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Ročník XIV.            Číslo 2.           Jún 2016

Obdobie okolo 21. júna, keď slnko pri svojom zdanlivom 
pohybe dosahuje najväčšiu odchýlku od rovníka, dostáva sa 
nad obratník Raka, a potom sa začína vracať, poznáme ako letný 
slnovrat. Takmer na celom svete bol sprevádzaný obradmi, 
ktoré sa spájali s kultom slnka a ohňa. V tradičných predstavách 
je oheň symbol čistoty, ničenia i obnovy života. Symbolizoval 
víťazstvo slnka nad tmou, bol oslavou slnka a svetla. Niektoré 
z foriem kultového uctievania ohňa Slovanmi pretrvali na 
Slovensku do 1. polovice 20. storočia vo forme tradičných 
zákazov a poverových praktík.

Noc pred dňom Jána Krstiteľa (24. jún) sa považovala 
za tajomnú. Bola to noc plná mágie lásky – keď chcela diev
čina vedieť, koho bude mať za muža, položila si pod vankúš 
rastlinku nazývanú osúdenica (hadivku obyčajnú) alebo 

láskavec (slezinník červený), aby v spánku uvidela tvár svojho milého. 
Inokedy si dala pod hlavu mužské nohavice a opäť sa jej mala prisniť 
tvár jej nastávajúceho. Dievčence si vili vence z lúčnych kvetov 
a hádzali ich do koruny stromov. Ktorej sa veniec zachytil na vetve, 
tá sa mala do roka vydať. Podľa poverových predstáv sa počas tejto 
noci aktivizovali nadprirodzené sily. Verilo sa, že v noci tancujú 
strigy na krížnych cestách a víly na lesných čistinkách. Bosorky ne
raz škodili aj gazdinám najmä tak, že odoberali kravám mlieko.

Ľudia ďalej verili, že kvitnúce rastliny pred východom slnka hovoria 
ľudskou rečou a povedia, akú chorobu liečia. Zber svätojánskych 
bylín (zelín) bol rozšírený na celom Slovensku takmer do polovice 20. 
storočia. Rastlinky mali predpovedať aj dĺžku života. V okolí Banskej 
Bystrice pre každého v domácnosti zavesili pod povalu netresk (skal
nica). Komu zvädol, mal do roka zomrieť. Fantázia opriadla čarovnou 
mocou najmä papradie, známe u nás aj ako čertovo rebro. Verilo sa, 
že kvitne jedine o polnoci z 23. na 24. júna. Na mieste, kde kvitne, má 
byť zakopaný poklad. Očistná a liečebná moc sa pripisovala aj vode, 
najmä rose pozbieranej na lúke. Šťastie mal mať človek, ktorý chytil 
svätojánsku mušku a nosil ju pri sebe. 

V obciach v okolí Banskej Bystrice bol pre sviatok pálenia ohňov 
zaužívaný názov Vajano. Pálenie ohňov patrilo medzi veľ ké udalosti  
v živote celého dedinského spoločenstva, hoci to bola predovšetkým 
vec mladej generácie. Jedným z ich cieľov v minulosti bolo privolať 
dážď, očistný význam sa pripisoval preskakovaniu ohňa. Mládenci 
nachystali dostatok dreva na vatru a po zapálení ohňa sa mládež 
zabávala pri muzike, hrali sa bujaré hry a spievali piesne s typickými 
ťahavými melódiami.

V minulosti sa oheň počas letného slnovratu obradne zapaľoval 
pomocou kremeňa a ocieľky, prípadne trením dvoch kusov dreva. 
Mohli to robiť len poctiví mládenci. Z takto zapáleného ohňa si 
ženy vzali žeravé uhlíky a rozložili nový oheň vo svojej domácnosti. 
Napríklad aj muži si ním radi pripaľovali fajky. Tento oheň sa totiž 
pokladal za mladý a čistý.

TAJOMNÁ JÁNSKA NOC

Pokračovanie na str. 2.

Od roku 2011 mesto Banská 
Bystrica vyhlasuje a vytvára evi
denciu pamätihodností, ktoré sú 
po prerokovaní v Komisii pre pa
mätihodnosti a schválení v mest
skom zastupiteľstve zaradené 
do zoznamu pamätihodností a 
ktorým sa následne poskytuje 
príslušná ochrana. V roku 2015 
v knižnej podobe vyšiel už druhý 
diel Pamätihodností mesta Ban-
skej Bystrice, kde sú zahrnuté 
ďalšie hmotné a nehmotné pa
mätihodnosti mesta, ktoré pri
budli po vydaní prvého dielu 
rovnomennej publikácie v roku 
2012. Doteraz však do zoznamu 
pamätihodností Banskej Bystrice 
nebol zaradený Šibeničný vŕšok, 
pričom mu hrozí úplná likvidácia zástavbou.

Pre mnohých takáto pamätihodnosť bude iste zaváňať určitou 
morbídnosťou, je však dokladom významu mesta v dávnej minulos
ti, keď disponovalo „právom meča“ (Ius gladii). Mesto ešte koncom 
14. storočia toto právo neuplatňovalo. Historici uvádzajú, že staro
bylé právo meča, na ktoré sa v priebehu 16. storočia mestská rada 
často odvolávala, nebolo výslovne uvedené v základnej listine mest
ských práv. Podľa ediktu kráľa Ferdinanda I., vydaného v Augsburgu 
16. novembra 1547, mesto už malo právo nad odsúdeným vykonať 
trest smrti. Popravy sťatím sa vykonávali spravidla v hornej časti ná
mestia pred radnicou a popravy obesením na Šibeničnom vŕšku (Gal
genberg), ktorý je znázornený príslušným symbolom aj na niektorých 
historických mapách.        

mal by byť tiež 
pamätihodnosťou mestaŠIBENIČNÝ VŔŠOK

  Sv. Anna medzi rokmi 1953-58

Pokračovanie na str. 2.

Mesto Banská Bystrica už aj v dobách monarchie, ale aj za 
čias republiky bola považovaná za „najfrancúzskejšie“ mesto. Bolo 
to preto, lebo v tomto meste najviac ľudí hovorilo po francúzsky  
a uznávalo ten štýl života za taký, ktorý by mu najviac vyhovoval. 
A preto všetko francúzske bolo ostro sledované, hlavne keď sa to 
týkalo aj  diania u nás doma.

NAŠE NOVINY 22. decembra 1935 priniesli nasledujúcu správu:

„SPEVÁČKOVIA DREVENÉHO KRÍŽA.
Parížski speváčkovia Dreveného kríža prídu k nám na Vianoce. 

V stredu dňa 1. januára 1936 zavítajú parížske deti sdružené 
v svetoznámom detskom sbore „Speváčkov dreveného kríža“ La 
mané pri svojej návšteve vianočnej  ČSR tiež do Banskej Bystrice.

