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Pokračovanie na str. 2.

Ročník XIV.     Číslo 1.                         Marec 2016

Kostol dnes vnímame ako miesto stretnutia človeka s Bohom a pre 
tých neveriacich je to aspoň hodnotná historická a kultúrna pamiatka. 
Jeho funkcia však v minulosti neplnila len čisto náboženské účely. Kostol 
patril medzi najdôležitejšie stavby každej obce a mesta. Stretávalo sa tu 
nielen duchovenstvo, ale aj inteligencia a často sa tu riešili tie najzásad-
nejšie problémy. Menej si dnes uvedomujeme, že v minulosti slúžili jeho 
priestory aj ako miesto posledného odpočinku ľudí a už nám asi ani na 
um nezíde, že by kostol mohol slúžiť aj ako trezor. 

Faktom však zostáva, že chrámové pokladnice boli bežnou 
súčasťou kostolov, dokonca v tých významnejších existovali aj celé 
„trofejné“ priestory. Dodnes ich je možné vidieť najmä v Španielsku. 
Vráťme sa však do nášho mesta. Chrámové pokladnice existovali 

aj v našich kostoloch. Neslúžili len pre cirkev, ale aj pre všetkých, ktorí svo
je „poklady“ s dôverou uschovávali v kostole pred nepovolanými rukami. 
Verili, že hrubé múry a posvätnosť pôdy im ich majetok uchráni. 

Chrámová pokladnica mohla byť uzamykateľná drevená truhlica 
alebo celá miestnosť, ale na tento účel, podobne ako aj v našom Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie, mohol slúžiť aj iný priestor, napríklad krypta 
alebo jej časť. Nám sa zachovala správa zo dňa 15. októbra 1599, v ktorej 
Erasmus Gutt žiada mestskú radu, aby mu určila iné bezpečné miesto 
na hrade, kde by mohol uschovať svoje cennosti. Jeho rodina si totiž 
uschováva cennosti vo Wasserbrodtovej kaplnke a to v jej krypte alebo 
v nejakej tajnej schránke. Wasserbrodtovu kaplnku môžeme stotožniť 
so súčasnou Barborinou kaplnkou. Pod ňou sa skutočne nachádza veľká 
priestranná miestnosť, ktorá mala slúžiť ako krypta, ale je prázdna. Jej 
pôdorys nie je zhodný s pôdorysom kaplnky, ale je menší. S kaplnkou sa 
zhoduje len južná a západná stena krypty. Predpokladáme, že pôvodne 
sa sem mali uložiť samostatne stojace sarkofágy, ale z nejakého dôvodu 
sa tak nestalo. Možnože preto, že jej pôvodná funkcia krypty skutočne 
nebola spojená s posledným odpočinkom mŕtvych. 

V súčasnosti je možné vstúpiť do Wasserbrodtovej – Barborinej 
krypty z tzv. Najnovšej krypty, ktorá však je podstatne mladšia. Pôvodný 
vchod sa nezachoval a ani nevieme, kde bol. Je veľmi pravdepodobné, 
že bol vo vnútri kostola. Jednak preto, že to v tej dobe bolo bežné (aj 
v Kostole Nanebovzatia Panny Márie boli všetky vchody do kaplniek pre
budované z vonkajšej strany až okolo roku 1799) a jednak preto, že to 
bolo logické z dôvodu ochrany a bezpečného prístupu. Vchod mohol byť 
umiestnený aj z hlavnej lode kostola a mohol byť zničený pri výstavbe 
najnovšej krypty, ale mohol byť umiestnený aj priamo v kaplnke, naprí
klad v miestach, kde je v súčasnosti Oltár svätej Barbory. 

Záhadou ostane aj skutočnosť, či krypta pod Wasserbrodtovou 
kaplnkou slúžila ako skrýša celá, alebo tam existoval iný, pravdepodob
ne menší priestor. Možno pri budúcich rekonštrukciách a prieskumoch 
sa podarí poodhaliť rúško tajomstva tejto záhady, je však veľmi ne
pravdepodobné, že by sa v nej aj v prípade, ak sa táto menšia skrýša 
zachovala,  nachádzal nejaký poklad. 

Richard R. Senček
JURKOVIČ, Emil. Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská 
Bystrica : OZ Pribicer. 1922 (2005), 550 s.

WASSERBRODTOVA KAPLNKA A JEJ TAJOMSTVÁ

Veľmi biedne sú naše súčasné poznatky o histórii divadelnej kultúry 
v Banskej Bystrici. Ale nielen to. Ani rozsiahla štúdia divadelníctva ako celku 
v dávnejšej minulosti na celom našom kontinente nás veľmi neoprávňuje 
byť omnoho múdrejšími. Štúdie nás odprevadia do doby kamennej, kde 
údajne už používali lebky zabitých protivníkov ako masky pri rôznych 
rituáloch. A potom už kde nič, tu nič.  Ľudstvo malo asi po mnoho storočí 
úplne iné starosti, ako vôbec prežiť , aby sa z lovca nestala korisť.

S históriou divadelnej kul
túry sa potom stretávame až 
o mnoho rokov neskoršie, v 10. 
 12. storočí. Boli to grécke 
antické hry, ktoré nás však ani 
trochu nevzrušovali, lebo sme 
vtedy ešte mestá ani nemali. 
Neskôr to boli dvorní šašovia, 
ktorí obveseľovali kráľa a jeho 
družinu. Prvými šíriteľmi tejto 
kul túry boli vlastne akési podiv
né indivíduá v stredoveku, ktorí 
sa objavovali v hradoch a palá
coch kniežatstiev. Boli to potulní 
hradní speváci, tanečníci, hu
dobníci, artisti, rozprávači, mí
mo via a herci, údajne hlavne 
u Slovanov. Hovorilo sa im – 
IGRICI (v jednotnom čísle igric). 
V nejakých skomoleninách tento 
názov prežil až do dnešných dní 
a vyjadruje všetko možné, len to 
nie, čomu kedysi za starých čias 
v dobách voľnosti slúžil.

HISTÓRIA DIVADELNEJ KULTÚRY V BANSKEJ BYSTRICI

Posledným storočím veľ
kých zlatníkov v meste Banská 
Bystrica bolo 19. storočie. Zo 
zlatého štvorlístka Libay, So-
domka, Rosenberger a Hritz 
prvý menovaný dokázal maj-
strovstvo zlatníka európske-
ho formátu prostredníctvom 
diela  pokálu, ktorý bol vy-
hotovený ako dar pre richtára 
Jozefa Glabitsa. 

Je pozoruhodné, že všet-
ci štyria spomínaní zlatníci sa 
stretli pri tvorbe tohto uni-
kátneho diela. Samozrejme, 
taktovku držal pevne v rukách 
majster Samuel Libay.

POKÁL JOZEFA GLABITSA
Dielo zlatníka Samuela Libaya v zbierkach Stredoslovenského múzea

Pokračovanie na str. 2.Richtár Jozef Glabits (Glabič)
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Do Banskej Bystrice dal usadiť v roku 1642 ostrihomský arcibiskup 
Lippay György jezuitov. Kráľ Ferdinand III. im daroval Horný komorný dom. 
Tí hneď v prvom roku svojej činnosti v meste otvorili školu. Iné pramene ale 
uvádzajú výstavbu školy v roku 1648. Cez vianočné sviatky zahrali divadelnú 
hru s takým úspechom, že  od nasledujúceho roku prispela aj Mestská rada 
na vydržiavanie školy a odhlasovala príspevok na každého žiaka 50 zlatých. 

Rýchly rozvoj školy pribrzdilo povstanie Imricha Thökölyho. Kráľovským 
nariadením z 28. decembra 1688 bolo založené kolégium, ktoré stavebne 
nadviazalo na Kapitulský kostol a jeho materiálne vydržiavanie zabezpečoval 
majetok v Šahách. Trojposchodovú budovu jezuitského gymnázia postavili 
v rokoch 1695 – 1712 a v roku 1765 rozšírili o stálu divadelnú sálu s pohodlnými 
sedadlami pre divákov. Predtým hrávali divadelné hry napríklad v roku 1662 
na hlavnom námestí, v roku 1693 aj pod mohutnou lipou, mimochodom, tam 
sa to páčilo najviac aj účinkujúcim, lebo tam mohli manipulovať s veľkosťou 
a približovaním javiska, s dverami z dvoch strán, s ich veľkosťou a pod. 

V roku 1720 hrávali aj v kostoloch a v roku 1733 jedno vystúpenie 
absolvovali aj v cintoríne. V roku 1757 drámu o Messeniusovi zahrali so 

stovkou dekorácií, s mnohými účin
kujúcimi a už i s hud bou. V tých 
časoch sa prevažne hrávali hry s cir
kevným námetom, s biblickými prí
behmi a drámy z his tórie. Komédie 
pochádzajú zo Špa nielska a slovo 
„theatre“ nám zane chali Francúzi 
a Angličania.

V podstate však divadelnú kul
túru v Uhorsku oficiálne uznávajú 
až od roku 1790. V roku 1837 bolo 
v Budapešti otvorené „Nemzeti 
színház“  Národné divadlo. Krátko na 
to v Banskej Bystrici otvorili budovu  
Mestského divadla v roku 1841, 
ktorá však v roku 1908 vyhorela!

Dobová tlač sa priam vyží
vala v opisovaní divadelných pred
stavení, často až do podrobností, 
ako to vidíme i na obrázku novín 
Tag – blatt der Stadt Bamberg 
z 31. decembra 1835. Maďarské aj 
slovenské noviny boli ešte v tých 
časoch zvláštnosťou, ale v zahraničí 

nemecké už vychádzali pravidelne a dostali sa aj do Banskej Bystrice.
Z Banskej Bystrice, vtedajšej Neusohl, poznáme kolkovaný plagát, 

ktorý vytlačil Philip Machold, ktorý pozýva na Koncert dvoch virtuózov 

HISTÓRIA DIVADELNEJ KULTÚRY V BANSKEJ BYSTRICI

Pražského konzervatória, kde vystúpia Július Kern a Johann Wolf 
s 8bodovým programom, so začiatkom večer o pol 8. hodine, s cenami 
za miestenky v konvenčnej mene. Tento koncert sa uskutoční vo štvrtok 
23. júna 1853 v mestskom divadle. V pondelok 27. júna bol koncert 
opakovaný so zmeneným programom s výťažkom pre novú nemocnicu 
Zvolenskej župy.

Ďalší kolkovaný plagát pozýva divákov na Predstavenie takmer 
cirkusového charakteru na dni 27. a 28. septembra 1853. Sestry Tschug
mallsové prišli na návštevu Neusohlu z Tirolska. Predstavenia v Mestskom 
divadle mali byť len v uvedených dvoch dňoch, ale pre veľký záujem boli 
uskutočnené ešte ďalšie predstavenia 1. a 2. októbra. V 12bodovom 
programe bolo prvých 5 bodov zameraných na historické osobnosti: cisár 
František I., ruský cár Alexander, Friedrich Veľký, Andreas Hofer  hlavný 
veliteľ Tirolska v roku 1809  a Napoleon.

Na deň 13. novembra 1853 pozýva ďalší kolkovaný plagát s pečiat
kovaným kolkom na Koncert muzikantov z Lučenca. Muzikantom, ktorých 
je 20, šéfuje Csonka Jónás, ktorý prosí o hojnú návštevu 9bodového 
programu. Plagáty ako vždy tlačil Philip Machold. 

Michal Kiššimon
(Pokračovanie nabudúce.)

Autor ďakuje Štátnemu archívu v Banskej Bystrici za možnosť štúdia.

Pokračovanie zo str.1.

ČRIEPKY Z HISTÓRIE

•	 Rušná	novoročná	voľba	richtára.	Protithurzovsky	naladené	krídlo	MsR	na	čele	
so	starým	richtárom	Jánom	Greimelom,	Tobiášom	Rockenfingerom	a	mestským	
notárom	Ondrejom	Kolmanom	presadilo	voľbu	Serafína	Perga	(Bergera)	proti	
kandidátovi	 druhej	 strany	 Matejovi	 Greinitzerovi,	 thurzovsko-fuggerovskému	
faktorovi,	ktorého	voľbou	sa	mal	nastoliť	zmier	medzi	mestom	a	Thurzovcami	
(Richtárom	sa	napokon	stal	Ondrej	Kolman).

•	 Na	uhorský	kráľovský	trón	nastupuje	Ľudovít	II.
•	 Skupina	 baníkov	 vedená	Matejom	 Grenitzerom	 (thurzovský	 faktor	 a	 banský	

majster,	ktorého	kupci	vylúčili	z	mestskej	rady	pre	rozpory	so	zásobovaním	ba-
níkov	spotrebným	tovarom)	začali	presadzovať	čiastočné	zlaicizovanie	Bratstva	
Božieho	tela.

•	 11.	9.	-	Relácia	Turčianskeho	konventu	panovníkovi	o	vyšetrovaní,	vykonanom	
na	jeho	príkaz	z	30.	8.	1516	o	porušení	práv	mesta	Banská	Bystrica	Thurzovca-
mi	–	Jurajom,	Jánom	a	Alexom	vypovedali:	V	 r.	1500	vznikol	požiar	 v	dome	
Jána	Meczlera,	švagra	Thurzovcov,	ktorý	zničil	celé	mesto.	Meczler	potom	ušiel	
do	Slovenskej	Ľupče	a	odtiaľ	na	hrad	Likavu.	Thurzovci	narúšajú	mestské	privi-
légiá	a	právne	zvyklosti:
1.	 Neprispievajú	mestu	na	kontribúcie,	ako	to	robili	ich	predchodcovia,	držitelia	

tzv.	kráľovského	domu.
2.	 Nedovoľujú	mestu	zdaňovať	poddaných	z	obcí	patriacich	ku	kráľovskému	

domu	–	Majera,	Podlavíc,	Riečky,	Kostiviarskej,	Jakuba	a	Uľanky.
3.	 Vyňali	týchto	poddaných	spod	jurisdikcie	mesta.
4.	 Bránia	mešťanom	ťažiť	drevo	na	ich	vlastnom	mestskom	území.
5.	 Predávajú	pri	baniach	pivo	a	mäso.
6.	 Delikventov,	ktorí	ujdú	na	bane,	nechcú	vydať	mestským	orgánom.
7.	 Zakazujú	baníkom	navštevovať	hostince	patriace	mešťanom.

•	 7.11.–	Žaloba	mesta	Banská	Bystrica	na	Juraja	Thurzu	a	jeho	faktorov	Juraja	
Königsbergera	a	Františka	Rotha,	príp.	ich	zástupcu	Jána	Sueva	pre	narúšanie	
mestských	privilégií:
1.	 V	minulom	roku	zakázali	baníkom	a	hutníkom	pod	trestom	prepustenia	z	prá-

ce	odoberať	pivo	inde	než	u	menovaných	Königsbergera	a	Rotha.
2.	 Mešťanom,	ktorí	dosiaľ	vozievali	pivo	vo	fľašiach	k	baniam	a	hutám,	bol	ná-

klad	z	vozov	zhodený	na	príkaz	J.	Sueva.
3.	 Pred	rokmi	povolila	MsR	výnimočne	Jánovi	Thurzovi	variť	svetlé	pivo	pre	po-

treby	vlastnej	domácnosti.	Teraz	však	dodáva	J.	Thurzo	toto	pivo	i	do	svojich	
hút	 v	Tajove,	Moštenici	 a	 do	 banskobystrického	 hámra.	Okrem	 toho	majú	
Thurzovci	v	meste	dve	krčmy,	kde	čapujú	svetlé	pivo.

4.	 Ešte	pred	niekoľkými	rokmi	mali	niektorí	mešťania	bane	na	mestskom	teritó-
riu,	Königsberger	a	Roth	ich	však	vyštvali	tým,	že	im	zakázali	ťažiť	drevo	pre	
bane.	Drevo	potom	dovážali	od	Brezna	zo	vzdialenosti	5	míľ,	nakoniec	však	
museli	bane	opustiť	a	prenechať	ich	Thurzovcom.	Stalo	sa	tak	tajne	t.j.	nie	
pred	mestskou	radou,	kde	sa	dosiaľ	uzatvárala	každá	kúpa	a	predaj.

5.	 Thurzovci	zakazujú	mešťanom	i	ťažbu	stavebného	a	palivového	dreva.
6.	 Ján	Thurzo	st.	uznával	ešte	jurisdikciu	mesta	nad	baníkmi,	jeho	synovia	už	

nie.	Königsbergerovi	a	Rothovi	sluhovia	chodia	ozbrojení	po	meste,	zatýkajú	
baníkov	–	delikventov,	pričom	vnikajú	i	do	domov	členov	mestskej	rady.	Pred-
tým	týchto	previnilcov	predvádzali	z	kráľovského	domu	pred	mestský	súd.	Ak	
sa	chcú	teraz	delikventi	vyhnúť	stíhaniu	zo	strany	mestských	orgánov,	ujdú	
do	hámra,	kde	sa	im	poskytne	azyl.

7.	 Keď	 kráľ	 žiadal	minulého	 roku	 informácie	 o	 pomeroch	 v	 Banskej	 Bystrici,	
zvolal	Thurzo	a	jeho	faktori	banských	robotníkov	a	hrozbami	i	podplácaním	
ich	nútili	vypovedať	v	ich	prospech.	Takto	posmelení	baníci	sa	teraz	chovajú	k	
mešťanom	vyzývavo,	takže	žiaden	nie	je	pred	nimi	bezpečný	ani	vo	vlastnom	
dome	a	neodváži	sa	domáhať	spravodlivosti.

