Vyučilo sa v nej asi osemdesiat 
učňov –  všetko výborných zručných remeselníkov. Aj jej svokor dokázal 
opraviť  prakticky všetko – od šijacieho stroja až po lokomotívu vo zvolen

skom depe.  Nešlo však 
o  typickú dielňu a stre
disko odbornej výučby, 
ale dielňa slúžila aj ako 
miestny kultúrny stá
nok. Pán Majer mal 
v obci prvé rádio i prvý 
fotoaparát, v dielni si 
mohli ľudia prečítať noviny a mladí tu vymýšľali aj mnohé huncútstva. 

Ešte predtým, keď chcel pán Majer založiť  dielňu, musel urobiť 
v Budapešti skúšky. Už tu sa prejavilo jeho huncútstvo. Na skúšky sa vy
strojil do kroja s veľkými širokými „gaťami“ a všetci ostatní vyobliekaní 

páni – adepti na skúšky, si z neho ro
bili žarty. Smiať sa však prestali, keď 
skúšky zvládol najlepšie zo všetkých. 

Pán Majer sa narodil v roku 1881 
v Psiaroch. Rod Majerovcov  sa do 
obce Psiare dostal pravdepodob
ne v období po tureckých vpádoch. 
Keď starý otec pani Rybárovej šiel 
navštíviť švagra, nehovoril, že idem 
k švagrovi „Majerovmu“, ale spomí
nal, že idem k švagrovi „Nencovmu“, 
čo zrejme znamená, že pochádzali z 
Nemecka. Pani Rybárová si naňho 
spomína ako na nižšieho pána s fúz
kami,  s dlhým kabátom, v baranici 
a so striebornou paličkou. 

Podobný príbeh ako s cárom Fer
dinandom sa stal neskôr aj  s mora

veckým županom, ktorému sa pokazilo auto pri Tekovských Nemciach. Pán 
Majer tiež najprv ponúkol pomoc, no nadutý pán ju  odmietol. Pán Majer sa 
teda pobral ďalej, ale keď šiel naspäť a auto ešte nebolo opravené, potom 
už sám pán župan poprosil o pomoc. Pán Majer prirodzene i tentoraz auto 
za krátku chvíľu opravil.  Svojou svedomitou prácou si  získal veľa priateľov a 
to aj vo vyššej spoločnosti. Mal plány postupne vybudovať i menšiu fabričku 
a prezieravo poslal svojho syna Michala študovať  do Nemecka. Syn ukon
čil štúdium technického smeru, no do rodnej obce sa už  nevrátil. Oženil 

sa, mal bezdetné manželstvo a väčšinu 
života prežil v Bratislave, kde i zomrel. 

Dcéra Terézia si nezobrala žiad
neho zo šikovných tovarišov, ktorí sa 
uchádzali o jej priazeň, a tak by mohli 
pokračovať pri budovaní fabriky. Vyda
la sa za Pavla Brunclíka do Martina nad 
Žitavou pri Zlatých Moravciach. Mala 
dve dcérky, Barborku a Jozefínku a zo
mrela, žiaľ, v mladom veku. Smrť dcéry 
a manželky veľmi ranili starého pána 
Majera a taktiež zmena politickej situ
ácie mu vzala chuť rozvíjať  smelé my
šlienky o fabrike. Zomrel v roku 1956. 
Na budove miestneho hostinca v Psia
roch je na počesť Drndičke umiestnená 
pamätná tabuľa, ktorá pripomína, že 
tu v obci vzniklo prvé slovenské auto. 

Vnútri v hostinci sú po stenách dobové fotografie, aj malá maketa auta, 
ktorú zhotovil pán Roman Holý z Novej Bane. 

Na Slovensku sme vždy mali  a aj máme  veľmi zručných ľudí, ktorí sa 
vo svete nestratili a nestratia. Bulharský cár Ferdinand Coburg si to uvedo
moval a aj preto si pre funkcie komorníkov, tajomníkov, ochranky i ďalších 
pomocníkov vždy vyberal práve Slovákov. Z mnohých rozprávaní pamätní
kov vieme, že keď mohol, vždy podporil snahu šikovných ľudí niečo dokázať. 
Príbeh, ktorý nám rozpovedala pani Terka Rybárová nám to potvrdzuje, a tak, 
i keď nepriamo, no vlastne jeho pričinením, vzniklo aj prvé slovenské auto. 

   Marián Číž
Použitá literatúra:
Terézia Rybárová, rod. Valachová,  august 2006, Michal Majer 

/1881 – 1956/ Spomienky Františka Valacha a Františka Rybára  
Dagmar Teliščáková,  28. 12. 2012, Prvé slovenské auto vyrobili v 

Psiaroch. Volalo sa Drndička,  Pravda 

PRVÝ SLOVENSKÝ AUTOMOBIL „DRNDIČKA“

Na Drndičke aj Barborka a Jozefínka - vnučky Michala Majera 

CárFerdinand pred svojím automobilom
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Aj začiatky cirkusového umenia boli ťažké, a to nielen v Banskej 
Bystrici. Založiť si cirkus a snažiť sa s ním preraziť v zakonzervovanej 
Európe chcelo poriadnu dávku odvahy. Takí šialenci sa našli však 
vo veľkomestách, kde bol predsa len väčší predpoklad na získanie 
zvedavého obecenstva. Bola  tu totiž veľmi silná konkurencia  divadlo. 
Divadelné predstavenia mali už svoju tradíciu a mali aj svojich skalných 
divákov, mali svojich obľúbených hercov i svoje „primadony“.

Určitá časť obecenstva, hlavne mladých ľudí, vojakov  a študentov, 
však vždy túžila spoznávať niečo nové a neznáme. A práve toto všetko 
im sľuboval cirkus. Lenže cirkusové umenie, hlavne v jeho začiatkoch, 
nebolo ani trochu docenené. Celkom bežne sa používal výraz na trochu 
výstredného človeka: „ ... a to je len 
taký cirkusant!“ To slovo „ cirkusant“  
znelo dosť pohŕdavo a trvalo celé 
storočie pokiaľ získalo svoju vážnosť. 
Ale výnimočne sa ešte používa aj dnes!

Po rakúskouhorskom vyrovnaní 
v roku 1867 vznikol aj Prvý uhorský 
cirkus. Jeho správcom nebol nik iný, 
ako v tejto brandži dobre známy 
Franc Dupsky. Svoje krstné meno písal 
niekedy ako Franc a niekedy ako Franz. 
V oboch prípadoch to znelo ešte po 
nemecky ako za rakúskej éry. 

Takmer všetky cirkusy tej doby 
mali spoločné tri záležitosti:

Boli pojazdné a takmer po celý rok 
kočovali buď po celej svojej krajine, 
navštevujúc väčšie mestá, alebo i po 
zahraničí, nechávajúc si teplejšie kra
jiny a mestá na zimu.

Ešte len málokde vydržiavali drahé 
a nákladné divé a exotické zvieratá.Ich 
predstavenia mali nádych po hyb  livého 
divadla a silne pripomínali mimikami 
pantomímu.

Do Banskej Bystrice zavítal Prvý 
uhorský cirkus v auguste v roku 1874. Svoj 
dočasný stan postavil na Dolných lúkach, 
kde sa zdržal dva týždne, s pestrým 
programom každý deň. V niektorých 
dňoch, hlavne v sobotu a nedeľu, ab
solvoval aj po dve vystúpenia. Noviny 
Svornosť aj niekoľkokrát informovali, a 
to podrobne, o zaujímavostiach prog
ramu a jednotlivých vystúpení.