SPEVÁČIKOVIA DREVENÉHO KRÍŽA

Pokračovanie na str. 5.
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O Šibeničnom vŕšku, ktorý sa nachádza medzi obchodným domom 
Európa a sídliskom  Belveder nad plážovým kúpaliskom, sme sa už zmie
nili z pera Vladimíra Sklenku v Bystrickom Permone č. 2/2007. Viac infor
mácií z dejín mestského súdnictva do konca 16. storočia alebo o bansko
bystrických popravných mečoch sa nachádza v pozoruhodnej publikácii 
Igora Grausa „Banská Bystrica v 16. storočí“, ktorá vyšla v roku 2015. 

Emil Jurkovič v „Dejinách kráľovského mesta Banská Bystrica“ 
takto opisuje poslednú cestu odsúdenca cez Dolnú ulicu na popravis
ko: „Sprievod okrem zvedavcov spolutvoril kňaz, poskytujúci poslednú 
duchovnú útechu, kat s poverením vykonať rozsudok a niekoľko členov 
súdu – jeden z nich na onom smutnom mieste ešte raz prečítal rozsu-
dok. Kým celý pochmúrny sprievod nedorazil do cieľa, znel mestom 
smutný hlas umieračika (Arme Sünder Glöcklein). Počas cesty sa 
sprievod trikrát zastavil na vrúcnu modlitbu. Raz pred Kostolíkom sv. 
Alžbety, druhýkrát pri kríži, nachádzajúcom sa pri múre prvého domu 
stojaceho na pravej strane za mostom cez potok Bystrica a nakoniec 
pred kamennou statuou sv. Anny na úpätí kopca“.        

Pokúsme sa konfrontovať uvedené miesta zastavení so súčasným 
stavom, ako aj navrhnúť možnosti ich rekonštrukcie, čím by bolo mož
né získať ucelený súbor v rámci tejto pamätihodnosti.

Prvé zastavenie sprievodu bolo pred Kostolom sv. Alžbety, ktorý 
sa dodnes zachoval, teda s identifikáciou miesta nie sú problémy.

Druhé zastavenie bolo na Dolnom námestí (Huštáku) pri dreve
nom kríži s korpusom Ukrižovaného a oblúkovitou plechovou strieš
kou, ktorý stál na pravej strane hneď za mostom cez potok Bystrica. 
Znázornený je na akvareli Dolnej brány z vonkajšej strany od Ernö 
Myskovszkého z roku 1904. Toto miesto bolo značne poškodené pri 
deštrukcii mosta koncom roku 1944, kríž sa však zachoval. Z povojno
vého obdobia je kríž viditeľný na dobovej fotografii z roku 1953 i na 
ďalšej spred roku 1958, kde ešte vyčnieva  spoza staršej  lipy, onedlho 
ho však definitívne odstránili. Do súčasnosti sa zachovala len pôvod
ná, dnes už mohutná lipa na odbočke do ulice Janka Kráľa, vedľa kto
rej by nebol problém predmetnú repliku dreveného kríža  umiestniť.

Posledné, tretie zastavenie bolo na úpätí Šibeničného vŕšku pred 
súsoším sv. Anny a malej Márie, umiestnenej na murovanom podstavci 
s plechovou oblúkovitou strieškou. Emil Jurkovič sa v dejinách mesta 
o neskoršej histórii tejto sochy zmieňuje takto: „Sochu odvtedy zbož-
nosť obyvateľov opatruje a udržiava bez toho, že by si spomenula na jej 
pôvodný účel“. Toto však prestalo platiť po roku 1974 keď pri asanácii 
okolitých budov na Troskách súsošie nemilosrdne odstránili a zrejme aj 
zničili. Vhodné by bolo podľa dobových fotografií vyhotoviť repliku toh
to súsošia na rovnakom murovanom podstavci s oblúkovitou ochran
nou strieškou ako kedysi a umiestniť ju v približne zodpovedajúcej polo
he. Lokalizácia by nemala byť náročná a vhodný priestor je možné nájsť.

Pôvodná cesta na Šibeničný vŕšok viedla hlbokým úvozom, pričom 
asi v polovici na ľavej strane v zákrute bol malý pramienok (akási stud
nička), z ktorého niekedy na cestu vytekala voda. Spočiatku bola cesta 
len zemná, chodilo sa po nej k medokýšu na Štiavničkách, neskôr ju 
ako jednu z prístupových ciest k plážovému kúpalisku vyasfaltovali. 
Dnes je to široká asfaltová cesta Tibora Andrašovana, vedúca nielen 
k parkoviskám obchodného komplexu Európa, ale aj ďalej smerom 
na Belveder. Presnejšie lokalizovať popravisko na Šibeničnom vŕšku 

nie je možné, pričom južná časť už bola odkopaná na výstavbu zmie
nených parkovísk. Práve na vyvýšenom mieste nad parkoviskami by 
bolo vhodné zabezpečiť malú plôšku na symbolickú prezentáciu Šibe
ničného vŕšku či už skromnejšie, formou informačného panelu s ne
jakým trojrozmerným symbolom, alebo honosnejšie v podobe malej 
vyhliadkovej plošiny či veže s príslušnými informáciami v jej vnútri. 
V stredoveku bolo totiž pravidlom, že takéto popraviská sa zriaďovali 
na vyvýšených miestach, aby boli z ďaleka viditeľné a v širokom okolí 
slúžili na výstrahu. Svedčí o tom aj historický údaj, že v roku 1750 do 
šibenice udrel blesk a spôsobil na nej veľké škody. 

Lekár, prírodovedec a spisovateľ Gustáv Kazimír ZechenterLasko
merský (1824 – 1908) sa v literárnej práci „Radvanský jarmok“ o Ši
beničnom „kopčeku“ takto humorne zmieňuje: „Vtedy tam ešte stáli 
znamenité, veľmi komfortné šibenice o troch stĺpoch, všetko to solídna 
robota, ako vravievali, i pre naše detné deti. Traja mohli naraz na nich 
pohodlne visieť, bez toho, jeden druhého čo najmenej boli inkomodo-
vali. Škoda – ten pamätník hrdúsenia už od tých čias pováľali. Šibenice 
zmizli, šibenci ostali!“        

Nakoniec ešte za zmienku snáď stojí, že hneď na začiatku stúpa
nia starej cesty úvozom vpravo stál Šáškyho dom, ktorý pôsobil veľmi 
pochmúrne, ba až strašidelne. Niektorí starí Bystričania sa domnie
vali, že v ňom býval mestský kat, čo sa ale nezakladá na pravde. Bol 
to však objekt akoby stvorený na umiestnenie expozície o hrdelnom 

práve mesta v stredoveku, žiaľ, prednedávnom tento dom zbúrali a 
nahradili iným objektom, čím bola táto možnosť nenávratne stratená.

Čím má mesto viac pamiatok a pamätihodností, tým sa stáva 
atraktívnejším nielen pre vlastných obyvateľov zaujímajúcich sa o his
tóriu, ale najmä pre návštevníkov z iných regiónov či z iných krajín. 
Je preto nanajvýš dôležité ich zachovanie, údržba, prípadne aj rekon
štrukcia.

Július Burkovský  

ŠIBENIČNÝ VŔŠOK - MAL BY BYŤ TIEŽ PAMÄTIHODNOSŤOU MESTA
Pokračovanie zo str. 1.