•			V	obci	Kostiviarska	-	Jakub	bol	postavený	neskorogotický	kostol	sv.	Jakuba.
Dušan	Jarina

Pred 500 rokmi v roku 1516 
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Pozlátený pokál zo striebra darovali mešťania Banskej Bystrice 
richtárovi Jozefovi Glabitsovi v roku 1835 pri príležitosti jeho tretieho 
zvolenia za richtára nepretržite od roku 1823. Pokál predstavuje unikát
nu zlatnícku prácu tepaného, liateho a rytého pozláteného striebra. Na 
profilovanej kruhovej nohe, nádobe a vrchnáku sa nachádza plastická 
godrona, pripomínajúca vajcovec (godrony sa v umeleckých remeslách 
objavujú v renesancii a klasicizme) a akantové listy (ide o paznechtík ost
natý, rastlinu z oblasti Stredozemného mora a z trópov). Akant sa svojimi 
tvarmi vždy prispôsobuje vládnemu slohu, zvyčajne má podobu voľných 
listov, rozvilín alebo ružíc, doplnených tyrkysmi. Na vrchnáku je umiest
nená kytica s ametystmi a zafírmi. 

Po obvode sa nachádza strieborná nápisová – dedikačná stuha, pre
rušovaná geometrickým ornamentom a erbom. Vo vlastnom  štíte erbu 
je umiestnená postava bohyne Justície, symbolu súdnictva, so zviaza
nými očami, symbolom nestrannosti. V jednej ruke drží váhy, zvažuje 
vinu a nevinu. V nápisovej striebornej stuhe 
sa nachádzajú tri symboly s rytými latinskými 
textami. 

1. symbol predstavuje podávajúce ruky 
2. symbol je hlavný dedikačný latinský 

nápis: 
„IOSEPHO GLABITS ab anno 1823 ex voto 

omnium, communibus suffragiis die 28. Jan. 
1835 iterum et tertium Judici Civium Animi“.

„Jozefovi Glabičovi, od roku 1823 z vôle 
všetkých občanov spoločnými hlasmi dňa 
28. januára 1835 opäť po tretíkrát zvolené-
mu richtárovi“.

3. symbol s nápisom:
 „ Laeti et grati Cives Lib[erae] Reg[iae] ac Mont[anae] Civitatis 

Neozoliensis“.
„Radostní a vďační občania slobodného 

kráľovského banského mesta Banskej Bys-
trice“.

Pod nápisovou stuhou sa nachádza 24 ku
sov tyrkysových očiek, vsadených do rastlin
ného ornamentu. Pokál je unikátne navrhnu
tý a skonštruovaný. Po rozobratí sa skladá z 9 
častí. Vo vnútri vrchnáka sa nachádza odníma
teľná vnútorná časť v tvare kvetu s lupeňmi. 
Na lupeňoch sú vyryté mená členov vnútornej 
rady, richtára, mestských sudcov a advokátov 
z Banskej Bystrice, zvolených počas mestských 
volieb 28. januára 1835. Na vrchnom kvete 
s piatimi lupeňmi sú vyryté mená: Ondrej 
Czilhert (mestský zástupca), Ján Sumrák (no
tár), Štefan Peťko (podnotár), Karol Szigethy 
(mestský advokát) a Michal Fischer (mestský 
zástupca). Na spodnom 12lupeňovom kve
te, symbolizujúcom novozvolenú 12člennú 
mestskú radu, sú vyryté mená členov: Jozef 
Glabits (richtár), Michal Rárus (starosta), Ján 
Svetnický, Matej Sinovicz, Maximilián Ondrej
kovič, Karol Invitty, Dr. Karol Wecker, Michal 
Fischer, Leopold Pierl, František Némethy, 
Alojz Schenko a Ondrej Czilhert. 

Podobne ako vrchnák je skonštruovaný 
aj samotný pohár, ktorého vnútro sa dá od 
plášťa oddeliť. Vo vnútornej časti sa z von
kajšej strany nachádza v nemeckom jazyku 
odkaz samotného autora Samuela Libaya. 
Uvádza sa v ňom, že pokál bol zhotovený na 
objednávku Samuelom Libayom, pozlátil ho 
Georg Sodomka. Tepanie bolo prevedené 
Franzom Rosenbergerom. Podstavec pokálu 
zhotovil Alois Hritz. Pokál je uložený v špe
ciálnom drevenom puzdre na mieru vyro

POKÁL JOZEFA GLABITSA Dielo zlatníka Samuela Libaya v zbierkach Stredoslovenského múzea

benom pre tento vzácny artefakt. Pokál bol vystavený na Mileniárnej 
výstave v roku 1896 v Budapešti. Výška pokálu je 24 cm. Priemer pod
stavy je 7,9 cm a priemer pokála je 9,1 cm. 

Zbierkový predmet má za sebou pohnutú minulosť, v máji v roku 
1993 bol odcudzený z depozitára Stredoslovenského múzea. Po ned
obrovoľnom putovaní sa pokál našiel v Prahe, kde ho pražský šperkár 

a zlatník JUDr. František Vomáčka 
zreštauroval do terajšej podoby a dob
rovoľne odovzdal polícii. Zachránil tým 
dielo pred znehodnotením alebo trva
lým vývozom do zahraničia. V januári v 
roku 1994 bol predmet vrátený do zbie
rok Stredoslovenského múzea.

V budúcom čísle si predstavíme 
osobu a dielo majstra zlatníka Franza 
Rosenbergera.

Filip Glocko 
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Vnútorná časť kalichu – lupene s menami členov mestskej rady
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1679 bolo dočasné prímerie. Zvolen a banské mestá si od bezprostrednej 
prítomnosti povstalcov oddýchli aj v roku 1680.

Prebiehajúca vojna mala pre krajinu neblahé dôsledky. Na mestá 
a obce doľahla bieda a požiadavky zo strany vojsk. Mnohým Thökölyho 
prívržencom zase po čase začalo prekážať čoraz tesnejšie spojenectvo 
s Turkami, odvekými nepriateľmi kresťanstva. Pribúdali roztržky a chamtivosť 
kuruckých veliteľov. Niektoré oddiely vojakov sa navyše dopúšťali násilností 

a rabovania v mierumilovných mestečkách a 
dedinách. Nenadarmo sa o kurucoch hovorilo, 
že mnohí z nich nechali Boha za Tisou. Mestá 
prechádzali z moci kurucov do moci labancov. 
Banské mestá sa viackrát radili o spoločnom 
postupe. Značne utrpeli remeslá a obchod. Kraj 
navyše postihol mor, pričom zomrelo mnoho 
ľudí. Značné škody v tomto čase utrpela bystrická 
jezuitská rezidencia. 

Thökölymu sa z vojenského hľadiska darilo 
aj roku 1682. Obsadil Košice a Fiľakovo, kde 
prijal od Turkov athnáme. Cisárske vojsko pred 
ním ustúpilo. Vojská kurucov v septembri 1682 
obsadili Vígľaš, Zvolen, Bystricu, Štiavnicu i 
Kremnicu. Oddiely cisárskeho generála Capraru 
odtiahli. Po ťažení a porážke Turkov pri Viedni 
roku 1683 začalo Thökölyho opúšťať šťastie. 
Cisárske vojská postupne obsadzovali dôležité 
pevnosti a mestá. Viaceré hrady boli zbúrané, 
aby už nemohli slúžiť na odpor proti panovníkovi. 
Knieža Thököly ešte dňa 25. 5. 1683 vydáva pre 
obyvateľov Banskej Bystrice a úradníkov komory 
Zvolenčanov novú ochrannú listinu, datovanú v 
Serenči. Podobnú listinu od Thökölyho obdržali 
aj Zvolenčania. Jeho moc však slabla každým 

dňom. Začiatkom roku 1684 mešťania v Banskej Bystrici zložili prísahu 
vernosti cisárskokráľovskému Veličenstvu Leopoldovi I. a súčasne 
splnomocnili vyslanca, aby potvrdil platnosť prísahy a zložil slávnostný 
sľub vernosti pred osobitnou komisiou v Prešporku. Podobne učinili 
aj ostatné banské mestá a Zvolen. Banské mestá a komora odoslali 
ozbrojencov a špaňodolinských baníkov na obliehanie Budína. 

Po potlačení povstania nastalo kruté 
účtovanie. Čoskoro aj k bystrickým mešťanom 
prenikli neradostné správy. V Prešove, jednej 
z bášt povstania, zasadol tribunál, ktorý po 
krutom mučení odsúdil viacerých šľachticov a 
mešťanov na stratu života a majetku. Vinných aj 
nevinných, medzi nimi tiež Juraja Radvánskeho 
z Radvane a bývalého zvolenského podžupana 
Juraja Bezegha. V krajine sa šíril strach, nikto si 
nemohol byť istý životom či majetkom. Cisár 
po príhovore vplyvných osôb vydal nariadenie, 
ktorým udelil milosť viacerým bývalým Thökölyho 
stúpencom. Evanjelikom boli odňaté kostoly 
a školy. Na základe uznesenia šopronského 
snemu mohli navštevovať bohoslužby len v 
kostoloch v Hronseku a Ostrej Lúke. Mesto Banská 
Bystrica ešte niekoľko rokov po páde povstania 
znášalo veľkú záťaž súvisiacu s vojenskými 
dodávkami a ubytovaním vojska.

Po porážke povstania Imrich Thököly 
opúšťa Horné Uhorsko. Ako vazal Osmanskej 
ríše sa zúčastňuje ďalších bojov. Zvyšok svojho 
života prežil s manželkou Helenou Zrínskou 
v ďalekom exile, kde r. 1705 zomiera. 

Radoslav Mandalík
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THÖKÖLYHO POVSTANIE A BANSKÁ BYSTRICA 

Leopold I. Habsburský (* 1640 † 1705)

Imrich Thököly  (*1657 †1705)

V dejinách sa striedajú obdobia pokoja a rozvoja s obdobiami 
vojen, chorôb a ľudského nešťastia. V 17. a 18. storočí zasiahli územie 
dnešného Slovenska protihabsburské stavovské povstania. Nevyhla sa 
im ani Zvolenská stolica a slobodné a kráľovské banské mestá. Vodcovia 
povstaní Štefan Bocskay, Gabriel Bethlen, Juraj I. Rákóczi či František II. 
Rákóczi sa usilovali zmocniť Zvolena a zámku pre jeho dôležitú polohu, 
ako aj neďalekých stredoslovenských banských miest pre ich bohatstvo. 
Po potlačení Wesselényiho sprisahania r. 1670 
bolo zrejmé, že onedlho dôjde k ďalšiemu 
odboju. Osudu Banskej Bystrice a banských 
miest v období Thökölyho povstania (16781683) 
je venovaný nasledujúci príspevok.

Richtár Ján Burmeister dňa 22. 9. 1678 
oboznámil mestskú radu Banskej Bystrice o vpáde 
rebelov na Liptov a Oravu a o blížiacich sa vojnových 
udalostiach.  Podobné správy prinášali aj utečenci, 
najmä katolícki kňazi. V hlavách obyvateľov mesta, 
majetných i nemajetných, katolíkov i protestantov, 
Nemcov, Slovákov či Maďarov museli v tom 
čase víriť ťažké myšlienky. V minulosti si už veľa 
vytrpeli, tak od povstalcov ako aj od cisárskych 
vojakov  osloboditeľov. Rozhodnutie bolo pre
dovšetkým na mestskej rade. Na zhro maždení sa 
mešťania rozhodli pre zachovanie ver nosti kráľovi 
a pre obranu mesta. Spo liehali sa aj na cisárskych 
vojakov umiestnených v meste. Členovia  cechov 
sa mali v príhodnú chvíľu ozbrojiť a obsadiť 
zverené miesta na hradbách a baštách.  

Začiatkom októbra 1678 prenikli do mesta 
prvé chýry o postupe kurucov údolím Hrona. 
K Zvolenu pritiahla od Bojníc niekoľkotisícová 
armáda malkontentov na čele s Imrichom 
Thökölym, kežmarským  grófom. Súčasťou jeho vojska boli poľské 
a francúzske oddiely. Ešte pred obliehaním Zvolena poslal Thököly 
písomnú výzvu banskobystrickej mestskej rade, aby mu vzdala hold. 
Dňa 5. 10. 1678, po predchádzajúcej dohode s Kremnicou, predstavitelia 
mesta, komory a miestnej šľachty poverili delegáciu, ktorá dňa 6. 10. 
1678 navštívila Thökölyho v tábore pri Zvolene. Mesto Zvolen a hrad 
kuruci zakrátko dobyli. Časť zajatých vojakov z 
posádky hradu bola začlenená do víťazného 
vojska. Cisársky veliteľ padol do zajatia. Pod 
vplyvom týchto udalostí sa Banská Bystrica 
rozhodla pre kapituláciu a odchod nemeckej 
posádky. Boli dohodnuté a spísané podmienky 
kapitulácie. Kurucom sa podobne poddali aj 
ďalšie banské mestá. V snahe uchrániť sa pred 
dôsledkami radšej prijali výzvu Thökölyho a 
poslali deputáciu s výkupným. 

Imrich Thököly si uvedomoval, že pov sta nie 
bolo len v začiatkoch a potreboval posily a hlavne 
peniaze od stolíc a miest na ďalšie ťaženie. Ideály  
povstania a odpor voči katolicizmu a Viedni lákali 
pod jeho zástavy čoraz viac šľachty, zemianstva 
a poddaného ľudu. Vodca povstania požiadal 
o insurekciu šľachty Zvolenskej župy. Štefan Ghéczy 
z Hronseku sa stal Thökölyho spl nomocnencom 
a bystrickým kapitánom. Na stranu kurucov sa 
pridal aj jeho brat Žigmund. Za zvolenského 
kapitána bol vymenovaný Michal Földváry. 
Dňa 30. 10. 1678 Thököly osobitne požiadal 
Banskú Bystricu o ozbrojencov. Povstalecké 
vojsko potom smerovalo ku Kremnici. Kuruci  
obsadili  Bzovík, Šášov, Revište a ďalšie hrady. 
Radosť z počiatočných úspechov neskalila ani porážka od cisárskych vojsk 
generálov Würmba a Dünewaldta v bitke pri Svätom Kríži dňa 9. novembra. 
Po uzavretí prímeria kurucké vojsko odtiahlo a prezimovalo vo východných 
stoliciach. Banské okolie sa ocitlo v rukách labancov. Víťazní cisárski generáli 
sa s časťou vojska načas ubytovali v Banskej Bystrici. Po ďalších ťaženiach  sa 
povstalci zmocnili takmer celého Horného Uhorska. V nasledujúcom roku 
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V 18. storočí končí protihabsburský odboj povstaním Františka 
Rákociho II. (1703 – 1711). Mesto opustil jeho veliteľ Berčéni v roku 
1709. Utlmenú banskú a hutnícku výrobu zastupuje rozvinutá cechová 
a manufaktúrna výroba. (V roku 1784 bolo v B. Bystrici 502 remeselných 
dielní, čím sa mesto zaradilo na tretie miesto na Slovensku. Cechy 
v Uhorsku zrušili v r. 1872.) Prvú manufaktúru na výrobu súkna  založil  
v meste Teofil Sterz  už v roku 1725.

Ani najväčší požiar v dejinách mesta (1761) nezastavil jeho napre
dovanie. O päť rokov neskôr – 1766 sa stáva B. Bystrica sídlom Zvo
lenskej župy a v roku 1776 sídlom Banskobystrickej diecézy – prvým 
banskobystrickým  biskupom bol František Berchtold. 

V roku 1785 vzniká pobočka Slovenského učeného tovarišstva – 
učená spoločnosť Societas slavica.

V architektúre vrcholí barok 
dostavbou diecézneho kostola, 
prestavbou farského kostola (Ján 
Lukáš Kracker, Anton Schmidt), 
výstavbou Mariánskeho stĺpa 
na ná mestí a Kaplnky sv. Jána 
Nepo muckého pod Urpínom. Do
mi nantnou osobnosťou rekon
štrukcie mesta sa stáva staviteľ 
majster Juraj Fridrich a jeho syn, 
ktorí realizujú barokovú prestavbu 
mesta po požiari r. 1761.

Slávny Matej Bel pôsobil 
v B. Bystrici v rokoch  1708 – 
1714 ako kňaz ECAV (Evanjelickej 
cirkvi augsburgského vyznania) 
a rektor evanjelického gymnázia. 
Jeho osobným priateľom bol Karol Otto Moller  uhorský Hippokrates, 
mestský a župný lekár a richtár v rokoch 1734, 1738, 1742, 1746. B. 
Bystricu v roku 1764 navštívili synovia Márie Terézie Jozef, Leopold 
a manžel jej dcéry Márie Kristíny, Albert Saský. 

Pre 17. a 18. storočie je 
charakteristický barok. Jeho naj
výz namnejším predstaviteľom boli 
horeuvedení: staviteľ Juraj Fridrich 
v 18. storočí, Anton Schmidt a Ján 
L. Kracker.

 V 19. storočí sa B. Bystrica 
stáva jedným z najvýznamnejších 
centier národného obrodenia. 
Prispeli k tomu také osobnosti ako 
bol banskobystrický biskup a prvý 
predseda Matice slovenskej Štefan 
Moyses, jeho prvý podpredseda, 
evanjelický kňaz Karol Kuzmány, 
Michal Rárus – banskobystrický 
richtár a zvolenský župan, Martin 
Čulen  riaditeľ poslovenčeného gymnázia, Andrej Sládkovič, Ján Botto, 
Gustáv ZechenterLaskomerský, Kristián Andrej Zipser (1783  1864) 
mineralóg, geológ, riaditeľ Súkromnej dievčenskej školy v B. Bystrici, 
zberateľ starožitností, nositeľ zahraničných rádov a vyznamenaní, čestný 
doktor niekoľkých európskych univerzít. 

Zatvorením baní v roku 1888 prestala byť B. Bystrica baníckym 
mestom. Vznikajú však prvé priemyselné podniky: cukrovar (1830), po 
jeho bankrote v roku 1855 sa na jeho mieste vybudovala  továreň na 
modrotlač  (potom na tom istom mieste vyrástli kasárne a v roku 2008 
Europa shopping centrum. 