Tak 7. augusta 1874 priniesli túto 
informáciu: „Cirkus Dupský.  Keď ct.  b. bystrické a okolité obecenstvo, na 
oznam tohoto mena, v dnešnom čísle obsažený upozorňujeme, nemôžme 
premeškať spolu i pochvalne smieniť predstavovania p. Dupský-ho , ktorý 
vskutku šeckým, v obore jeho kunštárstva  robiť sa mohúcim nárokom, 
úplne vyhovieť vstave je, početné, šikovné osobníctvo, znamenite 
vyučené kone, skvelé obleky má pohotove a v každom ohľade, všetko 
možné, ku uspokojeniu navštevovateľov jeho produkcií, vykonať sa 
usiluje. Mimochodom súc rečené, je Dupsky rodom b. bystričan, a všetky 
takmer väčšie mestá Europy s pochvalou navštívil, čo tedy len ku tým  
väčšej zaujatosti zaňho, aj tunajšie obecenstvo, ponúkať môže. Od 
dnešku snížil i ceny.“

Tie isté noviny Svornosť však už 4. augusta 1874 priniesli o vystú
peniach  dosť podrobný prehľad. Citujem:

„Prvý uhorský Cirkus v B. Bystrici na dolních lúkach.
Dňa 11-ho Augusta veľké  predstavovanie; na závierku po prvý raz   

Lúpežníci v Abruzzoch  alebo hrôzy od  Neaplu po  Rím.  Veľká historická 
divadelná nemo-hra v 3 oddieloch  s potýkaním sa a pochodmi peši  
i koňmi, s tanci, pohybmi a obrazecmi /Tableaux/, vyvádzané skrze 20 
osob spoločnosti.

Zajtrá v Stredu 12-ho Augusta veľké parádne  predstavovanie, s veno-
vaním polovice príjmov ku napomoženiu miestneho fondu-chudobných.

V Štvrtok 13-ho Augusta dvoje predstavovania. Popoludní o 5 osobytné 
predstavovanie pre miestne školské dietky, pri snížených cenách, tak 
že  dietky na všeckých pľacoch len po 10 kr. platia. - Večer o 8 hod. veľké 
beneficiálne predstavovanie, vo prospech brat a sestry  Dupsky. V obidvojích 
bezplatné losovanie jedného, malého, cenného koníka na rajtovanie.

V Pondelok 17-ho Augusta bude posledné predstavovanie. - O húfnu 
návštevu všetkých týchto, nadovšetko zábavných produkcií úctive prosí

                                                                                                      Franc  Dupsky
                                                                                   správca cirkusu.“

A keď sa blížil záver pobytu v B. Bystrici, noviny Svornosť zase infor movali 
14. augusta 1874 o vystúpeniach cir
kusu v posledných dňoch. Citujem: 

 „ Už len štyri predstavovania. 
 Dnes v Piatok 14-ho Augusta veľké 

predstavovanie vo vyššom rajtárstve , 
dressúre koní a gymnastike. K závirke  
Mazeppa a jeho vyhnanie do pustatín 
ukrainskych; - veľká nemo-hra pred-
nášaná skrze 20  osob a 12  dobre 
vycvičených koní.

V Sobotu dňa 15-ho Augusta veľké 
parádne predstavovanie k od mene 
kunšt-rajtárky slečny  Kláry;  na konci 
Chinenská hostina, alebo jarmok 
v Pek kingu, a vyše sto všelijakých 
gymnastičných, kunštovných  produk-
cií; predstavené naraz skrze všetko 
osobníctvo.

V Nedelu dňa 16-ho Augusta 
dvoje predstavovania;  o 5 a 8 hod. 
popoludní. V Pondelok dňa 17-ho 
Augusta neodvolatelne  posledné 
a rozlučné pred stavovanie, vo pros-
pech všeckých zábavníkov, s veľmi 
smiešnym  pro gra mom. 

Najúctivejšie pozvanie svoje robí                                                                               

Franz Dupsky
                         správca cirkusu.“

Franz Dupsky sa teda hlásil za 
Banskobystričana. Či to bolo v sku
točnosti tak, sme neskúmali. Zostáva 
nám len veriť a tešiť sa, že ďalšie 
nečakané prvenstvo nám  padlo do 
lona našej histórie. Lebo byť otcom 
Prvého uhorského cirkusu nebolo len 

tak. Chcelo to mimoriadnu dávku odvahy.  Žiť ako veľká rodina, v ktorej 
je dvadsať akrobatov, pomocný personál a denne udržiavať v kondícii 
dvanásť cvičených koní, to vyžadovalo byť aj dobrým ekonómom, keď 
slovo logistika nebolo ani v slovníku cudzích slov, lebo taký ani nebol. 

Ale Franz Dupský bol nielen dobrý manažér , ale aj dobrý žiak, 
neustále sledoval trendy vo vývoji tohto nového zábavného fenoménu, 
nielen na starom kontinente, ale aj za veľkou mlákou. Nedalo mu spávať, 
keď sa dočítal o nových trendoch v amerických cirkusoch. A aj sa vybral 
na študijnú cestu. S hrôzou zistil, že veľké americké zájazdové cirkusy 
sú skutočne veľké, o akých sa Európanom ani len nesníva.  Hlavne 
všetky mali svoje zakúpené alebo prenajaté pozemky v tesnej blízkosti 
železničných staníc. Mali sedemdesiat alebo aj deväťdesiat vlastných 
železničných vozňov a prenajímali len rušne na prepravu.  Veľký zverinec 
bol samozrejmosťou a to nielen na pozeranie, ale aj vystupovanie. 
Krkolomné čísla zatajovali dych a ženy omdlievali.

 Dupský po návrate všetko zmodernizoval v rámci svojich finančných 
možností. Postupne sa stal priekopníkom moderného cirkusového 
umenia. A oslovenie  „cirkusant“ zrazu dostalo svoju vážnosť! Aj preto 
musíme byť naňho patrične hrdí.

  Autor ďakuje banskobystrickému archívu za možnosť štúdia                                                                              
      Michal Kiššimon

                                                                  

PRVÝ UHORSKÝ  CIRKUS V BANSKEJ  BYSTRICI

  Cirkus lákal divákov takýmto plagátom
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„Hej, všetko mi vyrvali, aj vavrín, aj ruže!
No len rujte! Istú vec však predsa so sebou odnášam si.
A keď dnes pred božou velebou zastanem
a pozdrav môj azúr neba zvlní,
tú vec Bohu predložím smele, bez poškvrny,
napriek všetkým odnesiem slávne nad oblak...
A tá vec je čistý štít a môj rodný znak.“   

                                                     Edmond Rostand
    Intrigy

Dňa 17. apríla1944 zavolal ma Štván a oznámil mi radostnú novinu, že 
dosiahnutie riadneho telegrafického spojenia s Istanbulom je otázkou naj
bližších dní. Ďalej mi Štván oznámil, že z iniciatívy Šrobárovej skupiny koná 
sa dnes schôdzka a vyzval ma, aby som sa o 17. hodine na ňu dostavil. Keď 
som prišiel, boli už zhromaždení Dr. Šrobár, Dr. Lettrich, Štván a redaktor 
Djuračka. V hrubých rysoch informoval som prítomných o existencii vojen
ského revolučného vedenia a o postupe príprav plánu uskutočnenia povsta
nia a o dohovore o spolupráci s partizánmi na východnom Slovensku. Žiadal 
som, aby vytvorili urýchlene jednotné politické vedenie, ktoré nám bude ná
pomocné pri realizácii takých opatrení, na ktoré my vojaci nemáme pria
my vplyv, ale ktoré sú pre úspech povstania bezpodmienečne potrebné.