  Závoz

  Kríž na Huštáku pred rokom 1958

  Šášky - dom, september 1980
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Územie medzi koncom Dolnej ulice a sídliskami Radvaň a Fončorda 
v súčasnosti radikálne mení svoju tvár. Medzi obyvateľmi existujú rôz
ne postoje k novej výstavbe. Od názorov obhajujúce zmeny, až po tie, 
ktoré chcú zachovať zeleň. O daný priestor bol vždy záujem. V súčas
nosti jeho využitie síce rozdeľuje Bystričanov, ale priestor menil svoju 
podobu pomerne často. Dôležitým miestom je hlavne sútok Bystrice 
s Hronom. Jedna z hypotéz hovorí, že práve rieka Bystrica dala pome
novanie pôvodnej osade Bystrica, ktorá sa mohla nachádzať na terase 
práve pri tomto sútoku. 

Ak by sa hypotéza potvrdila, tento priestor by bol osídlený skôr než 
samotná Banská Bystrica. Nemusíme ísť však do čias pradávnych, aby 
sme hľadali posledné výrazné zmeny. Starší Bystričania si iste budú pa
mätať, že na miestach, na konci Dolnej ulici, kde v súčasnosti vyrástli dve 
nové stavby, stáli školské budovy. Boli zbúrané po druhej svetovej vojne, 
pretože mali čiastočne narušenú statiku, ale aj bránili výstavbe cesty sme
rom na Brezno. Nové budovy sčasti napodobňujú tie pôvodné. 

Ak sa pozeráme od mesta Banská Bystrica smerom na Radvaň, tak 
ani priestor za tokom Bystrice nebol prázdny. V tomto roku tu bol vyko
naný archeologický prieskum a čoskoro sa tu začne stavať. V minulosti 
tu stáli hospodárske a obytné budovy. Bola tu vlastná štvrť so známou 
Radvanskou ulicou. Zachoval sa nám nielen plán tohto územia, ale aj 
niekoľko pohľadníc a leteckých snímok. Priestor bol asanovaný postup
ne po druhej svetovej vojne. 

Okrem obytných a hospodárskych budov je potrebné spomenúť, 
že ďalej smerom k Radvani sa dávnejšie nachádzali objekty striebornej 
huty. Strieborná huta zanikla podstatne skôr a jej budovy boli využívané 
na rôzne najmä priemyselné účely. Huta sa nachádzala najmä v priesto
re medzi Európou SC, Okresným úradom a Hronom, ale bol to pomerne 
veľký komplex, ktorý pozostával z niekoľkých desiatok budov a stavieb. 
Ďalšie budovy sa nachádzali aj v smere proti prúdu Tajovky a inde. Pri
bližne v priestore veľkého kruhového obchvatu stál aj komplex radvan
ských kasární a v priestoroch, kde dnes stojí Európa, boli jednak obytné 
budovy a jednak pivnice a budovy starého banskobystrického pivovaru. 
Pokiaľ strieborná huta zanikla už skôr, na kasárne, ale aj na pivovarské 
pivnice si skôr narodení obyvatelia ešte pamätať môžu. Zachytené sú aj 
na ortomape z roku 1948 a na mnohých pohľadniciach. Pivnice s veľkou 
časťou budov Na Troskách boli asanované v roku 1975.

Celý priestor sa neustále menil. Za zmienku stojí aj úprava toku 
Hrona. Hlavný tok tiekol približne tak ako aj dnes, ale v časti smerom 
k Radvani boli v minulosti vybudované tzv. Dolné hrable a tok tu bol 
podstatne širší. Neskôr bol táto časť zregulovaná a zasypaná. Dnes po 
násype vedie cestná komunikácia smerom na Brezno. Dolná ulica kon
čila až pri toku Bystrice. Za ňou nasledovalo malé námestíčko, z ktorého 
vybiehalo niekoľko ulíc. Dodnes sa z nich zachovala súčasná ulica Janka 
Kráľa a zvyšky ulice Na Troskách. Po Radvanskej ulici neostala žiadna 
pamiatka, len niekoľko pohľadníc. 

Zástavba Radvanskej ulice sa nelíšila od iných častí mesta. Stáli tu 
murované jedno až dvojposchodové obytné budovy s hospodárstvom 
alebo remeselnými dielňami. Časť týchto budov lemovala breh Hrona, 
čím mu dávala trochu iný vzhľad než má dnes. Dôvodom ich asanácie 
bola predovšetkým výstavba nových komunikácií. V časti zvanej Hušták 
vznikla komplikovaná viacúrovňová križovatka, kde sa delia hlavné smery 
na Zvolen, Brezno, Martin a Ružomberok a niekoľko ďalších miestnych 
ciest. Po asanácií domov a výstavbe ciest boli nevyužité plochy premene
né na malé parčíky. V jednom z nich, práve na mieste, kde sa pripravuje 
ďalšia výstavba, stál dlhé roky veľký plechovobetónový kosák s kladivom. 

Richard R. Senček

ÚZEMIE MEDZI BYSTRICOU A RADVAŇOU

29. februára 2016 sa skončilo hlasovanie, v ktorom sme pomoh
li získať 70 000 € pre záchranu vzácnych 700ročných fresiek v 
Kostole sv. Martina, biskupa v Čeríne. Všetci, ktorí sme poslali svoj 
hlas, sme preukázali veľký lokálpatriotizmus. O niečo podobné sa 
snaží aj farnosť Katedrála sv. Františka Xaverského, ktorá je vlastní
kom Kaplnky sv. Jána Nepomuckého pri železničnej stanici Banská 

Bystrica  mesto. Na jar tohto roku by v prvej etape mala prejsť 
rekonštrukciou strecha kaplnky. Ak by sme sa všetci 44 491 hla
sujúci spojili a poslali pre kaplnku 1 euro na účet verejnej zbierky, 
kaplnku by sa podarilo zachrániť. Stačí jedno euro. Ďakujeme.

Redakcia

1 EURO PRE KAPLNKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO
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Rok 1854 v kultúre mesta. Aj keď píšeme hlavne o divadelnej kultú
re v Banskej Bystrici, vtedy Neusohl, neznamená to, že máme zabudnúť 
na ďalšie veľmi významné kultúrne podujatia, ktoré sa v meste uskutoč
nili. Boli tu v tých časoch veľmi hodnotné prednášky a praktické vystú
penia s ukážkami vyrážajúcimi dych, z oblasti chémie, fyziky, anatómie, 
ale i z prírody. A ak niektoré záležitosti opisujeme nielen heslovite, tak 
je to preto, lebo naša súčasná verejnosť o týchto akciách v podstate nič 
nevie, lebo to nemá odkiaľ vedieť.  A každá nová, aj tá najmenšia infor
mácia, ktorá sa k nám dostane a dokážeme ju zaznamenať pre budúce 
generácie, nesmierne obohatí naše vedomosti. Nesmieme zabudnúť, 
že v tých dobách, ešte 
bez železnice, bez  tele
grafu a telefónu, všetko, 
čo sa udialo, sa rátalo 
za udalosť nielen dňa, 
ale aj týždňa alebo me
siaca. Občania mesta, 
hlavne z lepších rodín, 
veľmi po zorne sledovali 
všetko, čo sa deje a ke
ďže iného rozptýlenia 
nebolo, tak celý život sa 
odohrával medzi kosto
lom, tržnicou, reštaurá
ciou a kul  túrnym stánkom 
 di vadlom, na ktorý boli 
mimochodom mešťania 
veľmi hrdí.