Najväčší rozmach zaznamenali podniky spracovávajúce drevo. 
O povznesenie a obnovu banskou činnosťou zničeného lesa sa svojou 
aktivitou zaslúžil hlavný lesmajster Jozef Dekrét Matejovie (park a pa
mätná tabuľa v Národnej ulici a pamätný kameň pri hlavnej pošte, kde J. 
D. Matejovie býval,  pripomínajú túto osobnosť).

Lesníci ocenili činnosť B. Bystrice v lesníctve tým, že preniesli v roku 
1881 sídlo Riaditeľstva Štátnych lesov na Námestie SNP č. 8 do budovy 
bývalého Kammerhofu.

Za miesto svojho pôsobenia si B. Bystricu zvolili aj finančné 
inštitúcie – banky a sporiteľne. Nemalú úlohu zohrala pritom Židovská 

náboženská obec, ktorá tu vznikla roku 1865. Zriadenie Obchodnej 
a priemyselnej komory v roku 1890  potvrdilo postavenie B. Bystrice ako 
formujúceho sa tretieho celoslovenského hospodárskeho a kultúrneho  
centra Slovenska.

Železničné spojenie B. Bystrice so Zvolenom a Breznom (1873) len 
upevnilo spomínanú skutočnosť. Starostlivosť magistrátu o obyvateľov 
mesta vyústila  do vytvorenia stálej nemocnice v roku 1820  (prestavbou  
domu bývalého mestského kata na rozhraní Strieborného námestia 
a Katovnej ulice) a prvej detskej opatrovne v roku 1829 na podnet Márie 
Terézie Brunswickovej (dom č. 19 na Hornej Striebornej, v roku 1898 
presídlili opatrovňu na Lazovnú ul. č. 32).

Zápis hodný kronikára je z rokov 1841  1908, keď vo dvore 
radnice (dom č. 1 na Námestí 
SNP) sprístupnili druhé kamenné 
divadlo v Uhorsku (300 sedadiel) 
a v roku 1889 založili mestské 
múzeum. Z tohto obdobia sa 
zachoval jedinečný unikát  kovová 
visutá strecha autora Bedřicha 
Schniercha v Okoličániho dome 
č. 7 na dnešnom Námestí Štefana 
Moysesa. Strecha je dobre ukrytá 
a neprístupná. Umenie 19. sto
ročia reprezentuje klasicizmus, 
romantizmus, historizmus a eklek
ticizmus.

20. storočie bolo hektické aj 
pre B. Bystricu. Politický systém 
sa menil šesťkrát, v rokoch 1918, 
1939, 1944, 1945, 1948, 1989. 

Každý režim priniesol i zmeny administratívnosprávne, čo sa 
odra zilo aj na postavení mesta: B. Bystrica bola sídlom župy, okre su, 
znovu župy, znovu okresu, potom kraja Stredoslovenského a nakoniec 
Banskobystrického sa mo správneho kraja. 

Rozhodujúci zlom nastal v 
roku 1918, keď územie mesta 
prestalo byť súčasťou Rakúsko
Uhorskej monarchie. Postupom 
času nadobudla B. Bystrica domi
nantné postavenie na strednom 
Slovensku. 

Počas SNP sa stala hlavným 
mestom povstaleckého územia. Po 
jeho potlačení vyrástli v meste a 
jeho okolí pamätníky umučených, 
upálených a popravených. Názvy 
miest Kremnička, Baláže, Kalište, 
Nemecká zostanú navždy tichým 
mementom tej doby. V roku 1969 bol 
sprístupnený Pamätník SNP, ojedinelá 

stavba architekta Dušana Kuzmu doplnená súsoším Jozefa Jankoviča. 
Z priemyselných podnikov postavených po roku 1948 v meste zostala 

len spomienka. Po roku 1989 Banská Bystrica hľadá svoju novú tvár.
Osobnosti: Jozef Murgaš; Július Cesnak; Teofil Stadler; Dominik 

Skutecký; Terézia Vansová; Ladislav Hudec; Viliam Paulíny; Daniel Petelen; 
Áron Schönfeld; Ján Bakoss; Andrej Škrábik; Ján Cikker; Mikuláš Kováč.

V architektúre secesiu vymenil funkcionalizmus a novofunk cio
nalizmus. Vo výtvarnom umení secesiu strieda obdobie „izmov“.

Ako ukázal doterajší historický vývoj, rozvoj mesta cestou 
industrializácie nie je cestou do raja. Naopak, budovanie školstva, najmä 
vysokoškolského, dopravnej a ubytovacej infraštruktúry sprístupní 
jedinečné banskobystrické prírodné prostredie a artefakty vytvorené 
generáciami pred nami na území mesta od jeho vzniku do dnešných čias. 
Mestská pamiatková rezervácia bola vyhlásená už 18. mája roku 1955.

B. Bystrica so svojím jedinečným geografickým zázemím má 
predpoklady stať sa perlou cestovného ruchu na Slovensku. Tento 
zámer sa zrealizuje vtedy, keď sprievodca v Orientexprese oznámi 
cestujúcim, že na pravidelnej zastávke v Banskej Bystrici majú tri hodiny 
stredoeurópskeho času na prehliadku  „Medeného mesta “.

Jozef Ďuriančík

V. ČASŤ: BANSKÁ BYSTRICA V 18. AŽ 20. STOROČÍ

Michal Rárus Jozef Dekret Matejovie

Andreas Zipser Teofil Stadler
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Keď počujeme slovo „bordel“, automaticky sa nám vybaví veľký 
neporiadok  v blízkom okolí, na pracovisku, alebo aj u nás doma v pivnici, 
garáži, alebo na chate, často aj chaos v organizácii práce. Ale dnes 
bude reč o inom bordeli, o tom, o ktorom sa takmer nepíše alebo len 
v literárnom spracovaní. A neuvádza  toto čarovné slovo ani Všeobecný 
encyklopedický slovník z roku 2002!

Zato Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, z roku 2006 uvádza:  
bordel – pochádza z francúzštiny a nemčiny – zariadenie, v ktorom sa 
vykonáva prostitúcia, verejný dom, nevestinec. M. Krno v jednom zo 
svojich diel používa aj výraz: „kupleraj, prepytujem ponížene bordel!“   
Ale napríklad slovo „brajgel“ už do tejto spoločnosti nepatrí.

Zostaneme teda pri bordeli ako verejnom dome, kde sa vykonáva 
prostitúcia. Prostitúcia je vo všeobecnosti považovaná za najstaršie 
remeslo na tejto planéte.  Sprevádza ľudstvo v jeho vývoji od najstarších 
čias. Už v Biblii – v Starom zákone – sa s prostitúciou stretávame skoro 
častejšie, ako so slovom Božím. Ibaže slovo prostitútka sa časom menilo 
aj na jemnejšie výrazy, ako je napríklad „kňažka lásky“,  alebo  na celkom 
prozaické a na dedinách dodnes používané „radodajky“. 

Zato však v modernom ponímaní 
v organizovanej spoločnosti o prevádzkach 
zariadení predajnej lásky, o predávaní ako 
tovaru, už vieme len veľmi málo, alebo 
aj nič! Predsa len to nie je ako navštíviť 
holiča, kaderníka alebo pedikúru. A od 
bežne zaužívanej a hádam aj trestnej 
pouličnej prostitúcie je to na kilometre 
vzdialené. Možno aj preto, že je to 
povolené, ria dené, policajne aj zdravotne 
prísne sledované a pravidlá hry sú dané 
para grafmi. Tieto pravidlá sa dlhodobo 
vyvíjali a upravovali po siahodlhých 
diskusiách. A nebolo to inak ani v Banskej 
Bystrici.  Vo vidieckych menších mestách, 
ako bola aj Banská Bystrica, ten vývoj 
napredoval predsa len pomalšie, nebolo 
toľko skú seností a niekedy ani odvahy, 
ako vo veľkomestách, kde si pulz života 
vyžadoval rýchle  riešenia.

Nutnosť verejných domov si život 
vyžadoval hlavne tam, kde bola veľká 
koncentrovanosť obyvateľstva, ľudí, ob
chod ných agentov, ale predovšetkým 
armády. V armáde sa kedysi slúžilo  12 rokov a márna sláva, žiadne 
metále túžbu po rozkoši nenahradili. A toho si boli vedomí aj otcovia 
mesta, župy i ministerstiev.

Zostaňme teda v Banskej Bystrici, aby sme si z archívnych materiálov 
mohli priblížiť záležitosti tabuizované  i verejné, pohľadom do štatútov 
a zápisníc dávno minulých.

V roku 1876 malo mestské zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica 
plnú hlavu starostí, lebo mali stvoriť „Osnovu vo veci praktického 
policajného dozoru nad rozkošníctvom.“ Keďže nemali v tejto záležitosti 
žiadnych skúseností a ani nevedeli, ako na to, ale niekde museli začať, 
aby sa mohli vyjadriť k prejednávanej téme s číslom 2946 v mestskom 
zastupiteľstve, rozhodli sa napokon pragmaticky. Vypracovali si sami 
pre seba  štrnásť  otázok vo veci usporiadania záležitosti rozkoše. A na 
týchto štrnásť základných otázok hľadali adekvátnu odpoveď.  Mali síce 
k dispozícii predpisy z hlavného mesta, ale tie mali až XIV. oddielov a viac 
než 156 §. To bolo pre malé mesto neúnosné, až likvidačné. A mesto 
potrebovalo inštitúciu, ktorá bude pravidelne a dlhodobo prinášať 
peniaze do mestskej pokladnice.

Napokon bola ešte v roku 1876 vypracovaná „Osnova vo veci 
praktického policajného dozoru nad rozkošníctvom“. Táto osnova 
zahŕňala :

1. hlava:  O prostitútkach.  §.  1 – 11.
2. hlava:  O bordeloch,  čiže verejných domoch.    §.   12 – 23.
3. hlava:  O lekárskych prehliadkach.   §.   24 – 33.
4. hlava:    O trestoch.   §.   34.  A k tomu ešte Predpis pre prehliadajúcich  
                 lekárov:  7  §. ov.
23. septembra 1893  píše majiteľka bordelu  Jureczky  Róza Mestskej 

rade v Banskej Bystrici a prosí, aby jej vystavili vysvedčenie mravnosti 
alebo dobropis pre finančné riaditeľstvo, že nemajú nič proti tomu, aby 
pre jej dva bordelové domy  bolo udelené výčapné právo, pre podávanie 
rumu, likéru a koňaku. Chodí tam lepšia spoločnosť, ktorá si žiada lepšiu 
pozornosť. V jednom bordeli by obsluhovala ona sama, v druhom by 
bola poverená  Gutschig  Karolína. 

Pretože Jureczky Róza, 44ročná,  rímskokatolíckeho vierovyznania,  
býva v Banskej Bystrici už od roku 1890, je mravne zachovalá a okolo 
svojho obchodu dodržuje všetky policajné predpisy a nariadenia, bolo 
jej  vysvedčenie mravnosti vydané za poplatok 50 korún. Avšak výčapné 
právo jej bolo zamietnuté, pre zmenu zákona z 5. septembra 1889, ktoré 
už toto zakazuje!

Jedno zo zasadnutí mestskej rady v roku 1909 malo na programe  
prerokovať pod číslom 8327 záležitosť nariadenia mesta zaoberajúce sa 
rozkošníctvom. Toto nariadenie mestská rada prijala v roku 1889 pod 
číslom 88. Nariadenie bolo zrušené v plnom rozsahu.

Mešťanosta Csesznák Gyula, kráľovský radca, podpísal 13. januára 
1913 „Štatút vzťahujúci sa na bordelové domy“. Štatút je členený na  VI. 

hláv a má celkom 59 §. Pozrime sa na 
niektoré z nich.

O BORDELOVÝCH DOMOCH:

1. §. Na vydržiavanie takéhoto domu 
môže dostať povolenie len žena nad 40 
rokov, ktorá nebola trestaná, je spoľahlivá 
a dokáže udržiavať poriadok, nesmie 
poskytovať služby.

2. §. Obchod môže vydržiavať len 
v takom dome, na ktoré má povolenie od 
polície a v ktorom nebývajú cudzie osoby.

3. §. Povolenie k prevádzke môže 
dať len policajný kapitán na odporúčanie 
mestskej rady.

4. §. Pri vážnom priestupku môže 
policajný kapitán dom uzavrieť aj bez 
súhlasu mestskej rady.

5. §. Počet bordelových domov 
v meste, ako nutné zlo, určí  mestská rada.

6. §. V jednom bordelovom dome nemôže 
byť viac ako 10 a menej ako 2„zamestnan
kyne“. V prípade nutnosti ich počet určí 
mešťa nosta na návrh policajného kapitána.

7. §. Osoby patriace k personálu domu nesmú ponúkať svoje služby.
8. §. Je zakázané prijať do „zamestnania“ mladšiu dámu ako 

sedemnásťročnú.
9. §. Majiteľka bordelového domu je povinná novoprijatú dámu 

dať lekársky vyšetriť a len tak môže získať lekársku knižku od polície. 
V žiadnom prípade nesmie prijať ťarchavú dámu alebo s tuberkulózou či 
inou  nákazlivou chorobou.

10. §. Pri prepustení dámy z bordelu, musí táto prejsť lekárskou prehliadkou.
11. §. Majiteľka bordelu drží lekársku knižku zamestnankyne u seba.
12. §. Pri ochorení svojej zamestnankyne je majiteľka domu povinná 

ju dopraviť do nemocnice.
13. §. Majiteľka domu môže prijať pomocný personál domu, ale len 

staršie ako 40 rokov, ktoré však v žiadnom prípade nemôžu poskytovať 
svoje služby na ukojenie vášní!

14. §. Okná budovy s výhľadom na ulicu musia byť po celý deň 
zatiahnuté záclonou alebo musia mať matné sklo.

15. §. Majiteľka domu nesmie svojim zamestnankyniam dávať úver 
vyšší ako 50 korún. Pri odchode im musí vydať ich šaty.

16. §. Náklady na nákup do bytu a na posteľnú bielizeň pre zamestnankyne 
určí policajný kapitán. Všetky ostatné príjmy prislúchajú zamestnankyni.

17. §. Majiteľka domu je povinná každé ráno previesť zdravotnú 
prehliadku svojich zverenkýň.

18. §. V izbách zamestnankýň musí byť k dispozícii lekárom 
predpísaný dezinfekčný prostriedok stále v pohotovosti, na čo klienti 
musia byť upozornení výveskou.

19. §. Majiteľka domu je povinná postarať sa o to, aby každá 
zamestnankyňa mala zdravú, dobre vetranú a vykurovanú izbu. 

VITAJTE  V BORDELI

Zamestnankyne verejného domu na dobovej fotografii
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Každá izba musí mať samostatné vybavenie, dve umývadlá, dva krčahy, 
dva uteráky, jeden irigátor, sterilnú vatu a pošvové zrkadlo.

20. §. Poplatky za návštevu domu a za rozkoš stanovuje majiteľka 
domu a schvaľuje policajný kapitán. Na požiadanie klienta musí byť 
predložený.

21. §. Je zakázané poskytovať služby rozkoše deťom a mládencom mladším 
ako 18 rokov. Tiež je prísne zakázané púšťať do domu podnapité osoby.

22. §. Tá majiteľka domu, ktorá poruší tieto nariadenia zaplatí peňažnú 
pokutu 40 korún, v prípade nevymožiteľnosti čiastky bude zavretá na 2 dni.

O ROZKOŠNICIACH:

23. §. Rozkošnica, ktorá vstúpi do bordelového domu, je povinná 
prejsť lekárskou kontrolou, osobne sa prihlásiť u policajného kapitána  
za účelom vzatia do evidencie a vydania zdravotnej knižky.

24. §. Bez policajných dokladov, ktoré sa vydávajú zadarmo, 
nemožno povolanie prevádzať.

25. §. Pri prechode do iného bordelu je povinná podrobiť sa 
lekárskej prehliadke.

26. §. Je povinná každé 4 dni podrobiť sa lekárskej prehliadke 
a každý deň prehliadke domácou.

27. §. Je povinná dodržiavať nariadenia a odporúčania lekára 
a používať ochranné prostriedky.

28. §. Ak ochorie, na príkaz lekára musí ísť do nemocnice.
29. §. Ak by zistila nejakú nemoc, je povinná zdržiavať sa styku s mužmi.
30.  §. Je povinná zdržiavať sa pouličných nestydatostí.
31. §. Porušenie týchto predpisov sa trestá jednomesačným žalárom.
32. §. Všetky sťažnosti sa vybavujú u policajného kapitána.
Ako vidíme, prevádzkovať bordelové domy nebola jednoduchá 

záležitosť.  Ak už mali dobrú povesť aj za hranicami mesta, ich vybavenie 
často predbehlo nejednu, aj lepšiu domácnosť. Postupom času sa vžili 
moderné prvky ponuky, napríklad perfektnými fotografickými albumami 
k nahliadnutiu klientov, objednávky cez telefón, objednávky kočiarov na 
odvoz. Nebolo to len také strohé: Hotovo, Mariška, zakry sa!

V Banskej Bystrici boli bordelové domy napríklad Pod mäsiarskou 
baštou, v Dolnej ulici v domoch číslo  9,  17  a 29,  neskoršie v hoteli Slávia 
a podľa anonymného udania aj v Harmanci pri výstavbe železničnej trate 
Banská Bystrica – Dolná Štubňa, čo však policajné vyšetrovanie nepotvrdilo.

Je zaujímavé, že povestné červené lampy nad vchodom do bordelového 
domu sa nikde nespomínajú. Najnovšie sa však v zahraničí spomínajú 
bordelové domy pre mužov, kde klientkami budú ženy!

Michal Kiššimon

Pokračovanie zo str.6.

Meno Kolomana Peťku iste netreba osobitne predstavovať záujem
com o heraldiku. Veď iba na základe 1254 ks rodových pečatí z pozostalosti 
tohto slovenskoľupčianskeho rodáka mohol prof. Jozef Novák spracovať 
druhý zväzok svojho diela Rodové erby na Slovensku (Martin, Osveta 
1986, 219 s.). Ako nám potvrdila riaditeľka zo ŠL SR – Lesníckeho a drevár
skeho múzea vo Zvolene Mgr. Ľubica Miľanová, predmetná kolekcia tvorí 
stále vzácnu súčasť ich zbierkových fondov.