 Dr. Lettrich vyhlásil, že ústredné politické vedenie už jestvuje, že 
oni sú už dohodnutí a jednotní, pokiaľ ide o politický program. Že je 
potrebné k tomuto ústrednému odbojovému vedeniu pričleniť vojenskú 
odbojovú zložku. Naproti tomu trval som na nezávislosti vojenského ve
denia, ktoré sa nepodriadi politickému vedeniu, ale ostane samostatnou 
odbojovou organizáciou, ktorá pripraví povstanie a odboj. Bol som však 
za úzke spojenie a spoluprácu s ústredným politickým vedením, ktoré
mu postupne budeme oznamovať svoje požiadavky a informovať ho o 
našich potrebách. Žiadal som:

1. aby politické vedenie organizovalo národné výbory alebo aspoň 
malo dôverníkov vo všetkých obciach, ktorí sa pričinia, aby za mobilizá
cie záložníci ihneď hromadne rukovali. Aby sme v rozhodujúcom čase 
neostali osamotení a povstanie nebolo operetným vystúpením dôstoj
níkov a už narukovaných vojakov. Úspech povstania je vo veľkej miere 
závislý, obzvlášť v kritických začiatkoch, od rýchleho a úspešného usku
točnenia mobilizácie.

2. aby politické vedenie pripravilo prevzatie verejnej správy a všet
ko, čo s tým súvisí  administratívu, zásobovanie, odstránenie nespoľa
hlivých ľudí a pod.

3. aby politické vedenie zostavilo prevolanie k národu, pričom vy
hlásenie odboja a mobilizácie pripraví zas vojenské vedenie. Oboje po 
vzájomnom schválení, aby už boli pripravené.

Prerokovali sme otázku stanovenia vhodného času na povstanie, čo 
je jedna z najdôležitejších, ale aj najchúlostivejších otázok. Čas je závislý 
hlavne od vojenskej situácie, ktorú prislúcha posúdiť vojenskému vedeniu, 
je však závislý tiež  a v nemalej miere  od situácie politickej, hlavne vtedy, 
keď vykonanie povstania je nanútené ohrozením nemeckou okupáciou. 
Túto situáciu správne posúdiť je zase úlohou politického vedenia, ktoré 
má na to lepšie možnosti. Dr. Lettrich žiadal, čo som mu aj prisľúbil, aby 
vojenské vedenie započalo s akciou až po porade a dohode s politickým 
vedením. Dohovorili sme sa, že Dr. Lettrich zástupcov politických skupín 
zvolá na schôdzku, kde prerokujeme otázky zásadného rázu, spôsob 
spojenia medzi vojenským a politickým vedením a konkrétne požiadavky 
vojakov, ktoré je potrebné vykonať pre povstanie. Dr. Lettrich stanovil, 
že 25. apríla o 19.hod. sa schôdzka bude konať v jeho kancelárii a potom 
sme jednotlivo odchádzali. Neskôr bol termín schôdzky preložený na 26. 
apríla večer, Dr. Lettrich mi sľúbil, že mi v priebehu dopoludnia telefonicky 
oznámi, o koľkej a kam mám prísť.

Najväčšie ťažkosti teda boli prekonané, potrebovali sme ešte nadviazať 
rádiotelegrafické spojenie s Moskvou, čo však pri spojení s našou vládou v 
Londýne a jej prostredníctvom nemalo byť problémom. Mali sme možnosť 
vyvinúť intenzívnu spravodajskú činnosť a pri stálom zlepšovaní a doplňova
ní príprav mohli sme pokojne sledovať vývoj udalostí a byť pohotoví vyko
nať do všetkých podrobností pripravené povstanie. Dňa 26. apríla v takejto 
situácii čakal som na dohovorené telefonické zavolanie Dr. Lettricha.

Neočakávane okolo 11. hod. dostavil sa pplk. Golian, ktorého som veľ
mi rád privítal, že práve prichádza vhod, keďže dnes má byť prvá schôdzka 
s politickým vedením a že bude dobre, keď zostane do večera, aby mohol 
podať sám informáciu o postupe taktických príprav. Golian mi v značných 
rozpakoch hovoril, aby som na vyrozumenie Dr. Lettricha nečakal, že on bol 

na schôdzku zavolaný a politickou organizáciou menovaný veliteľom. Že ma 
v tejto svojej novej funkcii prosí, aby som načas svoju činnosť zastavil, lebo 
som už hodne známy a aby som všetko jemu odovzdal. Spýtal som sa ho, či 
snáď nezradil vojenské vedenie tým, že sa podriadil politickému vedeniu, či 
na schôdzke boli zastúpené všetky politické skupiny a či sa jej zúčastnil tiež 
Dr. Šrobár. Odpovedal mi na to, že organizácia vojenského vedenia ostá
va, že na schôdzke boli všetci prítomní, i pán minister Dr. Šrobár, a znovu 
ma prosil, aby som predbežne nič nepodnikal, že neskoršie dostanem inú 
dôležitú úlohu a aby mu boli odovzdané vysielačky. Odpovedal som mu, že 
mi je neprijateľný a že nerešpektujem zásah politikov, ktorí na vytvorenie 
organizácie a na vojenské prípravy odboja ničím neprispeli a nemajú ani 
najmenšieho podielu na týchto prácach, a teda ani najmenšie oprávnenie, 
aby nám oni nadiktovali veliteľa. Oznámil som mu, že len preto, lebo som si 
vedomý nebezpečenstva, ktoré hrozí Slovensku a ku kríze môže kedykoľvek 
dôjsť, a preto, že jeho ťažko nahradiť iným, keďže ako náčelník štábu VPV 
má armádu v rukách, a pretože nechcem rozbíjať to, čo som budoval a vy
tvoril, som nútený podrobiť sa a vyhovieť jeho žiadosti. Upozornil som ho, 
že teraz po prekonaní začiatočných ťažkostí, o ktorých on nemá ani tušenia, 
a konečnom dopracovaní sa výsledkov, preberá už hotové možnosti a dobré 
predpoklady na úspech a záleží len na ňom, aby mal dosť energie a odvahy, 
aby v rozhodujúcej chvíli nezaváhal a nezlyhal. Nato som ho odkázal, aby 
sa vo veci spojenia s Istanbulom obrátil na Špátu, vo veci financovania na 
Štvána z Kotvy, vo veci spojenia cez Švajčiarsko na Fraštackého a vysielačky 
nech mu vydá Kišš. Keď sa pokúšal ďakovať mi za vykonanú prácu a že som 
mu vyhovel, prerušil som ho s prianím veľa zdaru. Rozišli sme sa, čím bola 
moja činnosť vo vojenskom revolučnom vedení predbežne skončená.