Všetko, o čom tu 
dnes bude reč, má vý
povednú hodnotu v pla
gátovej tvorbe, z ktorej 
sú čerpané všetky úda
je. Teda nie zo spomie
nok, ktoré povedala 
jed na babka, aj keď aj 
tie si veľmi ceníme, ale 
ich nemáme! A tak teda 
všetko, čo sa v meste v roku 1854 odohralo, je na plagátoch a to zásad
ne len v nemeckom jazyku, ktoré tlačil výlučne  Filip Machold. Veď iný 
tlačiar v meste ani nebol. Treba uviesť ešte aj to, že dejiskom takmer 
všetkého bolo „Mestské divadlo“, alebo celkom presne „ Stadt – Thea
ter in Neusohl“.  Ukážka:

8. január, nedeľa: Svetlo alebo hmlistý obraz, v troch dieloch. 
Ceny vstupeniek v konvenčnej mene. Divadlo bude vykúrené.  Pozý
va najoddanejší Anton Schnabel.

26. január, štvrtok: Mechanické predmety a čínske cvičenia  v dvoch 
dieloch, žiak svetoznámeho Bo
sca, Eduard Kövessi, eskamotér. 
Produkcie na najvyššej úrovni  za 
asistencie hudby. Divadlo bude 
vykúrené.

28. január, sobota a 29. ja
nuár, nedeľa: Opakované pred
stavenie pre obrovský záujem 
ve rejnosti.  

24. apríl: Pozvánka k osla
vám svadby Jeho Výsosti apoš
tolského majestátu kráľa Fran
tiška Jozefa I. s Jej kráľovskou 
Výsosťou princeznou Elisabeth 
von Bayern. Slávnostný bál sa 
bude konať  v Greisingerovej sále 
v Banskej Bystrici. Pozvánky si 
možno zakúpiť dopredu len na 
subskripciu, ktorú vydal bálový 
komitét. (Táto akcia nebola pla
gátovaná!)

11. máj,  sobota: Dedinské 
diev ča, pani a stará baba alebo 

Bás nik z Provincie. (Nebolo vtedy zvláštnosťou, že na plagátoch sa ob
javili dve, niekedy i tri rôzne vystúpenia. Autorovi nie je známe, prečo to 
bolo tak, lebo herci nemohli toľko rolí ovládať naspamäť.  V tej dobe 
už divadlo malo svoju stálu scénu a stálych hercov. Nemali by sme na 
nich zabudnúť – páni: Lenger, Rostock, Konderla, Martorell, Maresch, 
Enders (direktor),  Stamm senior, Stamm junior. Dámy: Lindner a Seer.)

24. jún: Predstavenie  Joseph Duschnée a jeho Alpské piesne  
v serióznom komickom podaní Josepha a dám Katharina a Marga
retha. Predstavenie pre veľký záujem opakovali aj 30. júna. 

15. júl, sobota: Koncert violončelistu Franza Kletzera v divadle. Do 
programu boli zaradené 
aj dve maďarské piesne: 
Fantásia z opery Wilhelm 
Tell a Romanca z Dona 
Sebastiana. Umelec si 
zrejme do Banskej Bystri
ce len odskočil zo Štiav
nice, kde bol provizórny 
plagátik vytlačený. 

Skutočný kultúrny ži
vot, aj ten divadelný, sa 
však odohrával hlavne 
počas dlhých zimných 
ve čerov, ako je to zrejmé 
aj zo zachovalej plagáto
vej tvorby.

5. november, nede
ľa: Žalár. Nová ľahká hra 
v štyroch aktoch od Ro
dericha Benedíra. Réžia 
Gustav Rostock,  riaditeľ 
divadla Eugen Enders. Už 
sme spomínali hercov. Tu  
hrali ešte dámy: Schne
ider a Götler. Príhovor 
čítala pani Lindner. 

7. november, utorok: 
Kňažná z Praslinu ale

bo Noc hrôzy v hoteli Sebastiani, zo 17. na 18. augusta 1847. Dráma 
v piatich dejstvách. Autor: Josef Lang. 

9. november, štvrtok: Dáma v okne, nasleduje Nepriateľ žien v pasci 
alebo Starý Magister. Objaví sa tu aj nová herecká tvár – Johanec.

12. november, nedeľa: Trpaslíci z podzemia. V štyroch dejstvách 
vystúpi celkom 11 účinkujúcich. Dvaja trpaslíci sa volajú Golfo a 
Rasso a hrajú ich pani Maresch a slečna Seer.  Lístky abonentom 
predáva  farbiarsky majster pán Kovalovsky v Dolnej ulici č. 88 na 
1. poschodí.

14. november, utorok: Man
želka vojaka alebo Zasnúbenie 
v poľnom lágri. Predohra a hra, 
na ktorú obecenstvo pozýva Ca
roline Enders. 

16. november, štvrtok: Otec! 
Ešte jeden otec! Zase jeden 
otec! Autor: Johann Restron.

18. november, sobota: Me
ninové oslavy Jej Výsosti krá
ľovnej Elisabeth. Slávnostný prí
hovor. Nasleduje hra, ktorej au
torom je  Karl Blum – Zostanem 
slobodný.

19. november, nedeľa: Gróf 
Peter Szapáry, hrdina v otroc
kých reťaziach.  

21. november, utorok: Po
stillion. Hudba Franz Suppée. 
2. a 3. diel sa hrá neskôr pre 
10ročných.

23. november, štvrtok: Fried
rich Halm: Pýcha a láska. Dramatic

HISTÓRIA DIVADELNEJ KULTÚRY V BANSKEJ BYSTRICI 2. časť
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Boli už predvlani, spôsobili obrovský rozruch, získali si priateľov 
a sympatie svojimi nádhernými výkonmi v starých sboroch cirkev-
ných, koledách, spevoch svetských, madrigáloch, zo XVII. storočia 
a tiež i v našich národných piesňach. Majú ich vo svojom stálom re-
pertoári, spievajú ich nie len vo Francii, ale t. r. i na svojom druhom 
zájazde do Spojených štátov severoamerických, odkiaľ sa teraz vrá-
tili. I na lodi boli miláčkami  všetkých. Rivalizujú úspešne  so slávnym 
rímskym sborom Sixtínskej kaplnky. Veľké koncertné siene USA boli 
beznádejne vypredané! Budú spievať nové francúzske sbory, talian-
ske, české a slovenské, medzi ktorými tiež krásne vianočné koledy.“ 

Tie isté noviny referujú 3. januára 1936:
„Koncert „Speváčkov Dreveného kríža.“
Nášmu umeniumilovnému obecenstvu dostalo sa na Nový rok 

milého prekvapenia. Mestský osvetový sbor v B. Bystrici usporiadal 
v Národnom dome koncert svetoznámeho sboru parížskych speváč-
kov /La Manecanterie des petits chanteurs á la croix de bois/ pod 
vedením Abbé Maillete.