Podnetom pre napísanie tohto príspevku bola fotografia jeho hrobu z 
banskobystrického evanjelického cintorína na Lazovnej ul., ktorú nám už 
dávnejšie odovzdala pani Ľudmila Bancíková, príbuzná herečky Márie Ban
cíkovej – konštatujúc, že iste vieme, koho sa to týka a čo s tým treba robiť. 
A tak s časovým odstupom 10 až 12 rokov plníme prianie pôvodnej majiteľ
ky tohto dokumentu a zároveň sa dávame viesť vlastnou i spoluautorkinou 
zvedavosťou. Nechajme bokom otázku, prečo rodák zo Slovenskej Ľupče, 
ktorý posledné roky života prežil vo Zvolene, kde bol aj pôvodne pochovaný, 
má svoj druhý hrob v Banskej Bystrici. Predbežne sa uspokojme s odpove
ďou, že tu pravdepodobne išlo o vôľu jeho príbuzných, predovšetkým man
želky, ktorá si priala, aby sa miestom posledného odpočinku rodiny Peťkov
cov, teda aj ich predčasne zosnulého syna Kolomana 
Jána, stal práve banskobystrický evanjelický cintorín.  

Koloman Peťko sa narodil 14. júla 1881 v Sloven
skej Ľupči zo zmiešaného manželstva katolíka Kolo
mana Jakuba Peťku st. a evanjeličky Amálie Ludoviky 
Grillusovej, banskobystrickej rodáčky. Stredoškolské 
vzdelanie získal jednak na banskobystrickom evan
jelickom, jednak banskoštiavnickom gymnáziu, kde 
v roku 1900 zmaturoval. Štúdium práva v Budapešti 
síce nedokončil, ale si zato odtiaľ po dvoch rokoch 
priniesol aspoň notársky diplom. Takmer vzápätí ho 
využíva, aby nastúpil na miesto podnotára v Ponikách. 
Roku 1905 mení pôsobisko a s rovnakým pracovným 
zadelením prechádza do Zvolenskej Slatiny. Zanedlho 
sa tam ujíma úradu vedúceho notára. Nebudeme tu 
vymenovávať všetky funkcie, ktoré s nemalými zásluhami zastával v župnej 
i štátnej správe, najmä pred i po roku 1918, nakoľko to už pred nami urobil 
prof. Jozef Novák. Osobitné heslo je mu ako vyššie postavenému adminis
tratívnemu pracovníkovi z rešpektovanej rodiny venované nielen v Sloven
skom či v Rakúskom biografickom slovníku 1815  1950  z r . 1978 (7. zv. , s. 
446n), podobne ako vo všeobecnejších lexikónoch ešte vydaných v 1. ČSR. 
V nepriamom vzťahu k Banskej Bystrici spomeňme aspoň jeho spis Verejná 
správa vo vzťahoch regionalizmu stredného Slovenska z r. 1932. 

Pristavme sa namiesto toho pri zaujímavostiach o jeho predkoch. 
Už prinajmenšom jeho starý otec Anton Peťko (*1826) bol rodákom zo 
Slovenskej Ľupče. Pracoval ako majster v tunajšom papiernickom mlyne. 
Býval v miestnej časti Driekyňa č. d. 161. (Podľa toho si Koloman vytvo
ril pseudonym K. P. Driekynsky k niektorým svojim uverejneným príspe

vkom.)  S prvou manželku Františkou Herkovičovou mali štyri deti. Dve 
z nich – dcérka a synček   zomreli buď ešte pred matkou, najneskôr však 
pred druhým sobášom otca s Máriou Susedíkovou, dcérou tesára Andreja 
Susedíka a Anny Rádzovej dňa 13. novembra 1856. Prvorodený z tohto 
druhého manželstva bol syn Koloman Jakub nar. 24. júla 1857, po ňom 
ešte v rokoch 1859  1866 traja bratia a jedna sestra. Bývali už v Sloven
skej Ľupči č. d. 122. Koloman st. sa pravdepodobne vyučil stolárskemu 
remeslu u Karola Grillusa v Banskej Bystrici, kde sa mohol zoznámiť s jeho 
dcérou Amáliou Ludovikou, narodenou 20. augusta 1844. 

Sobáš Kolomana st. s Amáliou L. Grillusovou by ste však márne hľa
dali v evanjelickej či v katolíckej matrike Slovenskej Ľupče alebo v tej 
banskobystrickej evanjelickej. Kľúčom pre riešenie tohto rébusu sa napo
kon ukázal matričný zápis o narodení Kolomana Peťku ml. 24. júla 1881, kde 
je ako krstná matka uvedená Božena Krčméry. Išlo o dcéru vtedy už farára 
v osamostatnenej cirkvi v Badíne (od Hronseku) Augusta Horislava Krčmé
ryho a jeho manželky Emílie Zuzany Grillusovej. Teda to bola sesternica 
krsteného dieťaťa. A to nasmerovalo hľadať sobáš v Badíne, kde už nebolo 
tak na očiach, že nevesta je o 13 rokov staršia ako ženích. Tamojšia matrika 

sobášených vskutku obsahuje záznam zo dňa 1.  júla 
1880. Svedkami boli Anton Peťko, ženíchov otec, vtedy 
už lesný správca a bohoslovec Miloslav Krčméry, ktorý 
sa neskôr stal farárom v Mošovciach a v Jasenovej, ináč 
známy aj ako hudobný skladateľ či podpredseda Tra
noscia (1860  1902), syn A. H. Krčméryho.

Koloman Jakub Peťko st. zomrel veľmi mladý 19. 
februára 1886 na zápal pľúc. Kde žila, zomrela a vychová
vala svojho syna jeho vdova, nevieme. V B. Bystrici však nie 
je v registri pochovaných evidovaná. To ešte nevylučuje, 
že tu po istú dobu nemohla žiť u niekoho z príbuzenstva. 

Na náhrobnom kameni pri hrobe Kolomana Peťku 
je nad jeho menom vľavo hore odkaz na biblický citát: 

Luk 2, 29: Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka 
podľa svojho slova v pokoji. Spolu s ním je pochovaná 

aj jeho manželka Elena, rod. Fábry, ktorá prežila svojho celoživotného druha 
o celé jedno desaťročie a niekoľko dní – zomrela 26. 6. 1959. Bolo jej však 
súdené vyrovnať sa aj so stratou jediného syna Kolomana Jána, nakoľko ju 
predišiel do večnosti v septembri 1958. Celá rodina tak má spoločné miesto 
posledného odpočinku. Na pomníku dali príbuzní Peťkovcov pod menami 
a dátumami umiestniť druhý odkaz na Bibliu, presnejšie na Žalm 103, 15 
– 16: Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. Lebo ak sa vietor 
preženie nad ním, už ho niet, a nepozná ho viac jeho miesto.

Na banskobystrických cintorínoch sú pochovaní viacerí viac či menej 
významní ľudia – celoštátneho či regionálneho významu, ktorých vzťah 
k tomuto mestu nie je vždy jednoznačný. O Kolomanovi Peťkovi to však 
rozhodne neplatí. A zdá sa, že to nebolo iba kvôli tunajšiemu rodisku 
jeho matky alebo miestu gymnaziálnych štúdií. 

Marián Bovan, Eva Furdíková
 

  

ZBERATEĽ RODOVÝCH PEČATÍ KOLOMAN PEŤKO A JEHO VÄZBY S BANSKOU BYSTRICOU

Hrob Kolomana Peťka
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V polovici mája 1849 sa v Uhorsku objavili správy o príchode ruských 
oddielov do Krakova1. Pre prípad vstupu ruských vojakov do Uhorska sa 
okamžite hľadala najvhodnejšia forma odporu. Najvhodnejším spôsobom 
sa javilo ľudové povstanie, prebiehajúce na celom území Uhorska, s 
charakterom krížovej výpravy. Za hlavných vodcov povstania boli určení 
vládni komisári, ale zodpovednosť mali niesť aj mestské zastupiteľstvá a 
kňazi. Spomenutá forma odboja bola oficiálne vyhlásená 18. mája 1849. 

Podľa prípisu uhorskej vlády, kňazi si mali na omše 
pripravovať vhodne upravené kázne a modlitby. Takáto 
úprava bohoslužieb sa týkala nedieľ počas troch týždňov 
a v prvých dvoch týždňoch aj štvrtkov. V spomenuté dni sa 
mali zvony rozozvučať dva razy počas dňa. Na 6. júna bol 
stanovený všeobecný pôst.2 Hlavným vodcom ľudovej vojny 
sa v Zvolenskej stolici stal vládny komisár Ľudovít Benický. 
Príchod ruských vojakov, a tým aj začiatok odporu voči 
nim, mali ohlásiť buď horiace vatry umiestnené na dobre 
viditeľných kopcoch alebo vyvesené zástavy červenej farby 
(niekde aj s bielym krížom uprostred). Od 2. júna 1849 viala 
obrovská červená zástava aj na Urpíne.3 Nasledujúceho dňa 
sa do mesta schádzali zmobilizovaní ľudia. Všetka činnosť sa 
podriaďovala vyhlásenému nariadeniu o obrane. 

Dôležitou strategickou komunikáciou s ohľadom na 
Banskú Bystricu sa stala cesta cez Šturec. Na nej sa začali 
budovať cestné zátarasy  val aj priekopa. Pracovalo sa na 
nich aj v noci. Dostatočné osvetlenie vytvárali vysoko horiace 
vatry. Do tábora vybudovaného na Šturci neustále prichádzali 
„ľudoví povstalci“. 7. júna to boli oblastní strelci, 12. júna 
40 banskobystrických strelcov. O ďalšie dva dni neskôr 80 
miestnych chlapov („občanov“) a okolo 400 detvianskych 
sedliakov, ktorých pripojili k tam umiestneným útvarom.4 

Ruskí vojaci sa 20. júna priblížili k hraniciam Zvolenskej stolice. Toho 
istého dňa podvečer sa v Banskej Bystrici konalo ľudové zhromaždenie. Po 
jeho ukončení v noci odišli ďalší strelci na Šturec. A nasledujúce ráno údery 
zvonov zvolávali mestských príslušníkov domobrany. V chaotickom prostredí 
richtár Ondrej Drexler odišiel aj s mestskou pokladnicou smerom na Lučenec. 
Aj iní mešťania v rýchlosti zakopávali cennosti a taktiež vykonávali prípravy 
na odchod z Banskej Bystrice. V noci 23. júna zaplápolali na hrebeni Skalky 
svetlá poplašných ohňov. Pre obyvateľov mesta to predstavovalo jasne 
znejúcu výzvu: „Poplach!“. Ľudovít Benický 25. júna prípisom prikazoval 
členom mestskej rady, aby v prípade nebezpečenstva opustili mesto a so 
sebou zobrali aj mestskú pečať. Zároveň predstavil gerilový spôsob obrany: 
„Kto má pušku nech si ju nabije a umiestni sa s ňou na Šturecké sedlo. 
Môže tak vykonať kdekoľvek od Jakuba smerom nahor. Nájde si bezpečný 
úkryt a z neho musí strieľať na blížiacu sa divú barbarskú hordu“.5 Benický 
pristúpil aj k používaniu vojenského úskoku, aby zastrašil približujúceho sa 
protivníka. Napríklad večierku bubnovali súčasne viacerí bubeníci, alebo 
stráže rozostavil tak, aby vzbudzovali dojem prítomnosti početného vojska. 
V dokumente „Úradná zpráwa o Nanosoch aneb Baricadoch“, Benický 
prikázal „pretworenja našho chotara aneb Zwolenskej stolici od Luptovskej: 
abi Rus do našej krajni pre Baricadi vstupit nemohel.“6 Ľudovít Benický 
vedel aj o tom, že cesta z Brezna do Banskej Bystrice je nechránená. Z toho 
dôvodu nechal postaviť „Baricadi“ aj na horskom priechode Čertovica. 
Prístupy k mestu boli zarúbané aj v kordickej línii s ukončením pri Skalke. 
A Harmanecký priesmyk tiež nechal zmeniť v obranný bod. Takto umelo 
vytvorené prekážky mali zadržať postup ruských oddielov na dva, tri, 
prípadne aj viac dní. Ale po inšpekčnej prehliadke technického stavu 
barikád, Benický označil ich účelnosť za nedostatočnú: „80 – 100 chlapou 
so sekerami  s pílami to aj za pol dňa muože odpratat.“7 Ľudovít Benický 25. 
júna chodil na koni po Banskej Bystrici a pred domami podozrivých osôb 
prečítal v nemeckom jazyku napísaný „Verordnung“.8 V Banskej Bystrici sa už 
v tomto období objavilo vážne onemocnenie  cholera. V poslednej dekáde 
mesiaca v meste pochovávali aj 8 až 9 ľudí denne.  

Cár Mikuláš I. uviedol ruskú armádu do stavu pohotovosti v druhej 
polovici roka 1848. Dôvodom boli revolučné pohyby v Európe. V apríli 1849 
sa začali zoskupovať určené ruské útvary hlavne v Poľskom kráľovstve – 
Kongresovke. Za hlavného veliteľa intervenčného zboru bol vymenovaný 
poľný maršal, knieža varšavské Ivan Fjodorovič Paskevič.9 Menší prúd 
jeho armády, pod velením generálporučíka Pavla Kristiána Grabbeho, 
vstúpil v Oravskej stolici na územie severného Uhorska. Funkciu predvoja 
a priezvednú činnosť v ruskej armáde vykonávali kozácke oddiely. 

7. júna 1849 Rusi obsadili Dolný Kubín a Kozáci sa objavili ešte toho 
dňa aj v Ružomberku. Generálporučík Pavol K. Grabbe svoje zoskupenie 
neskôr v Ružomberku rozdelil na dve časti. Jedna smerovala cez Šturec na 
Banskú Bystricu a druhá postupovala cez Považie do Turca a na Kremnicu.10 

Ruské jednotky postupovali pomaly, kvôli zvyšujúcej sa vzdialenosti od 
zásobovacích základní, ale aj opatrne, pretože gerilové skupiny napá dali 
ruské zásobovacie kolóny.11 Medzitým, od 1. júla, pripravovali bansko
bystrickí mešťania ubytovanie pre honvédov ustupujúcich na juh. Objavili 
sa aj ruskí dezertéri, pravdepodobne poľského pôvodu, ktorí chceli posilniť 
poľských dobrovoľníkov bojujúcich s honvédmi. Opäť zarezonoval motív 
ľudovej vojny a križiackej výpravy. Obyvatelia oblasti bolo vyzvaní, aby 

v prípade prehratej bitky, podpálili obydlia a s hnuteľným 
majetkom a dobytkom sa presunuli do lesov a úkrytov. 
Nakoniec sa nič z toho neuskutočnilo. Ruské jednotky 6. júla 
obsadili Kremnicu. V ten deň sa do Banskej Bystrice, z tábora 
na Šturci, stiahli aj poslední obrancovia, Benického ozbrojenci 
boršodskí a novohradskí gerilisti.12 A do večera opustili aj 
Banskú Bystricu. Za sebou zanechali strhnuté všetky mosty 
cez Hron. Ustupovali smerom na Zvolen po chodníkoch na 
kopci Urpín a cez Iliaš. Hlavnú cestu nevyužili. 

Ruskí vojaci vstúpili do Banskej Bystrice 9. júla 1849. 
Najskôr sa objavilo 12 kozáckych jazdcov v dnešnej Lazovnej 
ulici. Pricválali k župnému domu (dnes budova ŠVK), ale tam 
sa obrátili a rýchlo zmizli.13 Starosta Karol Szigethy dostal list 
od ruského generála Betancoura, aby sa on aj mestská rada 
k nemu dostavili. Obidve strany sa stretli v Medenom hámri. 
Generála najskôr zaujímalo, či sa v meste nachádzajú honvédi 
a spýtal sa aj na význam veľkej červenej zástavy na Urpíne. 
Všetko sa vysvetlilo a ruský oddiel v pokoji vstúpil z priestoru 
hámra do mesta.14 Lazovnou ulicou (Károly Péter utca) prešiel 
na hlavné námestie a odtiaľ bez zastavenia zahol do Hornej 
Striebornej ulice (Heincmann András utca) smerom na 
tajovskú cestu.15 Pri sklade liadku oddiel vystúpil na vŕšok 
Štiavničiek a tam sa rozložil. Dôstojníci si postavili stany 

a mužstvo malé, improvizované, z olistených vetiev a na založených ohňoch 
varilo. (Pokračovanie nabudúce.)                                                                  

                                                                                                   Robert Hoza 
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BANSKÁ BYSTRICA PO VSTUPE RUSOV DO UHORSKA ROKU 1849 – 1. časť  
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FjodorovičPaskevič
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Chladnička je v súčasnosti bežnou súčasťou našich domácností. Chla
denie a mrazenie je jeden z najbežnejších spôsobov uchovávania potravín, 
najmä mäsa. Každý z nás si asi vie predstaviť, koľké škody by v teplejších 
mesiacoch napáchal dlhodobejší výpadok elektrickej energie. V dnešnej 
uponáhľanej dobe sa veľmi nad takouto možnosťou nezamýšľame a ešte 
menej uvažujeme nad tým, ako sa s uchovávaním potravín vysporiadali 
v minulosti, v časoch, keď ešte nemali elektrický prúd. 

Jeden z hlavných spôsobov riešenia tohto problému, hlavne pre chu
dobnejšie vrstvy, bol pomerne jednoduchý: ak vôbec boli k dispozícii takéto 
druhy potravín, konzumovali sa okamžite. Jednoduchou tepelnou úpravou 
dokázali predĺžiť životnosť rýchlo sa kaziacich potravín o niekoľko hodín až 
dní. Ďalším jednoduchým spôsobom, ktorý sa využíval najmä pri mäse, 
bolo solenie. Hrubá vrstva soli spomaľovala jeho kazenie, ale ani soľ nebola 
zadarmo, preto sa hlavne v dávnejších dobách využívalo aj sušenie. Mäso 
dnes už sušíme len výnimočne, zato sušené ovocie zažíva renesanciu. 