Tento náhly obrat práve teraz, keď perspektíva ďalšej práce javila sa tak 
radostne, bol pre mňa veľkým sklamaním. Veľmi sa ma to dotklo, lebo nie z 
kariérizmu, ale z presvedčeného vlastenectva som organizoval vojenský od
boj. Nikdy som si žiadne veliteľské postavenie nenárokoval a úzkostlivo som sa 
vyhýbal tomu, aby ani zdanie toho nebolo. Vedel som, že takto ľahšie získam 
spolupracovníkov. Ustúpil som v presvedčení, že konám správne v záujme 
veci. Neskôr sa ukázalo, že na veci by sa nebolo nič zmenilo, aj keby som bol 
použil všetky možnosti donútiť Goliana, aby sa držal našej dohody, a snažil sa 
nenechať ho vo vleku, do ktorého sa dostal a nevedel sa z neho vymaniť. Na 
schôdzke dňa 26. apríla, keď Golian vojenské vedenie podriadil politickému, 
dostal príkaz (údajne od Ursínyho), že vojenské vedenie Vesel a Kišš musí preč 
a na ich miesto má si vziať plk. Talského a Imra. Keď som sa dozvedel, že Dr. 
Šrobár nielenže nebol na spomenutej schôdzke prítomný, ale nebol ani po
zvaný, bolo zrejmé, že ma Golian oklamal. Začiatkom júna presťahoval som 
sa so svojím oddelením do Trenčianskych Teplíc, kde som navštívil doktora 
Šrobára a informoval som ho o priebehu posledných udalostí a o svojom po
stoji. Dr. Šrobár si sťažoval na odmietavé stanovisko niektorých v politickom 
vedení voči svojej osobe  zrejme zo žiarlivosti a osobných ambícií. Ako pove
dal: „Musíme byť pripravení, keď nás bude treba. Do vývoja už teraz nemôže
me zasiahnuť, ale zodpovednosť a následky nesú si oni.“

                        Ludvik Nábělek, Mira Nábělková                                                                                                                                       

Z RUKOPISU MIRKA VESELA

V týchto dňoch sa dostáva do 
rúk banskobystrickej verejnosti 
nová publikácia Jozefa Ďuriančika 
Zlatý vek medeného mesta, ktorá 
voľne nadväzuje na jeho pred
chádzajúcu knihu Korene medené
ho mesta. Tentoraz sa čitatelia viac 
dozvedia o období Banskej Bystrice 
v čase jestvovania Thurzovskofu
ggerovskej spoločnosti (TFMS), 
o príslušníkoch  thurzovského rodu 
spojených s touto spoločnosťou, 
o bohatých Fuggerovcoch, o pôso
bení TFMS  v meste. Texty sprístup
ňuje rad obrazov a fotografií z die
lne Jozefa Frtúsa, Jozefa Kreutza 
a Mariana Mikloša.

Kniha je dostupná  v Informačnom centre,  v Thurzovom dome, v DUME 
a v novootvorenom Artfóre.

NOVÁ KNIHA
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Boje o oslobodenie centra Slovenského národného povstania 
– Banskej Bystrice boli zložité. 24. marca 1945 boli oslobodené blíz-
ke obce Kráľová, Radvaň nad Hronom a Šalková. Kvetná nedeľa 25. 
marca priniesla mestu slobodu. Sásová, Rudlová, Podlavice, Skubín 
boli oslobodené na nasledujúci deň, avšak Kostiviarska a Jakub až 
1. apríla, Uľanka 4. apríla. Územie, ktoré dnes prejdeme autom za 
niekoľko minút, oslobodzovali jednotky Červenej a rumunskej armády 
dvanásť dní. Sloboda neprichádza sama a automaticky, vždy má svoju 
cenu i obete. Počas bojov o Banskú Bystricu boli straty (mŕtvi a ranení) 
oslobodzujúcich jednotiek až 11 137 vojakov, z nich zahynulo 2 104.

Prvoradou úlohou oslobodeného mesta a jeho obyvateľov, ako aj sa
motných vojenských jednotiek bolo pochovanie padlých vojakov. 
V samotnej „malej“ (pôvodnej, bez súčasných pripojených obcí) Banskej 
Bystrici bolo pochovaných 106 rumunských vojakov a 45 českosloven
ských občanov na rímskokatolíckom cintoríne. Na hlavnom námestí, 
dnešnom námestí Slovenského národného 
povstania, bolo pochovaných 59 vojakov 
Červenej armády.

Zber telesných pozostatkov padlých 
vojakov Červenej armády, ich následné po
chovávanie vykonávali špeciálne určené vo
jenské oddiely vždy na čestných miestach: 
na námestiach miest a obcí, na cintorínoch, 
v blízkosti kostolov, v parkoch. Hroby museli 
mať hĺbku väčšiu ako 1,5 m s 0,5 m vysokým 
náhrobkom. Telá vojakov boli pochovávané 
bez truhiel, príslušníci mužstva a seržan
ti mali oblečenú vojenskú blúzu, nohavice 
a spodné oblečenie. Mŕtvym dôstojníkom 
ponechávali obuv. Hroby boli upravené 
čačinou alebo kameňmi. Na náhrobku 
bola postavená štíhla drevená mohyla 
(tzv. bratská mohyla) s menami pochova
ných vojakov. Následne bola vyhotovená 
schéma pochovania vojakov, popis miesta, 
kde sa vojnový hrob nachádza a zoznam 
pochovaných vojakov.

Päťdesiatdeväť vojakov Červenej ar
mády bolo pochovaných na hlavnom ná
mestí pri fontáne v rovine medzi Lazovnou 
ulicou a Thurzovým domov vo večerných 
hodinách 26. marca 1945 za spolupráce 
a pomoci predstaviteľov a obyvateľov mes
ta. Ich pamiatke vzdal úctu 8. mája 1945 
aj prezident Československej republiky Dr. 
Eduard Beneš, ktorý naše mesto navštívil 
cestou z Košíc do Prahy.

Hroby pochovaných vojakov na ná
mestí boli len rok. Na základe rozhodnutia 
Ministerstva národnej obrany boli telá vo
jakov Červenej armády exhumované a 16 
marca 1946 v popoludňajších hodinách 
prevezené z Banskej Bystrice do Zvolena na Cintorín Sovietskej armá
dy. Pri exhumácii a následnom uložení tiel do pripravených truhál sa 
však žiaľ už nedali identifikovať jednotliví 
vojaci a preto všetky telá boli prevezené a 
pochované ako neznámi vojaci pod číslami 
hrobov 2560 až 2309 do spoločného hrobu 
označeného ako B2.