Tešili sme sa už vopred na tento koncert, ale všetky pochvalné 
kritiky boly len akoby slepou tôňou toho, čo títo malí speváčkovia 
predniesli. Tento sbor, ktorý sa utvoril pred 28 rokmi, pozostávajú-
ci väčšinou z detí, a to detí chudobných rodičov, dosiahol svetovej 
úrovne a je známy po celom kultúrnom svete.

Do svojho programu zaradil najlepšie výkvety  duchovných pies-
ní. Ktoré spieval v dlhých bielych tógach, shromaždený okolo dreve-
ného kríža.

Utešené svetské piesne spieval zase v jednoduchom a krásnom 
kroji  francúzskych  katolíckych skautov. Vyrážala z týchto piesní jará 
nálada slnečných krajov Francie, opäť zase pošmúrne melancholie 
hmlistých brehov. Z našich piesní bola to najmä „Tečie  voda tečie“, 
ktorú predniesol mladušký solista s neobyčajnou vernosťou a čisto-

tou reči. Mnohé spevy privádzaly obecenstvo priamo do vytrženia, 
búrlivému potlesku nebolo konca-kraja, takže mnohé musely byť 
opakované.

Starosta mesta M. Samuhel vrelými a precítenými slovami vítal 
hostí, ktorí sa neľakali diaľky a námahy a prišli k nám z tejto teplej 
a sladkej krajiny, aby priniesli pozdrav horúceho srdca spriatelenej  
Francie. Odprevádza ich na ďalšej ich ceste naše úprimné pozdrave-
nie a želanie, aby na tomto utešenom poli kultúry rozsievali naďalej 
nezištnú lásku Kristovu.

Abbé Maillét poďakoval francúzsky za vľúdne a milé prijatie, 
ktorého sa im práve v Banskej Bystrici dostalo a ktoré zaiste poslúži 
k utuženiu priateľského sväzku medzi Francúzskom a našou repub-
likou. Ďakuje tu i Jeho Excelencii ndp. biskupovi banskobystrickému  
za prevzatie  protektorátu a za to, že svojou osobnou účasťou poctil 
tento podnik.

J. E. ndp. biskup Marian Blaha krásnou francúzštinou uvítal hos-
tí ako protektor a duchovný arcipastier banskobystrických katolíkov 
a úprimne potriasol pravicu  každého speváka za nadšeného aplauzu 
obecenstva.

Akoby obláčok nevôle na nebi tohto krásneho kultúrneho sviatku 
bola opäť tá netečnosť banskobystrického obecenstva, ktoré precho-
váva tak málo porozumenia ku všetkému krásnemu a vznešenému. 
Či snáď tu jednoduchý drevený kríž, ktorý sa skvel na prsiach speváč-
kov, bol tou stenou, za ktorou zmiera všetko krásne, ktoré je v du-
šiach týchto predpojatcov? Týchto poslov mieru, ktorých víta celý 
svet s otvoreným náručím, naše „osvietené hlavy“ odmietajú! Koľká 
to zaslepenosť!“

Namiesto doslovu otázka: Vážime si dnes viac kultúrne hodnoty 
ako vtedy? Sme dnes iní?

Michal Kiššimon

SPEVÁČIKOVIA DREVENÉHO KRÍŽA Pokračovanie zo str. 1.

ká báseň v piatich vystúpeniach.
25. november, sobota: Oslava menín všetkých Katarín. Katarína, 

ženský husár alebo  Vyznanie.
26. november, nedeľa: Sen Silvestrovskej noci. Tajný súd. Cena 

za miesto ako obyčajne.
30. november, štvrtok: Turnaj 

v Kronsteine alebo Tri značenia. Be
nefičné predstavenie v prospech k. 
k.  Hofburg  divadla vo Viedni. Ria
diteľom je Eugen Enders, režisérom 
herec Gustav Rostock.

2. december, sobota: Pod
paľač alebo Šnúra perál. Autor 
Carl von Holtein. Dráma. 

3. december, nedeľa: Waldbur
gská noc a Starý z hory.  4 akty, au
tor  Müller.

7. december, štvrtok:  Ruská 
cárovná, Katarína Veľká. Predslov 
má Hermina Lindner.

8. december, piatok: Domáca 
čiapočka Doktora  Fausta.  8. pred
stavenie.

9. december, sobota: Srnec.  
Nevinný vedomý si viny. Autor – 
August v. Rosebue.

10. december, nedeľa: Már
notrat ník. Veľká, originálna čarovná 
hra  v troch dejstvách od Raimunda.

12. december, utorok: On 
je poblúznený a Múdry doktor. 
Upozornenie cteného publika. Od 
dnes sa kancelária divadla nachá
dza v Striebornej ulici číslo 343 
v dome, ktorého majiteľom je 
Ludvig Moraucsik.

14. december, štvrtok: Veľká národná vlastenecká hra: Gróf Miku
láš Zrinyi a Obliehanie Szigethu Turkami v roku 1566. Theodor Kórner 

– historickoromantická  národná hra v piatich dejstvách.
16. december, sobota: Šuster a advokát  a Pristihnutí na prome

náde. Autor: Franz Kaiser.
17. december, nedeľa: Škola života. Romantická rytierska hra v pia

tich dejstvách. Autor: Raupach.
19. december, utorok: Dve 

siroty z Ameriky a Christof a Re
nada. Autor: Carl Blum.

21. december, štvrtok: Mari
tana a Život a dobrodružstvo špa
nielskej tanečnice. Romantický tra
gickokomický obraz v piatich dej
stvách.  Benefičné predstavenie.

26. december, utorok: Zjave
nie v ružovej farbe. Veľká čarovná 
hra s tancom.

27. december, streda: Fakľa 
mladých z Cremony.  Romantická 
hra. Benefičné predstavenie.

28. december, štvrtok: Traja 
nerovnakí bratia. Nová originálna 
charakterová hra. Hudba A. Müller.

31. december, nedeľa: Prete
ky medzi Starým a Novým. Zápis
ník. Obliehanie z Landau.

Ako vidíme z uvedenej šta
tistiky na základe plagátov, ktoré 
ani nemusia byť kompletné, hralo 
sa naozaj veľmi často a obyčajne 
len pondelok bol výnimkou, že sa 
nehralo. Na plagátoch nezabud
li upozorniť ani na nasledujúci 
program. Banská Bystrica bola 
skutočne mestom kultúry.