Bohatšie vrstvy obyvateľstva však využívali aj iný spôsob  chladenie.  
Za týmto účelom sa stavali špeciálne stavby  ľadovne alebo tzv. ľadové 
jamy. Ľadovne boli zvyčajne samostatne stojace kamenné stavby, ktoré sa 
nachádzali neďaleko obytných sídel alebo v poľovných revíroch. Pokiaľ bolo 
možné, využívali sa aj danosti terénu, napríklad jaskyne, podobne ako je to 
v ľadovni pri Vlachove v okrese Rožňava. U nás sa takáto ľadovňa zachovala 
pri Dolnom kaštieli v Radvani.

Na druhej strane ľadové jamy boli zvyčajne súčasťou domov v meštians
kej zástavbe. V hlinenej dlážke sa vykopala jama, hlboká približne dva metre 
s obdĺžnikovým pôdorysom, ale jej presné rozmery a tvar záviseli od rôznych 
faktorov. V menších osadách a obciach vznikali aj spoločné obecné ľadovne. 
Keď v priebehu času prestali byť ľadové jamy potrebné, boli zvyčajne zasypa
né. Nehomogénnosť pôdy pritom pri chôdzi ponad často môže vyvolávať efekt, 
ktorý naznačuje, že pod terénom sa nachádza dutina – ďalší podzemný priestor. 

Veľké ľadovne slúžili ako „úschovne“ ľadu aj pre širšie obyvateľstvo. 
Ľudia si sem chodili kupovať ľad. Zároveň to boli miesta, kde sa konali spolo
čenské udalosti spojené s hostinami. Bolo to veľmi praktické, nakoľko čers

tvé potraviny boli hneď v dosahu. Niektoré ľadovne mali vybudovaný pekne 
upravený dvor, ktorý bol priamo určený na takéto hodovanie. Stavba mala 
zvyčajne valenú klenbu a bola zapustená pod úroveň terénu. Po stenách 
boli osadené háky, na ktoré sa vešalo mäso a niekedy boli jej súčasťou aj 
výklenky na lepšie skladovanie potravín. Podlaha bola urobená z drevených 
dosiek a pilín, čím sa dosahovala väčšia izolácia ľadu od zeme. 

Ľad sa do ľadovne nanosil v zime. Išlo o hrubé asi 20 cm bloky, ktoré 
vážili aj 30 kg. Vozili sa z vodných tokov alebo špeciálne urobených jazierok 
– tajchov. Práca to bola náročná, ale vyplatila sa. Ľad v ľadovniach často 
vydržal z jednej zimy až do druhej a potraviny tak ostávali dlho čerstvé. 

V Banskej Bystrici existovalo takýchto ľadovní a ľadových jám viace
ro. Spomenuli sme dochovanú stavbu pri kaštieli v Radvani, ale najväčším 
spotrebiteľom ľadu neboli šľachtické sídla, ale pivovary. Pivo sa v Banskej 
Bystrici varilo prakticky pod každou bránou, veď varenie piva patrilo medzi 
meštianske výsady. Preto aj spotreba ľadu bola vysoká. 

Jedna z veľkých pivovarníckych ľadovní sa nachádzala aj pod vrchom 
Urpín. Nie je známe, či dve štôlne, ktoré sú zakreslené už na mape 2. vo
jenského mapovania, boli vybudované za účelom uchovania ľadu, alebo ich 
význam bol iný, avšak okolo roku 1867 ich ako ľadovne používal pivovar
ník Rudolf Herritz (Hric). Štôlne existujú dodnes a sú súčasťou krytu civilnej 
obrany pod Urpínom. Ľad sa sem nosil z Hrona, avšak už čoskoro ich ka
pacita nestačila. Pivovar, ktorý bol situovaný na dnešnom Námestí Štefana 
Moyzesa, časť svojich prevádzok preniesol na Trosky. Tu bola vybudovaná 
sódovkáreň, plnička, ale predovšetkým veľké podzemné skladové priestory 
a ľadovne. Dnes už neexistujú a na ich mieste stojí Europa shopping cent
rum. Ani ľad sa sem nenosil z Hrona, ale na riečke Tajovka boli vybudované 
tri tajchy, ktoré v lete slúžili ako rybníky. 

Dnes už po ľadovniach a ľadových jamách ostali len drobné artefakty 
a záznamy v historických spisoch. Naši predkovia si vedeli pomôcť a, i keď to 
bolo náročné, vymysleli si chladničky, ktoré výborne fungovali aj bez elek
trického prúdu. 

Richard R. Senček

ĽADOVNE A ĽADOVÉ JAMY

Písali sme už o viacerých zaujímavých až exoticky vyzerajúcich 
stromoch, akými sú  ginko, gledíčia, katalpa, ľaliovník, magnólia alebo tis, 
ktoré sú okrasou niektorých častí nášho mesta, málokomu by však napadlo, 
že mimoriadne esteticky pôsobivý môže byť aj buk. 

Buk lesný (Fagus sylvatica) je našou najrozšírenejšou lesnou drevinou 
s takmer 30 % zastúpením v slovenských lesoch. Snáď každý pozná tento 
bežný listnatý strom s hladkou, 
strie b ristošedou borkou, ktorá je 
len zriedka rozpukaná. Lesklozelené 
listy s 5 – 9 pármi žíl sú na okrajoch 
celistvé alebo vlnito vrúbkované, 
v mladosti aj hodvábne chĺpkaté. 
Buk je jednodomý strom, čiže každý 
exemplár disponuje kvetmi rôzneho 
pohlavia (samčie aj samičie), ktoré 
kvitnú v máji. Plodom je trojboká 
nažka (bukvica) s hnedou lesklou 
kôrou, ktorá po dozretí v októbri 
vypadáva z chlpatej hnedastej 
čiašky. Napadané bukvice sú v lese 
vítanou potravou pre rôzne druhy 
živočíchov, napríklad aj diviakov.

V miernom pásme severnej 
pologule prirodzene rastie asi 10 
druhov bukov a vymretých, prevažne z obdobia treťohôr, poznáme asi 
dvadsať druhov. U nás je zastúpený len buk lesný (Fagus sylvatica), ktorý 
tvorí dominantnú prímes európskych klimaxových lesov (pralesov). Smerom 
na východ Európy ho nahrádzajú príbuzné druhy, napríklad buk východný. 
Osobitne cenné sú rozsiahle karpatské bučiny, o čom svedčí zápis šiestych 
karpatských bukových pralesov Ukrajiny a štyroch zo Slovenska (Rožok, 
Stužica, Havešová, Vihorlat) do Zoznamu svetového prírodného dedičstva 
UNESCO v roku 2007. V roku 2011 k nim pribudlo ďalších päť starých bukových 
lesov z územia Nemecka.

S bukom sa stretávame vo všetkých okolitých lesoch Banskej Bystrice. 
Buk je aj cennou parkovou drevinou, kde sa uplatňujú jeho ozdobné 

formy. V Banskej Bystrici sa takýto buk nachádza v Hornej ulici tesne pri 
dome č. 51, hneď za vchodom do záhrady Skuteckého vily. Ide o statný 
exemplár purpurovolistej formy buka (Fagus sylvatica, var. atropurpurea). 
Tento, možno už storočný buk s obvodom kmeňa v prsnej výške 263 cm, 
dosahuje výšku okolo 25 m. Vyznačuje sa tým, že listy na jar majú výrazné 
purpurovočervené zafarbenie, ktoré neskôr trochu stmavne. 

    Ďalšiu zaujímavú formu buka 
nájdeme na konci Jilemnického ul. 
(Fončorda), neďaleko vstupu do Do
mova dôchodcov a sociálnych služieb 
SENIUM. V uličnej aleji tam rastú 
dva buky s úzkou korunou. Ide o 
pyramidálnu formu buka lesného 
(Fagus sylvatica, var. pyramidalis), 
ktorá štíhlosťou koruny môže pripo
mínať niektoré topole. Tieto, asi 
60ročné stromy s výškou okolo 23 m, 
majú obvod kmeňa v prsnej výške 205 
a 219 cm. Z pôvodných 4 exemplá rov 
sa, bohužiaľ, zachovali iba dva. 

Napokon spomeňme ešte 8 
bukov s previsnutými konármi a pur 
purovým zafarbením listov (Fagus 
sylvatica var. purpureopendula), 

ktoré nie tak dávno vysadili v Národnej ul., ale 2 z nich už chýbajú. Táto 
výsadba nebola šťastným riešením, pretože vznikol novotvar vymykajúci sa 
z pôvodného výzoru historického jadra. Táto ulica totiž od svojho vzniku v 
roku 1916 okrem dvoch parčíkov nebola vysadená žiadnymi stromami a taká 
sa mala aj zachovať. Rovnako aj použitý sortiment stromov nie je vhodný 
v porovnaní s charakteristickou výsadbou alejí pozdĺž námestia a hlavných 
ulíc už v minulosti prevažne javormi s guľovitým (globóznym) tvarom koruny.

Za úvahu by iste stálo vydanie publikácie, ktorá by obsahovala 
informácie nielen o chránených a inak významných drevinách, ale aj 
o bežnejších druhoch vrátane ich skupín vyskytujúcich sa na území mesta.

Július Burkovský a Norbert Gáborčík                 

POZORUHODNÉ BUKY V BANSKEJ BYSTRICI

Purpurovolistý buk, Horná ul. 2 Pyramidálny buk, Jilemnického ul. 2
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V ostatnom čísle Bystrického Permona sme predstavili výnimočnú 
osobnosť bulharského cára Ferdinanda Coburga  (1861 – 1948) a jeho 
pôsobenie na Slovensku. Predstavili sme ho ako rozporuplného panov
níka, dobrého diplomata, výborného poľovníka, uznávaného prírodo
vedca, veľkého cestovateľa, milovníka umenia s nevšedným výtvarným 
talentom, ako človeka, ktorý ovládal 18 jazykov. S určitosťou môžeme 
povedať, že žiadny panovník inej krajiny nemal tak rád Slovensko, ako 
práve Ferdinand Coburg. Oblasťou, ktorá mu bola mimoriadne blízka, sa 
stalo Horehronie. Rozprávanie však začneme od dávnejších čias.

Celý región Horehronia, teda obce Polomka, Závadka nad Hronom, 
Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Šumiac a Telgárt patrili pod Muránske pan
stvo, ktoré kráľovskou Donačnou listinou z roku 1720 získal poľný maršal 
Štefan II. Koháry  za služby a vernosť panovníkovi. Bol prvým grófom 
v rodine. Za ďalších Koháryovcov, najmä Františka Koháryho vyrastali  
skupovaním a výstavbou rôznych ťažiarskospracovateľských prevádzok, 
základy rodinného železiarskeho komplexu. Základ železiarskej výroby 
tvorila železná ruda, ktorá sa ťažila v Dobšinej. Ďalšie spracovanie že
leznej rudy bolo neďaleko v Stratenej. Keďže Horehronie disponovalo 
dostatkom dreva, zdrojmi vodnej energie a, samozrejme, dostatkom 
pracovnej sily, postupne sa železiarne rozrastali aj v tomto kraji. Roku 
1794 vznikol v Červenej Skale perličkový a oceľový hámor  jediný hámor 
v Uhorsku, kde sa vyrábali kosy. V Zlatne a vo Vaľkovni bola vybudovaná 
valcovňa. V roku 1804 bola posta
vená vysoká pec a hámre v Poho
relskej Maši, Závadke nad Hronom 
a Polomke.

Posledný mužský potomok Ko 

há ryovského rodu František Jozef 
(17661826) bol kráľovským úrad
níkom. Dostal sa na najvyššie posty 
v štáte. Stal sa kancelárom, kráľov
ským pohárnikom, nositeľom Radu 
Zlatého rúna a v roku 1815 bol 
povýšený do kniežacieho stavu. 
Keďže nemal žiadneho mužského 
dediča, jedinou dedičkou sa stala 
jeho dcéra Mária Antonia Gabriela 
(17971862), ktorá sa vydala v roku 
1816 za Ferdinanda Juraja Augusta 
Coburga vo viedenskom Dóme svätého Štefana. Sobášom sa Ferdinand 
Juraj stal zakladateľom katolíckej vetvy známej ako CoburgKoháry. 

Po smrti posledného Koháryho roku 1826 sa otvorila cesta k prevodu 
obrovského majetku do Coburgov
ských rúk. Celá transakcia sa  usku
točnila slávnostne v rámci uhor
ských zákonov na Muráni v roku 
1831. Podľa súpisu z roku 1827 
celková výmera majetkov bola 123 
500 ha, čím sa Coburgovci radili na 
3. miesto v Uhorsku. K najlukratív
nejším nehnuteľnostiam sa radil 
kaštieľ vo Sv. Antone, kaštieľ v Jel
šave, ústredná kancelária všetkých 
majetkov vo Viedni a rôzne panstvá 
aj mimo územia Slovenska. 

Horehronské železiarske pod
niky zaznamenávali rozmach aj v 
rukách nových majiteľov  Cobur
govcov. Knieža Ferdinand Juraj Co
burg  budoval na Horehroní cesty. Vo Vaľkovni a Zlatne vyrastali valcovne 
plechu a tyčového železa, hámre a klincovňa. Vo Švabovke vznikla valco
vňa plechu ako vôbec prvá a dlho najmodernejšia v Uhorsku. V Novej 
Maši taktiež valcovňa, vysoké pece, zlieváreň a strojáreň nazývaná tiež 
Ferdinandova huta. V Závadke nad Hronom fungovali skujňovacie vyhne 
a hámre, v Pohorelej vysoká pec a valcovňa plechu. V roku 1833 sa sem 
premiestnilo riaditeľstvo železiarní zo Šumiaca, čím vznikol Pohorelský 
železiarsky komplex. Miestnymi úradníkmi bol zhotovený monument   
pylón s miestnym názvom Filagoria, na ktorom je odliate: 

„Ušľachtilému a veľkorysému pánovi s hlbokou úctou, 
ktorú mu vzdáva táto spoločnosť 1841“.       

Po smrti Ferdinanda Juraja Co
burga roku 1851 preberá Pohorel
ský železiarsky komplex jeho syn 
August Ľudovít Coburg narode
ný v roku 1818, ktorý sa venoval 
predovšetkým vojenskej kariére a 
dosiahol hodnosť cisárskokráľov
ského generála. Oženil sa s fran
cúzskou princeznou Clementinou 
Bourbon Orleánskou. Na Horehro
ní rozvíjal svoje železiarske podni
kanie. V Pohorelej je po ňom po
menovaná aj Augustova huta. Ako 
vášnivý poľovník dal postaviť roku 
1865 pre potreby poľovníckej 
spoločnosti kaštieľ vedľa kostola. 
Oproti kaštieľu v parku bol byt 
pre riaditeľa železiarní. Na začiatku osady Pohorelská Maša bola banka. 
Rody Koháry a Coburg mali svoju vlastnú menu. Roku 1881 po smrti Au
gusta Ľudovíta Coburga preberá najstarší syn Filip rozsiahle coburgovské 
majetky a v rámci nich Jelšavskomuránsky Fideikomis. Spravoval ich a 
významne sa zaslúžil o rozvoj lesného hospodárstva i o  konsolidáciu 

prie myselných podnikov na Ge
meri a Horehroní. Pilierom podni
kania sa stali železiarne v Pohore
lej, výnosy z lesného hospodárstva 
a parných píl. Kúpil vysokú pec v 
Červeňanoch a do svojich výrobní 
vozil hotové železo a nie rudu. 

V roku 1888 bola postavená 
nová valcovňa plechov v Polomke, 
čím bola bližšie k železnici v Brez
ne. Pomenovali ju Huta Lujza, po 
Filipovej manželke. Po roku 1895 v 
snahe zachovať, zvýšiť a skvalitniť 
železiarsku výrobu sa robili v jed
notlivých prevádzkach železiarní 
rekonštrukcie. Výrobky boli pre
zentované na rôznych svetových 

výstavách. V roku 1896 na Miléniovej výstave v Budapešti mal Filip Co
burg vlastný pavilón. Problémy s financovaním drahej výroby a pokles 
cien donútili Filipa Coburga, aby železiarne v Pohorelej predal. Kúpila 

ich viedenská firma P. Hagyi a spol. 
V oblasti poľovníctva sa zaslúžil o 
rozšírenie zveri v Slovenskom ru
dohorí a v Nízkych Tatrách. 