Slobodu a budúcnosť v roku 1945 nám 
nepriniesli neznámi vojaci. Boli to kon
krétni ľudia, so svojimi životnými osudmi a 
rodinami, ktoré verili, že sa vrátia domov. 
Z úcty k ich obetiam sme sa pokúsili štúdi
om denných hlásení oddielov Červenej 
armády v spolupráci s Regionálnym stre
diskom na dokumentovanie bojov Soviet
skej armády v Trebišove zistiť, overiť a as
poň čiastočne (39 mien z celkového počtu 
59) vrátiť mená tzv. neznámym vojakom 
a dôstojníkom Červenej armády, ktorí za
hynuli pri oslobodzovaní Banskej Bystrice 

a boli pochovaní v tzv. bratskej mohyle na námestí Slovenského ná
rodného povstania:

Alexander Michailovič Artemjev
Trofim Pavlovič Babenko
Fedor Fedorovič Bogačev
Jevgenij Ivanovič Bogarov
Alexander Grigorjevič Dikov
Grigorij Jakovlevič Feldman
Fedor Archipovič Ivanov
Ivan Jakovlevič Jurčenko
Peter Pavlovič Trofimov
Grigorij Michailovič Veselov
Rašit Izakov

Po oslobodení mesta navrhlo velenie Červenej armády vedeniu 
mesta vybudovať pamätník osloboditeľom. Uvedomovali si osobitný 

PRÍBEH OBELISKU Pamätník Červenej armády na Námestí Slovenského národného povstania

59 príslušníkov ČA bolo 26. 3.1945 vo večerných hodinách 
pochovaných na dnešnom Námestí SNP v priestore pri fontáne

Pohľad na hroby, tzv. Bratské mohyly vojakov ČA na Námestí SNP, ktorým vzdal úctu prezident             
Dr. Eduard Beneš, 8. mája 1945

Na výstavbe pamätníka Červenej armády v Banskej Bystrici 
pracovali jeho stavitelia vo vysokom nasadení v snahe dodržať 
termín ukončenia stavby do konca mesiaca mája 1945

Banskobystrickí robotníci pri 
oslave osadenia päťcípej hviezdy 
na vrchol obelisku

Grigorij Vasiljevič Izotov
Peter Ivanovič Kapustin
Abdul Azis Karimov
Michauil Filipovič Kazmin
Roman Josifovič Kostan
Ivan Konstantinovič Lapšin
Jakov Mojsejevič Lis
Kuzma Ivanovič Lunšen
Andrej Jefimovič Lobas
Trofim Semionovič Lobastov
Ilija Alexejevič Majka
Stepan Alexandrovič Maľskij
Porfirij Pantelejevič Metričenko
Michail Anisimovič Nikolajev
Boris Leontjevič Nikonov
Kiril Jefimovič Pereverzev
Ivan Gerasimovič Podgornij
Dmitrij Alexejevič Pogibko
Jevdokim Petrovič Prokošin
Machmed Imarovič Sabirov
Adžiusul Sakov
Ivan Andrejevič Semikašev
Sergej Maximovič Sirotenko
Ivan Semjenovič Sknar
Vasilij Ivanovič Suškov
Grigorij Vasiljevič Tarasenko
Georgij Andrejevič Vinogradov
Pavel Alexandrovič Uzunov

Česť ich pamiatke !
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význam mesta ako sídla Slovenského národného povstania a preto ve
novali otázke pamätníku osobitnú pozornosť. Vypracovaním projektu 
pamätníka bol poverený mladý poručík Červenej armády, rodák z Ky
jeva, inžinier architekt Samuel Mironovič Vajštejn, 
ktorý o tom povedal: „Úloha vybudovať pamätník 
priamo na námestí starobylého mesta, ktoré má svo-
ju neopakovateľnú tvár i osobitý architektonický štýl, 
nebola ľahká, ani jednoduchá. Rozhodol som sa pre 
jednoduchý obelisk z ušľachtilého zeleného labrado-
ru na tribúne z čiernej leštenej žuly.“

Vojna ešte pokračovala, keď sa 11. apríla 1945 
začala výstavba pamätníka. Pôvodne sa uvažova
lo s výstavbou pamätníka v centre námestia, hneď 
vedľa existujúcich hrobov vojakov Červenej armá
dy pri fontáne. To však architekt Vajštejn odmietol 
a navrhol jeho umiestnenie v dolnej časti námestia 
s cieľom umiestniť pamätník, zvoliť jeho tvar, hmotu 
i orientáciu tak, aby zrástol s charakterom námestia. 
Zvolené riešenia pozitívne ocenil aj historik umenia 
Ladislav Skrak: „Vertikalita objektu je mimoriadne 
pôsobivo funkčná a včlenená do pôdorysu a tva-
rovosti, ale aj do výrazu a objemovosti hmôt his-
torického námestia. Platí to nielen v smere tiahlej 
západno-východnej linearity nástupu a námestia, 
ale aj z hľadiska kríženia tohto priestoru a prostredia južnoseverným 
komunikačným napojením a gradovaním“.

Pamätník Červenej armády, 
vysoký 14,5 metra zakončený 
päť cípou bronzovou hviezdou 
o prie mere 20 centimetrov, stavali 
občania mesta, banskobystric
ká stavebná firma Horn, známa 
svojou pamätníkovou tvorbou, 
v spolupráci a s dohľadom archi
tekta S. M. Vajštejna i stavebného 
inžiniera, dôstojníka Červenej ar
mády, Nikitu Sorokina. Pre stav
bu pamätníka sa využil miestny 
hrubozrnný andezit, zásoby švéd
skej leštenej žuly, ale aj leštený 
anortozit (star ším pomenovaním 
labradorit – teda nie trofejný mra
mor, ako tvrdia legendy) zo severu 
Žitomírskej oblasti, ktorý sa dovie
zol zo špeciálnych zásob Červenej 
armády v Budapešti. Práce boli 
robené vo vysokom tempe s cie
ľom dokončiť stavbu pamätníka 
do konca mája. Náklady na jeho 
výstavbu vo výške 716 757, 25 Kč uhradila Červená armáda, okrem 
275.512,65 Kč, ktoré hradilo mesto a Československý štát.

Odhalenia pamätníka sa pre iné povinnosti nemohol zúčastniť pôvod
ne uvažovaný veliteľ 2. ukrajinského frontu maršal Malinovskij a tak 
napriek úspešnému zvládnutiu 
termínu výstavby k slávnostnému 
odhaleniu pamätníka došlo až 24. 
júna 1945 o 11tej hodine. V tento 
deň predstaviteľ 2. ukrajinského 
frontu plukovník Gavrilov a vojenský 
veliteľ mesta podplukovník Gegu
čadze sláv nostne odovzdali pamät
ník meš ťanostovi Banskej Bystrice 
Gustávovi Zemanovi a veliteľovi 
mestskej polície majorovi Evženovi 
Riečanskému. 

V zápisnici sa píše: „Berúc 
pod ochranu hore podpísaný pa-
mätník, miestny Národný výbor 
v Ban. Bystrici zaväzuje sa a berie 
na zodpovednosť jeho stav a zavä-
zuje sa pri najmenšom poškodení 
pomníka ihneď oznámiť Vojenské-
mu veliteľstvu Červenej armády 
alebo zástupcom Sovietskeho zvä-

zu a poškodenie opraviť. Okrem toho, miestny Národný výbor zaväzuje 
sa udržiavať pomník a plošinu v bezvadnom stave, opatrovať kvety, za-
lievať ich, zameňovať odkvitnuté kvety čerstvými kvetmi podľa ročného 

obdobia.“
Rekonštrukcia námestia v roku 1994 citlivým 

spôsobom potvrdila úlohu a poslanie pamätníka. 
Obelisk  zostáva v zásade rovnaký ako pri jeho odha
lení. Pri treťom výročí oslobodenia bol text v azbuke 
na západnej strane obelisku doplnený o slovenskú 
verziu, v roku 1974 bola urobená celková obnova 
a doplnenie písma na pamätníku. V deväťdesiatych 
rokoch bol so súhlasom Ruskej federácie na južnej 
strane obelisku doplnený text s poďakovaním Ru
munskej armáde, osloboditeľke mesta. 