Michal Kiššimon 
Pokračovanie v budúcom čísle. 
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Talent a zlatnícke zručnosti zdedil z Budapešti pochádzajúci Franti-
šek Rosenberger (tiež Franciscus, Franz, Ferenc) po významnom zlatní
kovi Laurentiusovi Rosenauerovi, 
ktorý bol pravdepodobne aj Ro
senbergerov otec a učil sa remes
lo v rokoch 1796 – 1800 u zlatníka 
Ondreja (Andrása) Kolbányiho. 
U svojho otca strávil študentské 
roky života. Do mesta Banská 
Bystrica prišiel František Rosen
berger na začiatku dvadsiatych 
rokov 19. storočia. Zaradil sa med
zi najlepších žiakov majstra zlatní
ka Samuela Libaya. Považujeme 
ho za jedného z posledných zlat
níkov, ktorý svoje majstrovstvo 
dokazoval nielen prácou, ale aj 
výučbou nastupujúcej zlatníckej 
generácie. František Rosenberger 
mal v majstrovi Libayovi veľký vzor a podľa neho sa snažil aj pracovať. 
Žiadosť o prijatie do cechu predložil banskobystrickému zlatníckemu 
cechu 19. februára 1823 a na základe preukázania svojho majstrovstva, 
prostredníctvom zlatníckych výrobkov, bolo jeho žiadosti vyhovené. 
František Rosenberger sa stal prá
voplatným členom cechu. 

K jeho majstrovskej práci, 
tzv. „Meisterstücku“ patrí aj 
nádherný úžitkový predmet a 
majstrovské zlatnícke dielo – cu
kornička. Hlavný cechový komi
sár Jozef Glabits ocenil vysokú 
remeselnú a umeleckú úroveň Rosenbergerovej práce. Po zaplate
ní vstupného cechového poplatku vo výške 25 forintov a prísahe, 
ktorou sa zaviazal, že bude dodržiavať cechové regule a prispievať 
do cechovej pokladnice, začal Rosenberger pracovať pre banskobys
trický zlatnícky cech. V meste Banská Bystrica pôsobil ako zlatník 
v rokoch 1823 – 1882, teda dlhých 59 rokov. Za mešťana bol prijatý 
22. apríla 1824. V roku 1833 kúpil od Anny Kolbovej dom číslo 31 
na dnešnej Dolnej ulici, ktorý 
vlastnil viac ako tridsať rokov. 
Predtým býval ako nájomník 
u Adama Sagana v dome číslo 1. 
Pri voľbách v revolučnom roku 
1848 zvolili Františka Rosenber
gera za člena mestskej rady. 

Svoje remeslo rozvíjal František 
Rosenberger na rôznych úrov niach. 
V roku 1845 pôsobil v meste na po
zícii zlatníckeho vicecechmajstra, 
v rokoch 1858, 1861, 1865, 1866, 
1869, 1870 a 1872 bol majstrom 
zlatníckeho cechu v Banskej Bystri
ci. Ako skúsený zlatník sa staral aj 
o zlatnícky dorast, učili sa a praco
vali u neho budúci zlatníci: Johan 
Hlavátsch, Johan Böhm, Samuel 
Biresch, Ferdinand Tausch, Ema
nuel Schaffarik, Mathias Alleram, 
Andreas Hinko, Joseph Aleram, 
Julius Schlosser, Paul Kobrany a Jo
zef Halama. Dňa 12. januára 1856 
nastúpil k nemu do učenia aj jeho 
syn Anton Rosenberger, ktorý ako mimoriadne nadaný žiak vstúpil 15. 
marca 1863 aj do zlatníckeho cechu. Ako majstrovský kus odovzdal ce
chovej komisii dve brošne a jeden pár náušníc. Medzi najnadanejšieho 
Rosenbergerovho žiaka však považujeme istého Vilmosa Emlera (zvykne 
sa uvádzať aj ako Wilhelm Elmer). Pochádzal z Banskej Štiavnice a v mes

te Banská Bystrica sa spomína od 18. marca 1871, kedy bol zapísaný do 
banskobystrického zlatníckeho cechu. Do cechu sa uviedol majstrovským 
dielom – dámskym prsteňom, zdobeným rubínom. V meste pôsobil ako 
zlatník aj v roku 1872. Jeho význam spočíval nielen v zlatníckej práci, ale 
mimoriadnym spôsobom sa zaslúžil aj na zachovaní časti zlatníckej dielne 
svojho majstra Samuela Libaya. Po smrti Vilmosa Emlera odovzdala ovdo
velá manželka časť dielne do múzea. Nosnú časť tvorí unikátny zlatnícky 
stôl, tzv. ponk. Ďalšiu časť dielne Libay – Rosenberger zabezpečil vrchný 
inšpektorát tak, aby sa dostala do Mestského múzea. Dielňa v pôvodnom 
a zachovanom stave obsahuje viac ako 300 kusov razidiel, používaných 
pri výrobe lyžíc a gombíkov. Ďalej obsahuje aj rôzne druhy nákoviek, 
zlatnícke váhy a kladivká, stojan na razidlá, zlatnícke sedlo na nákovy, 
klátik s nákovou, zveráky, ochrannú kožu, kliešte a zlatnícku stoličku. Zná
me sú nasledovné podoby Rosenbergerovho majstrovského znaku: pís
mená FR v polkruhmi ozdobenom srdci, písmená FR v obdĺžniku. Znak 
FR v obdĺžniku používal len na označenie zlatých predmetov.  

František Rosenberger je autorom aj ďalších hodnotných umelec
kých diel. Svoju významnú úlohu zohral aj pri tvorbe slávneho Glabit
sovho pokálu. Pracoval po boku svojho majstra Samuela Libaya a na 
starosti mal tepanie pokálu do výslednej podoby.  Rosenberger zomrel  
v roku 1882.

V zbierkach Stredoslovenského múzea sa nachádza aj nádherné 
dielo tohto zručného zlatníka. Je to cukornička z bieleho striebra. 
Vznikla v roku 1840, jej výška je 15 cm a námetom sa vracia k starým 
barokovým tradíciám. Čerpá zároveň aj zo slohotvorných prvkov 17. 
storočia. Na okrúhlej tepanej podstave je pripevnená liata noha 
v podobe ryby (delfín?), vrchnú časť cukorničky tvorí mušľovitá ot
vorená nádoba – lastúra, ukončená pozlátenou guľôčkou – perlou. 
Pozlátené je aj vnútro cukorničky. Na obrube podstavca z vonkajšej 
strany sa nachádza banskobystrická cechová overovacia značka 
a autorská značka Františka Rosenbergera. Toto majstrovské dielo 
odráža nielen Rosenbergerovu zručnosť, ale najmä manuálny cit 
v detaile tepanej zlatníckej techniky a práce.

Za pomoc pri prekladoch z maďarského jazyka ďakujem prof. 
PhDr. Eve Langsteinovej, CSc. a Mgr. Csabovi Tóthovi, PhD.

V budúcom čísle si predstavíme život a dielo zlatníka Alojza Herritza.

Filip Glocko 
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  Zlatnícke značky F. Rosenbergera

  Zlatnícka dielňa Libay – Rosenberger, expozícia 
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hlavne, ktoré potom lietaly nad dedinou. V dedine nastal po-
plach, že z toho vznikne požiar a rychtár i prísažní rozháňali 
mládež od vatry Vajanovej, chystať vodu na hasenie možného 
požiaru. Ľud bol uistený, že v tom víchre letel Černokňažník na 
drakovi. Od tých čias je zakázané v Jabríkovej pálenie Vajana.“

Takže nezabudnite, ak by ste chceli nájsť poklad, tak počas 
svätojánskej noci je na to najlepšia príležitosť, pretože vtedy sa 
otvára zem  a poklady ukazuje kvitnúce papradie.