Filipov mladší brat Ferdinand 
Coburg  bulharský cár  bol po
sledným významným príslušní
kom rodu. Samotné Slovensko 
veľmi rád navštevoval už odma
lička. Rozprávať po slovensky sa 
učil už v detstve. Aj keď bol cárom 
Bulharov, na Slovensko sa vracal 
skoro každý rok, cítil sa tu dobre 
a obdivoval tunajší ľud. S matkou 
Clementinou chodili do Svätého 
Antona, aj na Muráň a Horehro
nie. Na Horehroní sa zdržiaval v 

pohorelskom kaštieli alebo v poľovníckom zámočku na Pustom poli. Od
tiaľ chodieval poľovať do okolitých lesov, alebo si robil výlety do prírody. 
Obdivoval slovenskú prírodu, zvlášť v okolí Kráľovej hole a poznal všetky 
názvy dolín a miest. Tamojší ľud sa k nemu choval s najhlbšou úctou a 
Ferdinand Coburg mal k slovenským ľuďom taktiež veľkú dôveru – až 
takú,  že si zo 16 urastených gemerských mladíkov zostavil svoju osobnú 
stráž, ktorá mu slúžila v Sofii. Aj z Horehronia si povolal na svoj kráľovský 
dvor niekoľkých mládencov: Július Chudík z Červenej Skaly, Ján Čupka, 
Michal Petro, Michal Molent zo Šumiaca, Anton Hykisch z Vaľkovne a 
ešte žijúci Pavel Fillo zo Šumiaca, ktorý robil cárovi osobného šoféra.  
O zaujímavom živote Júliusa Chudíka sa dozvieme z knihy Horehronský 

FERDINAND COBURG A HOREHRONIE

Cár Ferdinand s pobočníkom Genderom

V kostole sv. Filipa, Pohorelská Maša - birmovka cárskych detí

Pohorelská Maša - kostol a kaštieľ
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Všetci sme mali veru nádherné zimomriavky a niektorí aj slzy v očiach. 
Aj J. V. Simeon II. sa neubránil slzám a úprimne dojatý sa aj on priho
voril občanom. Nešetril slovami poďakovania a s pani kráľovnou iste 
nikdy nezabudnú na svoju návštevu Horehronia. Okrem Pohorelskej 
Maše si prezreli expozíciu Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku 
na Prednej Hore, ktorú Múzeum vo Svätom Antone inštalovalo v spo
lupráci s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým v roku 2007. 
Na Muránskej Planine – na Veľkej Lúke si  aj z koča, prezreli hospo
dárstvo chovu koní norika muránskeho. Podávali sa miestne špeciality, 

súbor z Pohorelej zahral do spevu i do 
tanca. Kráľovskú návštevu milo prekva
pil aj starosta Vaľkovne pán Rudolf Po
koš, ktorý vítal hostí pred cintorínom v 
Zlatne. Po zápise do pamätnej knihy nás 
poslal  do hornej časti cintorína. Tam už 
čakala 93ročná pani Hedviga Vasilová, 
ktorá si osobne pamätala cára Ferdinan
da. Ešte ako dievčatko ju zobral na ruky 
práve tam   chodil sa pokloniť k jedné
mu hrobu. Rád poznamenávam, že J. V. 
Simeon SachseCoburg Gotha s manžel
kou kráľovnou Margaritou boli veľmi milo 
prekvapení pripraveným programom a 
neustále zdôrazňovali, že vôbec nečakali 
takú úžasnú pohostinnosť a úprimnú sr
dečnosť,  s akou sa na Slovensku stretli. 
Ferdinand Coburg odišiel zo Slovenska do 
nemeckého Coburgu v roku 1944 a tam 
umrel v roku 1948 vo veku 87 rokov. Jeho 
pozostatky uložili do krypty v Kostole sv. 
Augusta v Coburgu. Lásku cára Ferdinan
da Coburga k Slovensku a oblasti pod 
Kráľovou hoľou snáď najlepšie vystihuje 
text v latinskom jazyku na tabuľke umie
stnenej na jeho sarkofágu:

Ferdinand I.
   Maximilián Karol Leopold Mária
   Bulharský kráľ
Syn vznešeného Augusta Ludovica Victoria de Saxo-Coburga, voj-

vodu Saského a vznešenej Márie Clementiny Caroliny Leopoldiny Klo-
tildy Aurélie, francúzskeho Ľudovíta Filipa dcéry.

Narodený vo Viedni 26. feb-
ruára 1861. Umrel v Coburgu 10. 
septembra 1948.

Predvčerom som vládol ako 
cisár bulharský. Včera som putoval 
ako vyhnanec a vodca ctiteľov prí-
rody po celom svete. Dnes zoslab-
nutý starec, odpočívam v krypte 
Svätého Augustína v Coburgu, 
vášnivo túžiaci, aby bolo odtiaľ 
mojich desať kostí uložených 
v Zlatne, v lone slovenskej zeme.

Zajtra ti tu budem naporúdzi 
v pomníku. Pozajtra sa zobudí-
me spolu s poľnicou rozširujúcou 
zvláštny zvuk. Zdravý, rozvážny a 
v budúcnosti slúžiaci ako dôkaz.

Nech sme blažení naveky.

Ak sa chcete dozvedieť veľa 
zaujímavostí zo života cára Ferdinanda a uvidieť zbierky svetového vý
znamu, oplatí sa navštíviť svätoantonský kaštieľ. História v službách 
budúcnosti – to je heslo Múzea vo Svätom Antone, do ktorého srdečne 
pozývam všetkých čitateľov Bystrického Permona. 

                                                                                  Marian Číž

 
Foto: archív Múzea vo Svätom Antone

Použitá literatúra: text prejavu Karola Pletku v Pohorelskej Maši v kosto
le sv. Filipa 27. 6. 2014

talizman (vyšla v roku 1978). Písal ju  samotný Július Chudík, ktorý pôso
bil v blízkosti cára mnoho rokov nielen v Sofii, no aj na cestách po celej 
Európe, a jeho dcéra  spisovateľka Klára Jarunková. 

Najobľúbenejším osobným jágrom cára Ferdinanda bol Béla Kováč, 
ktorý ho sprevádzal pri poľovačkách v revíroch na Kráľovej holi a jej okolí. 
Zo stretnutia s cárom si robil zápisky, ktoré neskôr (v roku 1997) knižne 
vydal Ferdinand Bevilaqa – výborný poľovnícky odborník. V jednej kapi
tole uvádza cárov zážitok takto  citujem: „Po zvítaní na Pustom poli sme 
nasadli do kočiara a zamierili na Čeršľu. Po chvíli sa nám ukázala Kráľova 
Hoľa sa prišli sme na Úplaz. Tam sme na 
nečakané cárovo želanie zastavili, cár sa 
chvíľu obzeral po okolí, zamyslel sa a po-
tom mi povedal: ,,Kováč, musím ti o tomto 
Úplaze niečo povedať. Je to krásna spomi-
enka a nezabudnuteľný zážitok. gfnazbie-
rať kvety. Keď som nazbieral malú kyticu 
sadol som si na vrch Úplazu, oddychoval 
a obdivoval úchvatnú panorámu. Ako tak 
sedím, zrazu počujem, že na mňa niekto 
volá. Ozval som sa. Vysvitlo, že za mnou 
prišiel posol s dvoma osedlanými koňmi a 
podal mi telegram. Vieš, čo v ňom bolo? 
Ihneď pricestuj. Vymenovaný si za panov-
níka. Zajtra ťa budú korunovať! To bolo 
prekvapenie ako hrom z jasného neba! 
Zbohom, krásny Úplaz, povedal som si a 
už mi iné neostávalo, len vyskočiť na koňa 
a odcválať. Večer som nasadol na balkán-
sky expres a v noci som už bol v Sofii. Tam 
už bolo všetko pripravené na slávnostný 
ceremoniál. Ráno ma vyobliekali do her-
melínového plášťa a za veľkých ovácií ma 
korunovali za panovníka Bulharska.”

V júni roku 2014 sme mali to šťastie 
privítať vo Svätom Antone vnuka cára Fer
dinanda – J. V. Simeona II. SachseCoburg 
Gotha s manželkou kráľovnou Margari
tou  (písali sme o tom v Bystrickom Permone 03/2015) a do programu 
jeho pobytu na Slovensku sme zahrnuli, pravdaže, aj Horehronie. Dobrý 
človek Karol Pletka z Pohorelej – inak vedúci hospodárskeho dvora cho
vu koní na Veľkej Lúke na Muránskej Planine, nám pomáhal pripraviť 
horehronský program návštevy. Práve on mal hlavný príhovor k vzácnym 
hosťom i obyvateľom Pohorelej 
v Kostole sv. Filipa v Pohorelskej 
Maši. Rímskokatolícky kostol bol 
postavený na mieste starého, ešte 
dreveného coburgovského kaštieľa 
v roku 1903. V lete roku 1911 sa 
v tomto kostole konala birmovka 
detí bulharského cára Ferdinanda: 
obidvoch dcér  princezien Eudoxie 
a Nadeždy a princa Cyrila. Korunný 
princ Boris, keďže ako následník 
trónu bol pravoslávneho vyznania, 
sa na birmovke nezúčastnil a v tom 
čase sa zdržiaval na Hranovnickom 
plese.  27. júna 2014 sa v pred 
kostolom zišlo nevídane mnoho 
obyvateľov. Kráľovskú návštevu ví
tali chlebom a soľou a deti v kro
joch pripravili pekný program. 

Počas ceremónie v kostole 
zvýraznil Karol Pletka vo svojom príhovore podiel Coburgovcov v histórii 
regiónu a spomenul aj veľmi kladný vzťah cára Ferdinanda ku Kráľovej Holi 
i Slovensku. Slávnostnú reč zakončil takto: „Vaše veličenstvá! Symbolika v 
živote človeka je veľmi dôležitá, symbolika, ktorá nepochádza len od ľudí. 
Kráľova hoľa - toľko oslavovaná v básňach veľkých slovenských básnikov, 
ospevovaná v piesňach slovenského ľudu. Táto Kráľova hoľa, cez ktorú pre-
chádzal roku 1421 kráľ Belo IV., Kráľova hoľa, na ktorej poľovali panovníci z 
blízkeho Muránskeho hradu, tá Kráľova hoľa vydala roku 1887 panovníka aj 
bulharskému ľudu.  Kráľova hoľa začala písať históriu bulharskej línie rodu 
Coburg-Koháry“. Za jeho slovami začal spievať pred oltárom nastúpený spe
vokol z Pohorelej známu pieseň: „Na Kráľovej holi, stojí strom zelený ...“ 

Kráľovská návšteva s rodinou Karola Pletka na Veľkej Lúke

Z kostola sv. Filipa v Pohorelskej Maši
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„Milý Mirku,
som presvedčený, že to, čo si začal, aj dokončíš. Dokončíš to, lebo tak 
nám káže povinnosť. Niet pre nás iného východiska, buď so štítom 
alebo pod ním.“

(Z listu Mikuláša Ferjenčíka Mirkovi Veselovi)

Pred búrkou

V druhej polovici augusta vládlo značné napätie. Dňa 24. augusta 
bol partizánmi zavalený strečniansky a kraľovanský tunel. V dôsledku 
toho boli vydané zostrené nariadenia a velením celej armády bol dňa 
25. augusta poverený generál Jozef Turanec. Nato došla ďalšia správa, 
že dňa 26. augusta prepadli partizáni Vrútky a zlikvidovali v hoteloch 
nemeckých poľných žandárov a dňa 28. augusta že partizáni sú už v Ru
žomberku a v Martine a že tamojšie posádky sa s nimi spojili. Za týchto 
okolností  každému, kto sledoval rýchly spád udalostí, muselo byť jas
né, že lavína odboja zastaviť sa nedá a že prirodzeným dôsledkom toho 
bude snaha Nemcov okupovať Slovensko. Nevedel som, ako ďalekosia
hle a podrobné sú prípravy, ale bolo zrejmé, že vývoj a situácia nedá 
sa prispôsobiť prípravám, a preto som nepochyboval o tom, že nastal 
rozhodujúci moment, aby bolo vykonané povstanie. Rozhodol som sa 
na druhý deň odcestovať do Banskej Bystrice a primäť Goliana vyhlásiť 
povstanie pred začiatkom nemec
kej okupácie, aby nebolo neskôr 
už neskoro a aby sme si zachovali 
iniciatívu.

Dňa 29. augusta ráno pred 9. 
hodinou priniesla mi od brata mjr. 
Milana Vesela, oblastného dôstoj
níka 1. divíznej oblasti v Trenčíne, 
jeho manželka správu, ktorú dostal 
predošlý večer z Ružomberka. V 
tejto správe oznámil mu posád
kový veliteľ mjr. Miloš Vesel, že je 
pánom situácie, ale táto okolnosť 
nemôže byť ďalej utajená a je po
trebné rýchlo konať. Zobral som 
sa autom do Trenčína, nechal si 
vyvolať brata Milana pred budovu 
zborového veliteľstva, a keď som 
sa dozvedel, že nemá žiad ne odbo
jové poverenie v Trenčíne, vyzval 
som ho, aby pripravený na cestu prišiel za mnou najneskôr do 16. hodiny 
do Trenčianskych Teplíc a manželku poslal hneď do Banskej Bystrice.

Keď som sa vrátil do Trenčianskych Teplíc na veliteľstvo, práve sa 
končilo dôstojnícke zhromaždenie. Dozvedel som sa, že prišiel rozkaz z 
Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici okamžite vykonať prísnu 
bojovú pohotovosť, nariadiť obranu posádok a začať s opevňovacími 
prácami. Rozkaz bol všeobecne považovaný za bezpečnostné opatrenie 
a zabezpečenie posádok proti partizánom, nakoľko však prišiel z Bystri
ce, chápal som ho ako opatrenie proti Nemcom. Samotná obrana po
sádky v Trenčianskych Tepliciach bola iluzórna. Bolo tu niekoľko dôstoj
níkov MNO, civilných zamestnancov a nepatrný strážny oddiel. Oznámil 
som  šéfovi vojenskej správy plk. Kunovi, že odchádzam z Trenčianskych 
Teplíc. Nato sa prihlásil pplk. Dr. Ing. Marko, že by chcel ísť so mnou, sám 
je dobrým vodičom, má spoľahlivé a dobré auto, že ma rýchlo zavezie. 
Marko dňa 25. augusta, keď v dôsledku zostrených opatrení mali byť 
nespoľahlivé politické a vojenské osoby zaistené, odviezol Dr. Šrobára 
do Banskej Bystrice k riaditeľovi Paulínymu.

Vyzbrojení automatmi vyrazili sme po 17. hodine cez Trenčín a až na 
zastavenie pri Biskupiciach vojenskou strážou, ktorá sa uspokojila s vy
hlásením, že sme z Ministerstva národnej obrany a ideme do Bratislavy, 
sme bez prekážok došli do Zemianskych Kostolian. Vyhľadali sme kpt. 
Weinholda v jeho byte a informovali sme sa, či nedostal nejaké rozkazy z 
Banskej Bystrice a či sa počas našej cesty nestalo nič závažného. Rozkazy 
žiadne nedostal, ale dal ma zaviezť do vojenskej továrne, odkiaľ som sa 
snažil telefonicky spojiť s Golianom. Kým som čakal na spojenie, zapol 
som rádio na Bratislavu. Bolo už niečo po 19. hodine, takže Čatlošov 
prejav som už nepočul, len z oznámenia hlásateľa som sa dozvedel, že 
Čatloš vyzval slovenských vojakov a obyvateľstvo, aby prijali nemeckú 
armádu, ktorá nám prichádza pomôcť ochrániť Slovensko od partizánov 

a záškodníkov. Nečakal som ďalej na telefonické spojenie a hneď sme sa 
dali na ďalšiu cestu cez Prievidzu, Štubnianske Teplice a Harmanec do 
Banskej Bystrice.

Za Štubnianskymi Teplicami nás zastavila vojenská hliadka a chcela 
zistiť, prečo a kam ideme. K autu prišiel nstm. del. Adam Podhorský, 
ktorý ma poznal ako svojho bývalého veliteľa pluku, a obrátil sa na mňa: 
„Pán podplukovník, vy ste náš, čo máme robiť? Čatloš povedal, že máme 
prijať Nemcov.“ Odpovedal so mu: „Pravdaže prijať, ale nie s hudbou, 
ale paľbou!“ Počuli to okolo auta už zhluknutí vojaci a prijali s veľkým 
nadšením. Videl som, že Čatlošovou rečou a hlavne tým, že ani rozhla
som ani rozkazom na ňu Bystrica nereagovala, sú pomýlení, v rozpakoch 
a bezradní. Preto vydal som rozkaz, aby prekazili a zabránili prípadný 
postup Nemcov v tomto smere na Banskú Bystricu, povzbudil ich, aby 
sa hrdinsky držali, a pokračovali sme v ceste. V Harmanci sme sa zasta
vili vo Vojenskom zemepisnom ústave, kam som sa šiel informovať, či 
po Čatlošovej reči nedošli nejaké rozkazy, a po zápornej odpovedi vrátil 
som sa k autu. Cestou uvidel som v uniformách svojich synovcov Ludvíka 
a Igora Nábělkovcov, ktorí ma informovali, že obaja narukovali do dob
rovoľníckeho vysokoškolského oddielu, zostaveného pre odboj a že po 
Čatlošovom prejave nedostali žiadne rozkazy.

Medzi 21. a 22. hodinou sme dorazili pred budovu Veliteľstva po
zemného vojska v Banskej Bystrici, pred ktorou stál rad motocyklov s 
prívesnými vozíkmi a zosilnená stráž vyzbrojená automatmi a ručnými 

granátmi. Vošli sme všetci tra
ja do budovy, miestnosť vpravo 
pri vchode bola plná vojakov a aj 
vo foyeri pri stĺpoch stála stráž s 
automatmi a ručnými granátmi. 
Robilo to dojem dôkladného za
bezpečenia budovy, ale nemohli 
sme sa rýchlo zorientovať, čo to 
má znamenať. Šli sme rovno do 
miestnosti dozorného dôstojníka, 
kde som požiadal brata Milana, 
aby telefonicky oznámil náš prí
chod Golianovi a povedal mu, že 
s ním potrebujem bezpodmieneč
ne okamžite hovoriť. Z Goliano
vej kancelárie ozval sa Turancov 
zástupca plk. Ondrej Zverín, ktoré
mu sa snažil Milan odôvodniť svoj 
príchod z Trenčína tým, že prišiel 
po rozkazy ohľadne plánovaného 

presťahovania 1. divíznej oblasti, keďže ale Golian tu nie je, že príde 
ráno vec prerokovať. Nevedel som si vysvetliť, čo sa mohlo stať s Golia
nom, že po ohlásení okupácie nie je prítomný. Neveštilo to nič dobrého, 
preto som sa snažil, aby sme sa čo najskôr dostali z budovy von. 