Mesto a jeho obyvatelia do dnešných dní do
držali svoj záväzok a pamätník Červenej armády je 
naďalej dôstojnou súčasťou námestia. Je symbolom 
našej slobody a hodnoty obety, ktoré pre ňu oslobo
ditelia priniesli.

SAMUEL MIRONOVIČ VAJŠTEJN

Narodil sa 12.2.1918 v Kyjeve. V roku 1941 
ukončil štúdium na Staviteľskom inštitúte v Kyjeve 

a ihneď po prepadnutí Sovietskeho zväzu vstúpil do Červenej armády, 
v ktorej slúžil až do roku 1946. Zúčastnil sa bojov o Kyjev, Stalingrad, 

Kaukaz, oslobodzovania Rumun
ska, Maďarska a Československa. 
Koniec vojny ho zastihol na Mo
rave, v Břeclavi. Bol vyznamenaný 
Radom červenej hviezdy a mno
hými ďalšími vyznamenaniami. 

Po roku 1946 sa vrátil do 
Kyjeva, kde robil ašpirantúru na 
Akadémii architektúry. Po jej 
ukončení pracoval v Kyjevskom 
vedecko výskumnom a projek
tovom ústave, kde sa cdelý život 
venoval vývoju a projektovaniu 
komplexnej výstavby miest a ob
jektov občianskej vybavenosti.

Počas služby v Červenej armá
de sa podieľal na tvorbe pamätní
kov v Rumunsku (Cluj), Ma ďarsku 
(Hatvan, Miškolc) a na Slovensku 
(Banská Bystrica). Jeho man
želka, s ktorou spoločne slúžili 
v armáde, je autorkou pamätníka 
Červenej armády v Tornali. 

Za svoj podiel na oslobodzovaní mesta a výstavbe pamätníka mu bol 
udelený titul Čestný občan mesta Banská Bystrica. Naposledy bol v Ban
skej Bystrici v roku 1994 pri 50. výročí Slovenského národného povstania 
ako čestný hosť mesta.

Roman Hradecký

Čestná tribúna pri odhalení pa-
mätníka Červenej armády na 
Námestí Slovenského národného 
povstania v Banskej Bystrici, 24. 
júna 1945. V prvom rade v strede 
generál Ján Imro, vľavo od neho sú 
predstavitelia mesta Banská Bys-
trica, vpravo od neho predstaviteľ 
2. ukrajinského frontu plk. Gavri-
lov a vojenský veliteľ mesta pplk. 
Gegučadze.

Slávnostné odhalenie pamätníka Červenej armády na Námestí Slovenské-
ho národného povstania v Banskej Bystrici, 24. júna 1945

Poručík Samuel Mironovič Vajštejn, 
autor pamätníka

Poznámka:

Použité fotografie sa nachádzajú v 
archíve Stredoslovenského múzea 
v Banskej Bystrici.
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„Po nás prídu mnohí, mladší, aj 
lepší, lenže málokedy prídu prví“. 
Autorom tejto do budúcna siaha
júcej myšlienky je banskobystrický 
rodák Ing. Karol Dillnberger (6. 
júna 1912   11. augusta 1996).

Málokto zo súčasníkov v meste 
pod Urpínom vie, že ich rodák bol 
medzinárodne uznávaným odbor
níkom, vynálezcom a priekopníkom 
vysielania televízie na Slovensku. 
Pod jeho menom je registrovaných 
vyše 40 patentov, viacero odbor
ných knižných publikácií, stovky 
od bor ných článkov, recenzií a po
sudkov z oblasti rozhlasového a te

levízneho vysielania. Je nositeľom Zlatej medaily, najvyššieho vyznamenania 
sveto známej firmy Bosch. 

Počas vyše 60ročnej profe sionálnej čin nosti na Slovensku i v zahraničí 
Ing. Karol Dillnberger popri vedeckej práci  na 
SAV významnou mierou prispel  k vý chove 
generácií absolventov štúdia elektrotechniky 
na SVŠT a televíznych technikov. 

Karol Dillnberger pochádza z dvoch 
starých banskobystrických rodov. Dillnber
gerovci patrili medzi spoluzakladateľov 
mesta Banská Bystrica. Je to stará evan
jelická rodina, ktorá bola pri zakladaní 
tamojšieho evanjelického cirkevného zboru, 
v ktorom mali svoje pev né a trvalé miesto. 
Svedčia o tom nápisy v banskobystrickom 
chráme Božom, ako aj nápisy na pomníkoch 
na bystrickom evan jelickom cintoríne. 
Otec Eugen bol úradník a jeho otec Emil 
Dillnberger bol lekár a v tom čase popredný 
hygienik v c.k. monarchii.   

Matka Elena pochádzala z klimovsko–
kneppovského rodu.  

Detstvo, mladosť a najdlhšia časť 
Karo lovej podnikateľskej činnosti sú úzko 
späté s Beniczkého domom na baskobys
trickom hlavnom námestí.

S vyznamenaním absolvoval štúdium 
rádioinžinierstva na Vysokom technickom 
učení v Brne. Popri elektrotechnike ovládal 
jemnú mechaniku, výrobnú technológiu, 
aj spracovanie umelých hmôt. Mal štu
dentský orchester, s ktorým si zarábal na 
štúdium, odborné knihy a prístroje pre 
svoje expe rimentovanie. Ovládal šesť hu
dobných nástrojov a ako prvý priniesol do 
mesta pod Urpínom alt saxofon zn. Köhler. 
Členom jeho hudobnej kapely PIPUKA 
JAZZ, s ktorou počas prázdnin vystupoval 
v Banskej Bystrici i v širokom okolí, bol aj neskorší popredný slovenský 

hudobný skla dateľ Tibor Andra
šovan a plas tický chirurg  Štefan 
Demjen.

Jeho zameranie na slabo
prúdovú elektrotechniku sa da
tuje do roku 1930. Už v tomto 
roku s profesorom Šafránkom 
na Karlovej univerzite v Prahe 
absolvoval prednáškové turné 
po veľkých mestách v Česko slo
vensku, zameranými na rodiacu sa 
televíziu v Európe a sprevádzané 
experimentami. Na Slovensku to 
boli Banská Bystrica, Bratislava, 
Košice a Žilina. Po ukončení štú
dia pôsobil na Slovensku, kde 
v Československom rozhlase za
stá val vedúcu pozíciu na úseku 
technickej kontroly všetkých roz
hlasových vysielačov na území 
Slovenska. Poznatky z tejto oblasti si 
rozširoval na zahraničných ces tách 

v Nemecku a Holandsku (1938), v Taliansku (1941). Pri pobytoch v zahraničí 
bola jeho prednosťou skutočnosť, že ovládal sedem cudzích rečí.

Ako prvý na Slovensku experimentoval s možnosťami príjmu vzdia
lených televíznych vysielaní z Paríža a Moskvy v rokoch 1946/47. Prvý 
takýto príjem na vlastnoručne zhotovenom technickom zariadení sa 
mu podaril 6. júna 1947 v Banskej Bystrici. Zo zariadení prinesených zo 
študijnej cesty v USA v tomto istom roku skonštruoval prvú snímaciu 
aparatúru televíznych programov na Slovensku. V apríli 1950 na Sliači 
verejne predviedol zariadenie na príjem televízie. V roku 1955, teda 
ešte pred riadnym vysielaním televízie na Slovensku, Ing. K.Dillnberger 
predstavil verejnosti prvé malé televízne štúdio s vysielaním v Tech
nickom múzeu v Košiciach. 