Jana Nahálková
Použitá literatúra:
NÁDASKÁ, K.: Slovenský rok. Bratislava: Fortuna Libri. 2012.
SOCHÁŇ, P.: Svätojanské ohne na Slovensku. Bratislava: Družstvo 

na vydávanie kníh a časopisov 1924.

O tom, že v minulosti patrili jánske ohne medzi neviazanú 
zábavu, svedčia aj cirkevné zákazy zo 16. storočia. Klásť sväto
jánske ohne zakazujú už Muránske artikuly z roku 1585. Zánik 
ohňov v dávnejších obdobiach podporil v ústnej tradícií epicko
fantastické vysvetľovanie samotnej príčiny. Slovenský etnograf 
a spisovateľ Pavol Socháň (1862 – 1941) zaznamenal, prečo 
sa zakázalo pálenie jánskych ohňov v okolí Banskej Bystrice 
takto: „V Jabríkovej zo Zvolenskej už len tí najstarší ľudia vedia 
rozprávať o pálení Vajana, lebo zaniklo ono pred 70-80 rokmi. A 
stalo sa to tak, že keď na takzvanom Hornom vrchu v Jabríkovej, 
kde je teraz Kalvaria, mládež obojeho pohlavia vydržiavala 
slávnosť Vajana, z nenazdania prišly do kremnických vrchov 
čierňavy a veľký víchor, ktorý z horiacej vatry vychytil horiace 

Pokračovanie zo str. 1.

Mesto Banská Bystrica, ktoré sa pôvodne volalo Neusohl (Nový 
Zvolen), bolo od najstarších čias známe ako stredisko baníctva a hut
níctva. Najviac ho preslávila ťažba, spracovávanie, ale najmä vývoz 
medenej rudy a medi takmer do celého, vtedy známeho sveta.  Preto 
sa zaužívala prezývka mesta – medená Banská Bystrica. Mesto dostalo 
v tých dávnych časoch aj názov  strieborná, o čom svedčí veľa dodnes 
zachovaných názvov.

Vedľa medenej rudy sa na okolí mesta Neusohl  ťažilo aj striebro, 
zlato aj množstvo ďalších kovov. 
O hutníckom spracovávaní st
riebra svedčia do dnešných čias 
zachovalé názvy – Strieborné 
námestie, Strieborná ulica, Uhlis
ko, Trosky, Dolné a Horné hrable.  
Doklad o existencii a mieste hlav
ného objektu dnes už nájdeme 
iba na starej špeciálnej mape 
1:75 OOO  Banská Bystrica a oko
lie, kde na juhozápadnom cípe 
mesta je označená Silber Hutte 
(Strieborná huta), neďaleko ústia 
Tajovského potoka do Hrona.

Striebornú hutu, po ktorej už dnes nenájdeme žiadnu viditeľnú sto
pu, postavila v roku 1560 thurzovskofuggerovská  spoločnosť.  Spraco
vávali tam strieborné rudy, vyťažené v okolitých baniach – na Starých 
Horách, Španej Doline, Ľubietovej a podobne.  Využívala sa tu známa 
výrobná metóda – šplajsovanie, čo bolo vlastne obohatenie taveniny, za 
ktorou nasledovalo sciedzovanie, oddeľovanie medi od striebra.

Na začiatku svojej existencie využívalo hutníctvo pyrometalurgic
ké (pražiace) metódy získavania čistého kovu, pričom sa spotrebová

BANSKOBYSTRICKÁ STRIEBORNÁ HUTA
valo veľké množstvo paliva. Pražením rudy sa však všetok kov nezískal.  
Práve k praženiu rúd využívali domáci hutníci  banskobystrické  Horné, 
ale aj Dolné hrable, kde zachytávali drevo, ktoré sa potom na Uhlisku 
a pri Radvani pálilo na drevené uhlie. Odpad z pecí huty – troska – sa 
vyvážalo na protiľahlý kopec – známy do dnešných čias ako Trosky.

Striebro sa získavalo z taveniny  amalgamáciou, miešaním 
s ortuťou, čím vznikol amalgám. Nasledovalo vypieranie vo vode, 
sušenie a pečenie, až sa získaval čistý kov. Amalgamovňa  sa na

chádzala v oblasti, kde neskôr 
vzniklo sídlisko Fončorda (podľa  
maďarského výrazu „foncsoró 
ház). Okrem  tejto budovy sa na
chádzalo v priestore striebornej 
huty ďalších 9 budov – taviaca 
huta, žiarová budova, lisovacia 
huta, vodná budova,  poháňacia 
budova a sklad olova. Ďalšie tri 
slúžili strážcom, zamestnancom 
a hutným kupcom.

O tomto významnom  podni
ku sa v Banskej Bystrici už neza
chovala žiadna pamiatka. Z prie

storov  huty zmizli postupne objekty a boli nahradené inými – vznikli 
tu Radvanské kasárne, Modrotlač, zostali tu však Hutná ulica, Ulica 
na Troskách, alebo Uhlisko.  Neskôr ich nahradili budova bývalého 
KNV, estakáda a v poslednom období objekt obchodného centra 
Európa. Možno by stačilo, aby niekde v priestore, kde stála kedysi 
huta, sa umiestnila tabuľa s vhodným symbolom hutníctva, ktorá 
by  oboznámila okoloidúcich s významným historickým objektom.

Igor Chromek

  Objekt Striebornej huty do r. 1873

Na začiatku 20. storočia sa v staručkej Rakúsko–uhorskej monarchii 
začali diať divné veci. Takmer z ničoho nič úrady začali šikanovať 
obyvateľstvo. Prudkým rozvojom výstavby železníc, zavedením tele
grafnej služby, rozšírením  poštovej siete  a následný rozmach školstva, 
ktorý mal na svedomí ešte v 19. storočí  minister Baross Gábor, rodák 
z Pružiny, sa vzdialenosti akoby skrátili  a ľudia mali zrazu k sebe omnoho 
bližšie. Tieto vymoženosti skrývali však v sebe aj svoje negatíva, a tým 
bolo napríklad rozširovanie informácií. Medzi nimi i revolučných myš
lienok, ktoré v tých časoch už dosť často končili nepokojmi a štrajkom. 
Vláda na to reagovala tak, že sprísnila systém štátnej, teda policajnej  
kontroly vo všetkých sférach života. A tak sa stalo, že okresné a župné 
súdy sa snažili ukázať len v tom najlepšom svetle a začali si vylepšovať 
tabuľkové ukazovatele. 