Keď sme chceli odísť, náhle vstúpil dnu plk. gšt. Kanák, veliteľ bra
nnej výchovy, a oboril sa na nás: „Čo vy tu robíte ?!˝ Vyhovoril som sa, 
že som prišiel na rozkaz šéfa vojenskej správy za generálom Turancom 
a hľadám jeho náčelníka štábu pplk. Goliana. Na otázku, čo tu robí Mi
lan a Marko, opakoval som výhovorku, ktorú použil Milan u Zverína, a 
ohľadom Marka, že nás sem pre nedostatok dopravných prostriedkov 
priviezol. Rozčuľoval som sa, čo sú to za poriadky, že človek príde una
vený a tu v tak vážnej chvíli nemôže nikoho nájsť, a pod zámienkou, že 
sa musíme ešte ubytovať, snažil som sa dostať preč. Toto vysvetlenie 
celkom neuspokojilo Kanáka a vyzval ma, aby som si len zavolal do 
Golianovho bytu, že je tam. Golian býval v budove veliteľstva a chtiac
nechtiac telefonovať som musel. Požiadal som dozorného dôstojníka, 
aby mu zavolal do bytu, ale tam sa našťastie nikto nehlásil. Nadával 
som znova na neporiadky a s vyhlásením, že ráno prídeme potrebné 
vybaviť, rozlúčili sme sa a odchádzali z budovy, ktorú úplne ovládali 
Kanák a Zverín.

Kanák nás sledoval, ale v odchode nám neprekážal, preto sme na
sadli pomaly do auta a odišli smerom k hlavnej stanici. Pri obytných 
budovách, keď sme boli z dohľadu, požiadal som Marka, aby zastavil a 
oznámil som mu a Milanovi, že idem urobiť poriadok. Že mám v pláne 
zmocniť sa veliteľstva, zatknúť Kanáka a Zverína, zatiaľ oni nech ostanú 
v aute, a keby sa to nepodarilo mne, nech sa o to pokúsi Milan a potom 
Marko, ale za každú cenu musí sa urýchlene vyhlásiť odboj.

                                                                           Ludvik Nábělek              
                                                                              Mira Nábělková                                                

Z RUKOPISU MIRKA VESELA

Banská Bystrica v auguste 1944
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Problémom sveta čoskoro bude voda. Pitná voda. V niektorých 
krajinách sveta už aj je. Je omnoho vzácnejšia ako benzín alebo ropa.
Náš stredoeurópsky región má vody zatiaľ dostatok a nevie s týmto 
bohatstvom hospodáriť. Toto bohatstvo je dané prírodou a človek len 
dosť nesmelo zasahuje do tohto kolobehu a keď už tak raz urobí, často 
je to horšie ako zlé! 

Už v minulosti malo mesto Banská Bystrica s vodou obrovské problémy. 
Hlavne s pitnou vodou. V tomto smere bolo napríklad 19. storočie ako 
začarované alebo dokonca zakliate. Vysoká chorobnosť a úmrtnosť robila 
otcom mesta problémy a aj medzi obyvateľstvom mesta šírila panický strach. 
Všetko nasvedčovalo tomu, že na príčine je nekvalitná pitná voda! Ale čo s tým? 
Veď ľudia tu celé stáročia žili v akomsi začarovanom tranze, že cholera a rôzne 
epidémie sú nie nič iné ako zaslúžený trest Boží za ich hriechy a nemravný život! 
Treba ich teda skromne prijímať a znášať. Boh dal, Boh vzal. Ide sa ďalej!

Lenže takto nerozmýšľal každý. V roku 1889 bol polgármesterom, čiže 
mešťanostom, Bittera Kálmán, ktorý bol súčasne aj kráľovským radcom. 
Ten si pozval na pohovor hlavného mestského lekára. Hlavný mestský 
lekár bol v tom čase Dr. Raitsits Lajos. Mešťanosta mu nariadil vykonať 
veľmi dôkladnú kontrolu všetkých studní v meste a to v každom dome, 
kde bola studňa  a podať podrobnú správu magistrátu mesta. Bol najvyšší 
čas, veď ani sám hlavný lekár nemal studňu, ktorá by vyhovovala na tú 
dobu prísnym hygienickým kritériám!

Na základe hlásenia Dr. Raitsitsa, ktorú podal magistrátu mesta 
2. januára 1890, bola zdrojom nákazy jednoznačne znečistená pitná 
voda z miestnych studní. Táto správa tvorila prílohu zápisnice. Bolo 
skontrolovaných 134 studní a z nich 62 studní má vodu, ktorá nie je vhodná 
na pitie! Avšak ani u ostatných nemožno tvrdiť, že sú celkom v poriadku! 
Voda nie je dobrá ani v Dolnom Kammerhofe, ani zo studne v Hradnom 
areáli. Pôda je znečistená stáročiami hnijúcimi organickými látkami. 
Kanalizácia je vo veľmi zlom stave a vybudovanie novej s postavením 
nových studní by trvalo 50 rokov!

Mešťanosta reagoval tak, že nariadil vykonať vyčistenie a vydezin
fikovanie všetkých studní v meste. Určil na to aj potrebný časový priestor, 
a to 60 dní. Dozor nad vykonaním tohto opatrenia však zveril nie Dr. 
Raitsitsovi, ale hlavnému mestskému hospodárskemu dozorcovi. Nie každý 
to však dodržal a nariadené opatrenia aj vykonal. A blížila sa ďalšia pohroma! 
Rok 1892 bol rokom nástupu korunovej meny, ale i nástupu novej epidémie  
brušného týfusu s vysokou úmrtnosťou. Dr. Raitsits  Lajos vypracoval novú, 
veľmi podrobnú analýzu úmrtnosti na túto zákernú infekčnú chorobu za 
posledných 50 rokov na základe výpisu z kníh úmrtia. Túto tabuľku s počtom 
úmrtí v tomktorom roku si možno preštudovať aj dnes!

Dr. Raitsits podal magistrátu veľmi podrobnú, ale neradostnú správu 
30. mája 1892, ktorú rozdelil do troch častí.

 V prvej časti sa zaoberá vypuknutím epidémie, chorobnosťou a už 
spomínanou úmrtnosťou. Epidémia brušného týfusu v rokoch 1891/92 
v Banskej Bystrici vypukla 15. marca 1891, zhodou okolností na jeden 
z význačných dní maďarskej histórie. Epidémia trvala do 28. februára 1892 
s krátkymi prestávkami. Objavila sa nečakane v ktorejkoľvek časti mesta, čo 
je v správe podrobne rozvedené. Najintenzívnejšia bola v období od októbra 
1891 do konca februára 1892. Zasiahla takmer všetky vrstvy obyvateľstva od 7 
do 50 rokov. Vyžiadala si 19 mŕtvych. A keď už sme pri obetiach, za posledných 
50 rokov mesto Banskú Bystricu postihlo 14 veľkých týfusových epidémií, boli 
i menšie, ktoré si zakaždým vyžiadali viac ako 10 obetí. Roky, v ktorých boli len 
4 obete, sa nerátali, boli to veľmi dobré roky! Epidémie sa takmer pravidelne 
opakovali každé 2 – 3 roky, obyčajne v teplejších mesiacoch.

V druhej časti hlásenia sa venoval kontrole studní v meste. Skon
troloval 124 studní, ktoré sa obyčajne nachádzali v pivničných priestoroch, 
v spodných častiach príbytkov, niekedy i v záhradách. Celkom 46 studní 
malo špinavú, farebnú, nepoužívateľnú vodu. Tieto studne sa nachádzali 
v úzkych  510 m širokých dvoroch, od WC žumpy, od kanalizácie alebo 
od hnojiska vzdialené len na 23 metre. Ešte aj vzdelanejšie vrstvy 
obyvateľstva si mysleli, že pijú zdravú a čerstvú vodu, ktorá prichádza 
zďaleka, lebo mala pomerne dobrú chuť a na vzhľad bola relatívne čistá. 

Mestský vodovod bol ešte pozostatkom z minulých slobodných storočí, 
ktoré dali zaviesť majitelia domov bývajúcich na námestí a pivovarníci. 
Teraz však na vodovod prispieval každý občan! Voda bola privádzaná 
kameninovým kanálom od Sásovej a Rudlovej, na mnohých miestach 
otvoreným a z polí sa doň dostávali rôzne nečistoty i s chemikáliami. 

Vodovod mal dve vetvy. Každá vetva mala 
po 3 samostatné nádrže na usadenie kalov. 
Kameninové obloženie už dávno opadalo. 
Vodu používali aj občania Sásovej a Rudlovej, 
ktorí v nej prali svoje špinavé šaty!  Voda bola 
kanalizáciou privádzaná do troch drevených 
zásobníkov a odtiaľ cez rozdeľovník privádzaná 
do studní. Jeden z rozdeľovníkov vody bol 
chránený špinavými handrami. Situácia bola 
v meste taká kritická, že pacienti z vidieka 
utekali z nemocnice domov! Tam už obyčajne 
mali kvalitné a hygienicky spoľahlivé obecné 
studne, ako vidíme aj na obrázku. V súvislosti 
s výstavbou navrhovaného nového vodovodu 
demon štrovalo proti tejto akcii 180 majiteľov 
domov! Keď sa spisovala petícia, proti výstavbe 
nového vodovodu na konci súpisu obyčajne 
nechýbali ani podpisy lekárov!

V tretej časti hlásenia Dr. Raitsits zašiel hlboko do histórie, až do 
začiatkov mesta, ktorého stavba stojí na nevhodných vrstvách piesku, 
dolomitu a kameniny, s veľmi zlou a úzkou kanalizáciou, ktorá ani zďaleka 
nepostačuje odvádzať odpady a fekálie a hlavne v období prudkých 
dažďov vyplavuje fekálie na ulice i na námestie. Kanalizácia slúži skôr na 
šírenie nákazy pôdy, ako na odvádzanie odpadu. Mesto, ktoré má 8000 
obyvateľov spolu aj s armádou, má v najvyššom bode 369 m a v najnižšom  
334 m nad morom. Spádová oblasť je teda veľmi malá. Mesto Banská 
Bystrica bola veľmi malé mesto, v podstate od Huštáku po Hradný 
areál, malo však vo svojich dvoroch bohaté zastúpenie chovu dobytka, 
ošípaných, oviec, koní a hydiny. Keď sa spisovala možnosť výstavby novej 
kvalitnejšej kanalizácie, hneď vznikali protiakcie a petície, s ktorými 
organizátori chodili z domu do domu. Na konci petície proti výstavbe vždy 
boli podpisy lekárov, odvolávajúc sa na ťažkú hospodársku situáciu, často 
aj s poznámkou: „Chráňte nás od zbytočných výdavkov!“ A tak, akonáhle 
pominulo nebezpečenstvo epidémie, pominul aj záujem obyvateľstva 
o zlepšenie stavu kanalizácie, pitnej vody a hygieny vôbec. Pritom v tých 
časoch už bola na vysokej úrovni spolková a kultúrna činnosť v meste.

V závere hlásenia Dr. Raitsits zdôraznil nevyhnutnosť výstavby novej 
modernej mestskej kanalizácie, výstavbu nového moderného krytého 
vodovodu, dezinfekciu všetkých WC a latrín, vodu piť len z dovezených 
ďalekých vodovodov a používať len prevarenú vodu.

A tu sa náš neslávny príbeh končí. Teda, takmer sa končí. Do ruky 
sa mi však dostala publikácia, ktorá vyšla v roku 1902 a napísal ju Emil 
Jurkovich: Sprievodca Banskou Bystricou a okolím. Emil Jurkovich bol 
profesorom hlavného gymnázia v Banskej Bystrici, bol kronikár aj historik. 
A ten vo svojom diele píše nasledovné: 

„Zdravotné pomery sa v meste v poslednom desaťročí mimoriadne 
zlepšili. Toto zlepšenie popri všeobecne známych klimatických pomeroch  
vďačí hlavne tým hygienickým činiteľom, ktorých uvedenie do života  
vyzdvihlo mesto na čelo maďarských miest. Na prvom mieste stojí  postavenie 
dopodrobna vypracovanej podzemnej siete splachovacej kana lizácie na 
základe hygienických zásad. Na druhom mieste je to zásobenie obyvateľstva 
zdravou čerstvou vodou cestou vodovodu. Mest ská rada a zastupiteľský 
zbor ukončením týchto prác v roku 1895 si vydobylo všeobecné  uznanie 
nielen pre súčasníkov, ale aj pre nasledujúce generácie. Každý môže 
s hrdosťou pozrieť na tieto dve diela. Vodovodné potrubia napĺňajú pramene 
vyvierajúce spod Ostrého vrchu a Chmelova v severozápadnom chotári 
mesta, ktoré odtiaľ 4 km vodovodným vedením putuje k veľkému zberaču; 
tento však bol postavený pre prípadnú zvýšenú spotrebu vody do zálohy, 
lebo pitná voda k spotrebiteľom v meste ide priamo od prameňa, ktoré 
je o sto metrov vyššie, ako je hlavné námestie mesta. Týmto okolnostiam 
vďačíme aj za jedinečný vodomet na námestí Belu IV., ktorý si získa obdiv 
každého cudzinca. Popri tom ešte na každého obyvateľa 8-tisícového mesta 
pripadne 50 litrov vody denne, sem nepo čítajúc domácu spotrebu.“

A práve v tých časoch sa Banská Bystrica stala najkrajším mestom 
Uhorska a vtedy vznikol aj známy slogan: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi!“

Autor ďakuje Štátnemu archívu v Banskej Bystrici za možnosť štúdia 
materiálov.

                                                                                            Michal Kiššimon

VODU, VODU, NECHCEM JA JU...

Nákres obecných studní
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Bystrický permon si vám do
voľuje predstaviť produkty cestov
ného ruchu z vidieckych mikrore
giónov v okolí Banskej Bystrice a 
širšieho okolia. Hlavným cieľom je 
poznávanie vidieka tejto nádhernej 
časti Slovenska.

Ako prvý vám predstavujeme  
Mikroregión  KREMNICKÉ  VRCHY  
 VÝCHOD, ktorý tvoria štyri obce:

 KRÁLIKY( www.kraliky.sk)
 RIEČKA (www.riecka.sk)
 TAJOV (www.tajov.sk)
 KORDÍKY (www.kordiky.sk)

KRÁLIKY  obec ležiaca v 
Kremnických vrchoch vo výške  
715 m. n. m., kde je  v zime mož
nosť zjazdového lyžovania, bežec
kého lyžovania – bežkovania, sán
kovania a iných zimných športov, 
v lete veľká možnosť turistiky po 
vyznačených turistických chod
níkoch na Kremnické vrchy, do 
Banskej Bystrice, Tajova, Kordík a 
Riečky.

ODPORÚČAME:  Najväčšou 
atrakciou z množstva prírodných 
krás je bezpochybne Králická tie
sňava so 7 m vysokým  Králickým 
vodopádom.  V závere tiesňavy sa 
nachádza aj drevený prístrešok 
s možnosťou opekania  na verej
nom ohnisku.

RIEČKA  obec ležiaca vo výške 475 m. n. m. v podhorí Kremnických 
vrchoch s možnosťou športového vyžitia sa a poznávania obce – kul
túrne pamiatky – kostol, prameň 
vody, kultúrny dom, staré histo
rické domy. Možnosť turistiky po 
vyznačených turistických chodní
koch na Riečanské sedlo a cyklo
trasy.

ODPORÚČAME: Turistický 
prechod po žltej značke smerom  
do Riečanského sedla, tu si môže
te zvoliť smer na Podlavice alebo 
na Dedkovo smerom na Kordíky a 
Harmanec.

TAJOV   obec ležiaca  vo výš
ke  460 m. n. m. v podhorí Krem
nických vrchoch, kde sa nachádza 
veľa kultúrnych pamiatok súvisia
cich s tajovskými rodákmi  rodný 
dom Jozefa Murgaša a múzeum 
Jozefa Gregora Tajovského, je tu 
viacero vodopádov  na Tajovskom 
potoku, Kalvária, prírodný úkaz – Tajovská kopa, sedlo Tunel, turistické 
chodníky do Kordík, Králik a Riečky.

ODPORÚČAME: Turistická vychádzka z námestia obce po žltej 
značke na Tajovskú kopu, ďalej pokračovať až na sedlo pod Suchým 
vrchom, kde je možnosť vystúpiť na skalnú vyhliadku vo vrchu Trávny 
Ždiar.

KORDÍKY  obec leží pod Kremnickými vrchmi vo výške 849 m. n. m. 
s lyžiarskym vlekom, možnosť zimných športov, bežkovania, zjazdové
ho lyžovania, križovatka turistických trás smerom do Harmanca, Riečky, 
Králik, Tajova.

ODPORÚČAME: Pýchou obce je turisticky nenáročný chodník  „Ro
dinný  chodník“,  na ktorom je niekoľko zastávok, kde si môžete niečo 

priať, objať, sú tam výhľa
dy, jazierko, oddychové 
miesto, Skala lásky, s celko
vou dĺžkou 4,5 km, ktorý sa 
dá absolvovať za 1,5 hod. 
Je vhodný pre každého ná
vštevníka obce.

Za účelom poznávania 
zaujímavostí Mikroregiónu 
Kremnické vrchy – východ 
redakcia Bystrický Permon 
bude organizovať návštevu 
Králickej tiesňavy, na ktorú 
vás veľmi radi pozývame.

V nasledujúcom čísle 
Bystrického Permona bu
deme pokračovať predsta
vením mikroregiónu STA

R O H O R S K Á  
DOLINA.

Ján Vicen

Mapka mikroregióna Kremnické vrchy – východ

VIDIECKE  MIKROREGIÓNY V OKOLÍ  BANSKEJ BYSTRICE
AKO MIESTA  CESTOVNÉHO RUCHU  A VIDIECKEHO  TURIZMU

Králická tiesňava – Králický vodopád 
– vysoký 7 m

Tajovská kopa

Pred 
Tajovskou
kopou
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BYSTRICKÝ PERMON a o. z. INVERZIA SLOVENSKO
 Vás  pozývajú  na turistickú  vychádzku

Za poznaním a krásami mikroregiónu KREMNICKÉ VRCHY – VÝCHOD
(Králiky, Riečka, Tajov, Kordíky)

Dátum: 22. 5. 2016
Deň:  nedeľa
Zraz záujemcov:  8:15 hod.  AS – SAD Banská Bystrica
Odchod: 8:25 hod., smer Králiky
Cestovné:  do 1 eura
Oblečenie: turistické, do prírody
Strava:  vaše vlastné zásoby

Túra: 1
Trasa:  Tajov (Rôtovo), zastávka SAD – dom J. Murgaša – Králická tie
sňava – Kejda – Mútne –   Trávny Ždiar sedlo Pod Suchým vrchom 
– Banská Bystrica (Mládežnícka ul.)