Počas vojny odmietal pracovať pre vojenské účely a vo svojej firme 
IDEIX vyrábal krátkovlnné vysielače a prijímače vlastnej konštrukcie 
pre civilnú protilietadlovú obranu (CPO). Bol technickým vedúcim 
Slobodného slovenského vysielača v Ban skej Bystrici. 

V roku 1945 sa oženil s Annou Muránskou, s ktorou mal tri dcéry: 
Yvonnu, Sylviu a Júliu. V r. 1951 bol prinútený aj s celou rodinou, vrátane 
svojej matky a jej dvoch sestier, vyprázdniť Beniczkého dom na námestí 
a v rámci zlopovestnej „akcie B“ boli presídlení do provizórneho malého 
príbytku k svokrovcom v Lučatíne. Jeho firmu IDEIX, ktorá mala sídlo 
v dvornom trakte rodného domu, mocnári vtedajšieho totalitného režimu 

„znárodnili“.
Z Lučatína sa presťahovali v 52. roku 

na dnešnú Dukliansku ulicu v Bratislave, 
kde v 1izbovom byte bývala celá 
5členná rodina.

Spoluvytváral vedenie výskumného 
pracoviska pre elektrotechniku na Sloven
skej akadémii vied v Bratislave. Na SAV 
vykonával činnosti v oblasti izotopickej 
spektrometrie v Geologickom ústave 
Dio nýza Štúra v Bratislave, ako aj vo Far
makologickom ústave SAV.

V rokoch 1959  1963 založil 
a viedol centrálny výskum prijímacej 
televíznej techniky na Slovensku. Ako 
vedecký pracovník SAV upozornil na 
seba svojimi priekopníckymi prácami 
v elektrotechnike a najmä televízii. Jemu 
možno ďakovať, že televízny vysielač 
v Bratislave bol postavený na správnom 
mieste na Kam zíku a nie v strede mesta. 
Bol súčasne technickým komisárom 
a správ com vysie lača v Banskej Bystrici 
a pod liehali mu technicky všetky vysielače 
na Slovensku. Viedol technickú skúšobňu 
rozhlasu a rádio komunikácií, kde bol ve
dúcim výstavby televízie. Aj v lekárskej 
elektronike mal úspechy: zhotovil mnohé 
lekárske prístroje umožňujúce nové 
liečebné terapie. 

Bol po celom svete známy ako 
úspešný rádioamatér, vyhrával medziná
rodné súťaže, bol prvým Európanom 
počúvaným v USA na pásme 5 metrov, 
mal prvú otáčavú smerovú anténu atď. 

Pôsobenie v tomto stredisku vyústilo do bohatej prednáškovej a pu
blikačnej činnosti, ako na území Slovenska, tak aj v zahraničí. Výsledky 
svojej výskumnej činnosti publikoval v periodikách v NSR a USA. 

V 60. rokoch minulého storočia bol Ing. K. Dillnberger pre slobo
dumilovných obyvateľov Bratislavy a okolia najvyhľadávanejším odbor
níkom z oblasti televízie. On jediný poznal tajomstvo, ako umožniť 
príjem programov viedenskej televízie v Bratislave a na časti západného 
Slovenska. Svojím pričinením takto umožnil prísun informácií zo 
slobodného sveta, ktorých výsledkom bol aj začiatok obrodného  pro
cesu na jar r. 1968.

V rokoch 1967 – 1977 presídlil do NSR, kde pôsobil ako výskumný 
inžinier vo firme Bosch v odbore káblová televízia a spoločné antény. 
V tomto období podal vyše 300 patentových prihlášok, z ktorých viaceré 
firma využila, za čo mu bolo udelené najvyššie  ocenenie Zlatá medaila 
tejto firmy. 

Aj počas posledných rokov svojho života, ktoré strávil v Bratislave, 
bol  stále plný nových ideí a neúnavného, ba často priam fanatického 
pracovného zanietenia. 

Na výstave v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave v roku 2011 
pod názvom Majstri ducha, osobnosti vedy a techniky na Slovensku, bol, 
hoci už po jeho smrti, poctený jemu venovaným samostatným panelom, 
dokumentujúcim jeho celoživotné dielo. 

Dušan Klimo

BANSKOBYSTRICKÝ EDISON 

Hudobník Karol Dillnberger

Karol Dillnberger v prvom televíznom štúdiu na Slovensku

Karol Dillnberger vo svojom laboratóriu na SAV
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V čísle 2/2015 Montana revue bol uverejnený článok o slávnej 
histórii bansko bystrického mediarskeho podniku. O to smutnejšia 
je však neslávna prítomnosť mimoriadne cenného industriálne-
ho dedičstva – Medeného hámra  kde tento podnik takmer pol 
tisícročia permanentne fungoval.  Temer všetci zlomili nad ním 
palicu a súčasní majitelia iba čakajú na jeho samovoľný, no defini
tívny koniec. Nebyť niektorých budov zapísaných od roku 1972 do 
zoznamu kultúrnych pamiatok, jeho osud by bol spečatený. 

Koncom júna bola na radnici mesta Banská Bystrica inštalo
vaná výstava „Medený hámor v Banskej Bystrici“. Výstava pred
stavila časť výsledkov výskumných a projekčných aktivít, ktoré 
pedagógovia a študenti Fakulty architektúry Slovenskej tech
nickej univerzity v Bratislave realizovali v okolí Banskej Bystrice 
s cieľom zdokumentovať a prezentovať architektonické stopy 
ťažby a spracovania medenej rudy v tomto regióne. Výstavu zor
ganizovala Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v spolupráci s časopisom Bystrický Permon a s podporou mesta 
Banská Bystrica. Zámerom výstavy bolo sprítomniť obyvateľom 
mesta historický význam Medeného hámra a konkretizovať mi
moriadne architektonické, urbanistické a najmä technické rieše
nia, ktoré v takmer opustenom areáli   ležiacom len pár minút 
od historického centra mesta – dlhodobo bezprízorne chátrajú. 

Výstava priniesla komplexný pohľad na historické objek
ty Medeného hámra  popis stavieb ako súčasti historického 
výrobného komplexu, charakteristiku aktuálneho stavu zacho
vania a identifikáciu jeho pamiatkových hodnôt. Industriálne 
dedičstvo Medeného hámra bolo predstavené v kontexte jeho 
historických, technologických, architektonických, sociálnych 
a širších kultúrnych hodnôt ako perspektívny potenciál pre 
možné nové funkčné využitie. Na výstave bolo predstavených 
niekoľko architektonických štúdií možného nového využitia 
jednotlivých objektov areálu. Všetky návrhy ukázali, že zacho
vanie a prezentácia výskumom identifikovaných hodnôt archi
tektonického dedičstva sa dá skĺbiť aj so živou komerčnou alebo 
spoločenskou funkciou. Predstavené štúdie využili všetky exis
tujúce objekty s minimálnymi búracími a zmenovými zásahmi: 
zachované pamiatkové kvality jednotlivých stavieb zakompo
novali do navrhnutej prevádzky ako atrakciu, pričom stavbám 
a ich vnútorným priestorom ponechali ich jedinečný, miestami 
až tajuplný industriálny charakter. Najpodrobnejšie boli spra
cované návrhy na funkciu verejného vedeckoedukačného, 
resp. kultúrnospoločenského centra a na funkciu komerčného 
multifunkčného obchodného a expozičného centra. Ako dopln
kové funkcie, ktoré by však mohli fungovať aj nezávisle, boli 
overené aj možnosti verejného stravovania (artkaviareň alebo 
reštaurácia), prechodného bývania, podnikateľského inkubáto
ra služieb, umeleckých remesiel alebo dizajnu. Genius loci Me
deného hámra, jeho technicky unikátne stavby s nevšednými 
interiérmi i lokalizácia v rámci mesta podporujú perspektívu 
obnovy tejto výnimočnej pamiatky. Výstava mala ambíciu pod
nietiť záujem o priemyselné dedičstvo areálu, predstaviť jeho 
architektonické kvality a mimoriadnu historickodokumentár
nu hodnotu, oživiť industriálnu pamäť obyvateľov prostredníc
tvom realizácie jeho možnej vitálnej premeny.

Mesto Banská Bystrica zahrnulo do svojho Plánu hospo
dárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2023 maximálne 
využitie kultúrnohistorického potenciálu pre rozvoj cestovného 
ruchu. Hlási sa ku svojej slávnej minulosti – v tom aj k prínosu 
Thurzovsko–fuggerovskej spoločnosti, ktorá svojimi aktivitami 
orala prvé brázdy zrodu ranokapitalistickej Európy. 

Po výstave vedenie mesta začalo rokovania s majiteľmi are
álu Medeného hámra. Verím, že spoločne nájdu možnosť na 
jeho záchranu. Víziu možných perspektív poskytli študenti ar
chitektúry, na realizáciu bude potrebná hlavne dobrá vôľa všet
kých dotknutých, ale aj záujem a podpora širokej verejnosti. 

Pavel Gender
šéfredaktor časopisu Bystrický Permon
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V  tomto  roku  uplynie  štvrťstoročie,  odkedy  sa  začala  písať  aj  no-
vodobá  história  spravovania  nášho  mesta  ako  samosprávy,  volenej 
priamo  občanmi.  Bystrický  Permon  v  tejto  súvislosti  oslovuje  všet-
kých primátorov, ktorí v tomto čase pôsobili na čele mesta. Prostred-
níctvom  takmer  rovnakých  otázok,  im  dávame  priestor  priniesť  ich 
pohľad na  dobu,  v  ktorej  pôsobili.  V  troch  predchádzajúcich  číslach 
Bystrického Permona  sme  sa  rozprávali  s  Ing.  arch.  Stanislavom Mi-
kom, PhDr.  Igorom Presperínom, CSc. a doc. Jánom Králikom, CSc. V 
sérii  rozhovorov  pokračujeme  s  ďalším  primátorom,  Mgr.  Ivanom 
Saktorom, ktorý viedol mesto vo funkčnom období  2006 – 2010.  

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

Banská Bystrica zaostávala za mest
ami K8 (K8 je skupina krajských miest 
Slovenskej republiky – Bratislava, Nitra, 
Trnava, Trenčín, Žilina, Prešov, Košice a 
Banská Bystrica, pozn. redaktora). Osem 
rokov (1998  2006) počas primátorova
nia p. Jána Králika bolo charakteristických 
reštriktívnou komunálnou politikou bez 
akéhokoľvek rozvoja. Výsledkom bolo 
výrazné zanedbanie kontinuity v  starostli
vosti o základné komunálne potreby, nedo
riešená MHD, a tak by sa dalo vo výpočte 
problémov pokračovať. Mesto nemalo 
žiadnu koncepciu rozvoja.

2. Aký ste mali vzťah so zastupiteľst-
vom a jednotlivými poslancami v 
prvom a druhom funkčnom období? 

Bol som zvolený za primátora mesta 
ako nezávislý kandidát s podporou strany SmerSD a ďalších ľavicových 
strán a profesionálnych združení. V zastupiteľstve sme mali koaličnú 
väčšinu, čo urýchľovalo rozhodnutia vzájomne dohodnuté. Jedine 
poslanecký klub okolo poslanca p. Pirošíka (poslanecký klub Bansko
bystrickej alternatívy, pozn. redaktora) bol absolútne opozičný a hlavne 
konšpiratívny s nekoštruktívnou argumentáciou.

3. Bolo aj niečo, čo vyslovene ľutujete počas výkonu Vášho 
mandátu, alebo naopak niečo, čo Vás vyslovene potešilo?

Už som sa viackrát vyjadril, že sme pri dôraze na rozvoj mesta, 
veľké investície, zanedbali komunálnu politiku (čistota, zeleň a pod.). Sú 
to však výsledky, ktoré sú denne konfrontované občanom. Na druhej 
strane ma teší, že sa nám podarilo v meste investovať viac ako 
1,2 mld. Sk, čo určite občania ocenili.

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

Hovorí sa: „Človek, ktorý veľa pracuje sa mýli, ale je veľa ľudí, ktorí 
sa nemýlia“. Bol by to určite veľký zoznam. Po skúsenostiach z pôsobenia 
môjho nástupcu p. Petra Gogolu dnes ľutujem, že som sa po dohode s 
politickou stranou SmerSD rozhodol pre ďalšie volebné obdobie nekan
didovať. Banská Bystrica by nebola stratila 4 roky.

5. Vaše primátorské obdobie prebiehalo v období, keď bol na 
čele vlády po prvýkrát súčasný premiér Robert Fico, s ktorým 
ste predtým spolupracovali ešte cez Konfederáciu odborových 
zväzov. Malo to nejaký vplyv na mesto, resp. výkon Vášho 
mandátu? 

Moja volebná kampaň bola o vplyvnom primátorovi s centrálnou 
podporou, to je odpoveď. Primátor s centrálnou podporou má väčšie 
predpoklady na dojednanie potrieb mesta, mimo vlastných zdrojov. Pre
javilo sa to v úspešnosti pri obstarávaní európskych fondov, ale aj ďalších 
financií z centrálnej vlády. 

6. Sledovali ste dianie v meste aj po odchode z primátorského 
úradu? Ak áno, ako ho hodnotíte?  

Nie je mi ľahostajné, kam smeruje 
naše mesto. Žijem v Banskej Bystrici 61 
rokov. Je to moja láska na celý život. Ako 
som už uviedol na úvod. Mesto zaostá
va za porovnateľnými mestami K8. Z 
môjho pohľadu dve pasívne obdobia, 
t.j. 1998  2006 a 2010  2014, mestu 
uškodili v súťaži s ostatnými. Toto bude 
úloha pre ďalšie obdobie.

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

Banská Bystrica má jedinečnú at
mosféru a energiu. Je to dar z minulos
ti, ktorý musíme my Bystričania naplno 
využiť. Súčasný primátor p. Ján Nosko 

je v podobnej situácii, ako som bol ja pri nástupe do funkcie. Má pod
poru centrálnej vlády a musí to využiť, hlavne v oblasti využitia nového 
programovacieho obdobia EÚ. Som presvedčený, a bol to obsah aj môjho 
volebného programu, že Banská Bystrica má ambíciu stať sa tretím met
ropolitným centrom pri voľnom prepojení miest Banská Bystrica a Zvolen.

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

ROZHOVOR S EXPRIMÁTOROM BANSKEJ BYSTRICE ING. IVANOM SAKTOROM