Na trase je možnosť opekania na ohnisku pri prístrešku nad vodo
pádom v Králickej tiesňave. Vhodná je turistická obuv a oblečenie 
podľa aktuálneho počasia, strava a nápoje na celý deň.
Trasa je vhodná aj pre rodiny s deťmi od 10 rokov.
Pomôcky:  fotoaparát, videokamera, ďalekohľad.
Poznámka: Deti do 15 rokov v sprievode rodičov, mládež do 18 ro
kov so súhlasom rodičov.
Kontakt: Ján Vicen, mobil: 0904 659 999, email: vicenjan7@gmail.com

POZVÁNKA

km: 9                          
prevýšenie: 270 m                      
čas  chôdze: 3 hod.

Mesto Banská Bystrica v súčasnosti kandiduje na zisk titulu – 
európske mesto športu 2017. Pre dosiahnutie tohto cieľa v oblasti 
propagácie a rozvoja športu je potrebné preniknúť do povedomia 
našej a európskej verejnosti vo všetkých oblastiach. Jednou z nich je 
aj športová minulosť mesta, o ktorej, priznajme si, vieme málo. A už 
vôbec nevieme o tom, že v minulosti bola Banská Bystrica prirovnávaná 
k svetovému športovému centru, ktorým bolo švajčiarske mesto Davos. 

Banská Bystrica – mesto športu v minulosti
Mesto Banská Bystrica sa po vzniku Československej republiky v roku 

1918 začalo profilovať ako jedno z najvýznamnejších športových centier 
na Slovensku. Už v roku 1932 malo naše mesto primát športového 
mesta na Slovensku. Okrem letných športov jej tento primát pomohlo 
získavať aj krásne okolité horské prostredie, vhodné aj pre zimné športy. 
V tej dobe nebolo jediného z rozšírených športov, ktorý by sa v Banskej 
Bystrici nepestoval. K letným športom patrili futbal, ľahká atletika, tenis, 
hádzaná, volejbal, basketbal, cyklistika, ale aj tzv. automobilizmus, ktoré 
v tejto dobe dopĺňali stolný tenis a šerm. 

V zime sa športovci venovali predovšetkým klasickým zimným 
športom lyžovania, krasokorčuľovaniu, kanadskému hokeju a sánkovaniu.

Športové spolky a kluby v Banskej Bystrici
V tejto dobe sa o rozvoj športu v meste starali telovýchovné spolky 

ako TJ Sokol, TJ Orol a Makabi a športové kluby Slávia, Y.M.C.A, Skiklub, 
Klub slovenských automobilistov a cyklistický spolok. Rozvoj športu 
podporovali aj všetky vtedajšie stredné školy v meste, kde sa všetkým 
druhom športu venovala veľká pozornosť.  

Futbalový klub ŠK Slávia Banská Bystrica
Najväčším športovým klubom v meste bol Š.K. Slávia, ktorý vznikol 

ako jeden z prvých československých klubov na území Slovenska, 
založených po vzniku Československej republiky. Založený bol v lete 
v roku 1919 na podnet akademického sochára Motošku. Jej prvým 
predsedom sa stal monsignore MesíkVajda. Základom klubu sa stal 
futbal a futbalový klub Slávia bol veľmi silným klubom a už v roku 1920 
naša Slávia vyhrala neoficiálne majstrovstvá Slovenska vo futbale, keď 
porazila na domácej pôde veľmi silnú Bratislavu 4:0. Najsilnejšie mužstvo 
mala v rokoch 192324, keď hráči z tohto mužstva hrali následne za 
prvotriedne pražské kluby – vtedy Bystricou zneli mená ako Žďársky, 
Šáňa, Ryšavý a Pípal. Po celý čas futbalový klub ŠK Slávia patril medzi 
najsilnejšie futbalové kluby na Slovensku.

Tenisový klub Slávia 
Tenis bol druhým najväčším športovým odvetvím v našom 

meste. Tenisové dvorce klubu Slávie sa nachádzali v mestskom parku, 
patrili medzi najlepšie na Slovensku. Usporadúvali sa tu každoročné 
medzinárodné turnaje, ktoré dosahovali veľmi vysokú úroveň. 

Atletika
V Banskej Bystrici sa nachádzali tri veľmi dobré atletické dráhy. 

Vzhľadom na to, že hlavný športový klub Slávie nemal atletiku vôbec 
v programe, atletika napriek úspešnej minulosti v roku 1932 v meste 
upadala. Na svetových majstrovstvách YMCY v Kodani sa prebojoval 
Banskobystričan Martaj do finále v behu na 100 m, v ktorom skončil na 
peknom šiestom mieste.

Volejbalový klub YMCA 
Volejbalový tím YMCA z Banskej Bystrice bol v tejto dobe 

niekoľkokrát majstrom Slovenska. 
Okrem volejbalu sa v Banskej Bystrici venovala z letných športov 

pozornosť aj basketbalu, hádzanej a po vybudovaní nového bazéna sa 
začalo aj s plaveckými športami. Letné športy dopĺňali šerm a stolný tenis 
s tímom YMCA. V Banskej Bystrici sa zásluhou tohto tímu uskutočnili aj 
majstrovstvá sveta v stolnom tenise. 

Zimné športy
Zatiaľ, čo po skončení jesene končila v Banskej Bystrici sezóna 

letných športov na ich miesto nastupovali zimné športy. Snehu na 
okolitých horách napadlo vždy dosť už obyčajne koncom novembra a 2 
a pol mesiaca bolo dosť snehu aj v samotnom meste:

„Jedinečná táto poloha Banskej Bystrice, skvelé lyžiarske terény 
a dobré snehové pomery sú prednosťou, ktoré z v budúcnosti urobia 
z Banskej Bystrice „Slovenský Davos“.“ (rok 1932)

BANSKÁ BYSTRICA SLOVENSKÝ DAVOS V ŠPORTE
Bude  naše mesto v roku 2017 európskym mestom športu?

Lyžovanie – Ski klub Banská Bystrica
Banská Bystrica patrila na Slovensku k mestám s najväčším počtom 

rekreačných lyžiarov. Športové lyžiarstvo sa začalo rozvíjať v roku 1929, 
kedy bol založený Skiklub Banská Bystrica. Za tri roky činnosti klubu, boli 
jeho dorastenci považovaní za najlepších dorasteneckých pretekárov 
na Slovensku. Každý rok sa uskutočňovali v Banskej Bystrici lyžiarske 
preteky. Od začiatku patrilo dôležité miesto skokom na lyžiach, skákalo 
sa najskôr v Laskomeri v provizórnych podmienkach, v roku 1932 sa 
začalo s výstavbou nového moderného mostíka v miestnej časti „Pod 
Rybou“, ktorý po dobudovaní patril medzi najmodernejšie skokanské 
mostíky v republike. V tej dobe sa projektovala dokonca sánkarská dráha 
dlhá 4 km, ktorá mala byť situovaná pri Mičinskej ceste.

„Kanadský“ hokej – ŠK Slávia
V Banskej Bystrici bol okrem lyžiarstva rozšírený hokej. „Kanaďania“ 

bystrickej Slávie patrili medzi najstaršie a najlepšie slovenské mužstvá. 
Už v tej dobe sa zásluhou E. Šeböka venovala veľká pozornosť výchove 
mladých talentovaných hokejistov. Naši hokejisti hrali v tej dobe na 
klzisku Slávie v mestskom parku. Klzisko pre hokejových hráčov vytvorili 
zatopením tenisových dvorcov.

Športovopolitická zaujímavosť a prvenstvo Banskej Bystrice
Meradlom športového rozmachu v Banskej Bystrici v 30.tych rokoch 

20. storočia bolo aj to, že do mestského zastupiteľstva predložili športovci 
samostatnú nepolitickú kandidátku banskobystrických športovcov a boli 
úspešní – získali dve poslanecké kreslá. Bol to prvý prípad v dejinách 
športu v Československej republike. Členmi vtedajšieho mestského 
zastupiteľstva sa stali Dr. M. Seidner a pán profesor B. Šofr. 

„Banská Bystrica, mesto letných i zimných športov, budúci „Slovenský 
Davos“, má i športovo pokročilé okolie. Blahodarný vplyv športovo 
vyspelého mesta je badateľný v každej dedine bystrického kraja. Toto, 
spôsobom svojho vzniku i vývoja zaujímavé hnutie, zobudilo pozornosť 
oficiálnej i neoficiálnej športovej verejnosti nielen na celom Slovensku, ale 
i na Morave a v Čechách, najmä v Prahe, kde sa ním viackrát zaoberala 
i športová úradná tlač.  Prítomnosť dokazuje, že Banská Bystrica sa stáva 
dobrým príkladom aj pre iné mestá a kraje nášho Slovenska. Dnes existujú 
športové kluby takmer v každej obci banskobystrického okolia: v Radvani, 
v Jakube, v Majeri, v Kostiviarskej, v Uľanke, v Šalkovej, v Podlaviciach, 
v Tajove a v Španej Doline. V týchto malokluboch venujú sa predovšetkým 
futbalu, ale v roku 1932 úspešnú premiéru zaznamenala radvanská 
Sokolská jedenástka v ľadovom hokeji.“  

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

Úprimne? Nie príliš pozitívne. Banská Bystrica, kedysi jedno z troch 
krajských miest, sa po vzniku členenia na osem samosprávnych krajov 
pomaličky prepadávala na dno rebríčka. Predbehla nás Trnava, Nitra, 
Žilina... Ostatné krajské mestá sa rozvíjali, naša 
Bystrica stagnovala. Na to, s akou masívnou 
politickou podporou vstupoval môj predchod
ca Ivan Saktor do funkcie, príliš veľa toho pre 
mesto neurobil. Z podpory, akú mu na začiatku 
deklaroval premiér Fico, mohol vyťažiť určite viac. 
Jeho predchodca, primátor Králik, mesto za dve 
funkčné obdobia vytiahol z dlhov a ekonomicky 
zastabilizoval, ale Ivan Saktor ako správny ľavičiar 
skôr mrhal ako gazdoval. Banská Bystrica bola 
v roku 2010 zadlžená a situácia vôbec nevyzerala 
ružovo. Vstupoval som do predvolebnej kampane 
s povesťou rebela zo štátnych lesov a bojovníka 
s korupciou (so skupinou kolegov som podal 
trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za 
tunelovanie lesov, aj keď bolo jasné, že nás to 
bude „stáť hlavy“). Moje volebné víťazstvo bolo 
veľkým prekvapením, ale oveľa väčšie prekvape
nie som našiel po nástupe do funkcie. Čakalo nás 
veľmi veľa práce. Môžem konštatovať, že sa nám 
mnoho vecí podarilo.

Aký ste mali vzťah so zastupiteľstvom a jednotlivými poslancami počas 
vášho funkčného obdobia? 

Vzťah so zastupiteľstvom? Pomerne zložitý. Ale v osobnej rovine 
som si s väčšinou poslancov vytvoril dobrý, kolegiálny pracovný vzťah, 
ba s niektorými až priateľský. V politickej rovine to bolo zložitejšie: 
najmä poslanci väčšinového klubu koalície SmerSNSHZDS boli discipli
novaní a jednotní v postoji nepodporiť nič, čo by chcel primátor, nech by 
to bolo pre mesto akokoľvek výhodné.

Bolo aj niečo, čo vyslovene ľutujete počas výkonu vášho mandátu ale-
bo naopak niečo, čo vás vyslovene potešilo?

Iste. Bolo jedno i druhé. Ľutujem, že som nevenoval viacej času 
mojim deťom. Moja bývalá asistentka raz utrúsila, že som za prvý rok 
primátorovania osobne prijal viac občanov než môj predchodca za 
štyri roky. Ale chcel som byť otvorený komunikácii s ľuďmi, počúvať ich 
názory, aj kritiku. Málo času som venoval rodine, a to je dlh, ktorý už 
nesplatím. To ma mrzí. A ešte si myslím, že je škoda, že nepokračuje 
gastrofestival Grilliada. To bol sľubný projekt. A čo ma potešilo? Ako 
bývalého učiteľa ma trápil stav škôl v meste. V tomto moji predchodco
via urobili len veľmi málo. Preto som hrdý na to, že počas môjho pôsobe
nia sme dokázali zrekonštruovať a zatepliť budovy siedmych základných 
škôl. To je kvalitatívny posun, ktorý ma naozaj teší. Trochu trpkú príchuť 
má víťazstvo vyjadrené verdiktom Najvyššieho súdu, že nečerpanie eu
rofondov na rekonštrukciu škôl bolo spôsobené zmätočným postupom 
Úradu pre verejné obstarávanie. Zmarená šanca... A ešte ma teší, že som 
odovzdal svojmu nástupcovi najmenej zadlžené krajské mesto.

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

Takúto otázku si z princípu nekladiem. Čas sa  vrátiť nedá. V každom 
okamihu som sa rozhodoval podľa najlepšieho vedomia a svedomia, na 
základe informácií a poznatkov, ktoré som mal v danej chvíli k dispozícii. 

Vaše primátorské obdobie prebiehalo v období, keď sa na čele vlády 
vystriedali Iveta Radičová a Robert Fico. Mali tieto zmeny nejaký vplyv 
na mesto, resp. výkon vášho mandátu? 

Samozrejme, že mali. Nastupoval som do funkcie ako nezávislý s pod
porou pravicových strán. Pravdupovediac, tej „podpory“ som si veľa 

ROZHOVOR S EXPRIMÁTOROM MGR. PETROM GOGOLOM
V minulom roku uplynulo štvrťstoročie, odkedy sa začala písať aj novodobá história spravovania nášho mesta ako samosprávy, volenej 

priamo občanmi. V štyroch predchádzajúcich číslach Bystrického Permona sme vám priniesli rozhovory so štyrmi primátormi, ktorí pôsobili v 
Banskej Bystrici v rokoch 1990 – 2010: Ing. arch. Stanislavom Mikom, PhDr. Igorom Presperínom, CSc., doc. Jánom Králikom, CSc. a Mgr. Ivanom 
Saktorom. Sériu rozhovorov uzatvárame s primátorom Mgr. Petrom Gogolom, ktorý viedol mesto vo funkčnom období  2010 – 2014.  

neužil. Ani zo strany pravicovej vlády, ani zo strany predstaviteľov pravice 
na území mesta. Po roku prišli predčasné voľby a s nimi sa situácia obrá
tila. Vláda Roberta Fica dala samosprávam veľmi jasný signál, že tam, kde 
si nezvolili „správneho“ starostu či primátora, nech s podporou nerátajú.    

Sledujete dianie v meste aj po odchode z pri mátorského úradu? Ak 
áno, ako ho hodnotíte?  

Áno, sledujem, aj keď už nie tak intenzívne 
ako predtým. Vnímam silný záujem vládnucej 
strany, ktorá podporovala zvolenie súčasného 
primátora, dať jasný signál obyvateľom mesta, že 
na radnici sedí muž v tom „správnom drese“. Za
tiaľ sa toho veľa nezmenilo, ale nechcem byť voči 
pánovi primátorovi Noskovi nespravodlivý, rok a 
štvrť je predsa len krátka doba na hodnotenie. 
V každom prípade mu držím palce, všetko, čo sa 
mu podarí, bude prínosom pre naše mesto.

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

Osobne mi veľmi prekáža politikárčenie, ktoré 
prešlo z vysokej politiky aj do tej regionálnej. Par
tokratické móresy krivia slušnú politiku a často 
prevažujú nad záujmom mesta. Vnímam to aj ako 
poslanec BBSK na pôde krajského zastupiteľstva. 
Myslím si, že by sme mali mať silu povzniesť sa 
nad stranícke alebo skupinové záujmy a viac sa ve

dieť zomknúť pri presadzovaní záujmov a potrieb ľudí. A to je aj môj odkaz 
mestskému zastupiteľstvu. A súčasnému primátorovi prajem, aby bol vo 
funkcii úspešný a „potiahol“ to aspoň dve volebné obdobia. Naše mesto 
potrebuje kontinuitu.

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

V týchto dňoch bude do života uvedená dlho očakávaná kniha 
z autorskej dielne Pavla Hrončeka a Richarda R. Senčeka o podzemí 
Banskej Bystrice. Monografia s názvom: Podzemie Banskej Bystri-
ce a okolia sa systematicky venuje umelému podzemiu, ktoré však 
neslúžilo priamo na ťažbu nerastných surovín. Nájdeme tu informácie 
o historickom podzemí Banskej Bystrice a okolitých obciach, históriu 
priemyselných a dopravných tunelov, podzemných krytov, studní, piv
níc, ale aj mnohých ďalších priestorov.

Dielo má charakter historicky 
náučnej publikácie s encyklope
dickým akcentom. Ide o výsledok 
viac než šesťročnej práce oboch 
autorov. Obsahuje bezmála 700 
obrázkov, máp, grafov, schém, 
344 strán a viac než 17 AH textu. 
Kniha je jediným uceleným die
lom svojho druhu nielen v Ban
skej Bystrici, ale aj na Slovensku 
a v okolitých štátoch. Jej odbornú 
kvalitu potvrdili vo svojich re
cenziách viacerí významní vedci, 
z ktorých spomeňme aspoň: Dr. 
h. c. prof. PhDr. Júliusa Albertyho, 

CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Pavla Rybára, PhD. Pre viac informácií sledujte 
našu internetovú stránku www.permonrevue.sk . Knihu si budete môcť 
zakúpiť každom dobrom kníhkupectve. 

Dlho očakávaná kniha je tu!