Veľmi markantné to bolo v rokoch 1909 až 1913. Bez výnimky sa 
to týkalo každého občana, ktorý sa stretol s porušením zákona, a to 
akýmkoľvek spôsobom.  Hoci to bol len maličký delikt a bol odsúdený 
len na dva dni, pretože na jarmoku nemal tabuľku s menom na svojom 
voze. Delikt nekončil len jeho odsúdením, súd mu automaticky vyme ral 

aj vedľajší trest a to stratu politických práv na jeden rok! Je pritom za
ujímavé, že strata občianskych práv sa nespomínala. Strata politických 
práv mala mnoho paragrafov, od zákazu zúčastniť sa parlamentných 
volieb až po stratu občianstva monarchie. Štatistiky nám prezrádzajú, 
že vo Zvolenskej župe v roku 1909 bolo odsúdených  61 ľudí, spolu na 
157 rokov straty politických práv. V roku 1911 bolo odsúdených 49 ľudí 
spolu na takmer 61 rokov väzenia za rôzne menšie delikty, ktorí však 
zároveň boli odsúdení  na 129 rokov straty politických práv. V roku 1912 
bolo odsúdených 89 ľudí na 46,5 roka za delikty, ale na na 194 rokov 
straty politických práv. V roku 1913 bolo 14 delikventov odsúdených na  
32 rokov straty politických práv. 

Štúdium týchto materiálov je v podstate dosť veselé čítanie, ako 
sa monarchia bála tulákov, potulných cigánskych kováčskych tovarišov, 
kraviarov a pod. No o rok neskôr v roku 1914 už tieto tabuľky prestali 
byť zaujímavé, lebo bolo treba vypracovať nové, s novými kritériami, 
a to o špiónoch.

Začala sa totiž Veľká vojna.
Michal Kiššimon

STRATA POLITICKÝCH PRÁV   Pohľad do histórie
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Oddiel ruských vojakov sa ale veľmi rýchlo presunul z tábora zo 
Štiavničiek a Radvaňou postupoval pod tzv. radvanský les (Háj). Vojaci 
tam šabľami za niekoľko minút posekali dozrievajúcu raž aj pšenicu 
a pripravili lôžka na spanie. Večer, ešte než nastala noc, 12 kozákov sa 
vyšvihlo na kone a pod Kráľovou preplávali Hron. Dôvod ich počinu 
vyplýval z oznámenia, podľa ktorého „pohorie“ Urpín ukrývalo prís
lušníkov gerily. So „šikovnosťou mačiek“ sa vyškriabali hore na Kopu, 
ale príslušníci gerily už zmizli bez stopy1. Na druhý deň ruský oddiel 
odpochodoval smerom na Zvolen. 

9. júl 1849 predstavuje, čo sa týka príchodu ruských vojakov do 
Banskej Bystrice, sporný dátum. Emil Jurkovič ukončil VII. kapitolu vo 
svojej knihe z roku 1898 konštatovaním, že Banská Bystrica sa dostala 
do ruských rúk 9. júla2. Ale v nasledujúcej, VIII. kapitole uviedol, že 
ruský oddiel 8. júla pochodoval k Zvolenu3. Uvedená chronológia ne
dáva zmysel. Nepriame usmernenie ponúkol Daniel Rapant v štvrtej 
časti svojho diela o revolučných meruôsmych rokoch  18481849  
na území súčasného Slovenska: „Priesmyky držia do 5. 7. boršodské, 
novohradské gerily. Rusi vtiahli do B. Bystrice 2 dni nato. Na druhý 
deň odišli na B. Štiavnicu a Zvolen“4. Prepočtom dní, podľa uvedené
ho záznamu, ruskí vojaci vstúpili do Banskej Bystrice 7. júla 1849. Aj 
v „Protocolum Historium Capituli Neosoliensis 18291851“, v časti 
„Russi Neosolii sub Betancour“ sa uvádza, že 7. júla o ôsmej hodine 
ráno, pricválalo 20 kozákov5 s listom k stoličnému domu, odovzdali ho 
a vrátili sa. Potom okolo 16. hodiny najskôr pritiahlo niekoľko „kohort“ 
kozákov a pod velením generála Betancoura prišlo 5000 pešiakov s 12 
delami a veľkým množstvom vozov naložených rôznou batožinou. 

Z vojenského pohľadu bolo nelogické neobsadiť mesto opustené 
protivníkovými obrancami. Už pred vstupom do Uhorska sa voči rus
kým vojakom viedla nenávistná psychologická propaganda. Oficiálne, 
z pohľadu „Das Kaisertums Österreich“ ruské vojská predstavovali po
mocný vojenský zbor cisárskej armády. Ale z pohľadu Ľudovíta Košú
ta a uhorskej revolučnej vlády pochopiteľne interventov. Ruská strana 
z pragmatickopreventívnych dôvodov taktiež používala propagandis
ticky zamerané kroky. Približne týždeň po príchode oddielu generála 
Betancoura sa na banskobystrických mestských múroch a bránach 
objavili letáky, aby miestne obyvateľstvo, ale aj to z okolia, bolo infor
mované o tom, že ruský pomocný zbor nevstúpil do Uhorska v pozícii 
nepriateľa alebo s nepriateľskými úmyslami. Text na letáku podpísal 
hlavný veliteľ ruského pomocného zboru Ivan F. Paskevič6. S dvojtýž
dňovým oneskorením sa v Banskej Bystrici objavila aj kópia proklamá
cie generála Pavla K. Grabbeho napísaná v nemeckom jazyku a určená 
hornouhorským obyvateľom. Autor v nej otvorene kládol otázku „Wo 
habt Ihr denn... gehört?“7 o rabovaní, násilí, horiacich a vypaľovaných 
mestách a dedinách, dokonca znevažovaní svätých oltárov. To všetko 
mali v Uhorsku spôsobovať cárski vojaci. 

Ruské oddiely cez Banskú Bystricu najskôr len prechádzali. V noci 
15. júla rýchlo prešli tri stovky ruských vojakov od Zvolena8, aby chránili 
zásobovacie sklady v Liptove9. Problémy spôsobovali aj letné horúčavy. 
Prispievali k šíreniu cholery a pribúdaniu obetí z jej následkov. Ochran
né opatrenia a varovania sa stali zbytočnými, keďže v prvom rade ich 
nerešpektovalo samotné vojsko. Emil Jurkovič uviedol ako príklad „di
víziu“, presúvajúcu sa zo Svätého Kríža (Žiar nad Hronom) cez Zvolen. 
Z nej chorých vojakov posielali do Banskej Bystrice. A tých, ktorí zniesli 
aj ďalšiu cestu, prepravovali do Kubína10. Príčina šírenia nákazy spočí
vala v nedodržiavaní lekárskych predpisov o izolovanosti chorých. Na 
jednej strane to dobovo spôsoboval nedostatok nemocníc. Kvôli tomu 
chorých transportovali ďalej. Na strane druhej, k preprave chorých sa 
využívalo foršpontovanie11, pri ktorom neustále premávanie vozov pri
spievalo k šíreniu chytľavej nákazy. Pri prevážaní dochádzalo k vzájom
nému dotykom a tým aj šíreniu nebezpečnej infekcie. Hneď z prvého 
transportu nemocných okamžite deväť ľudí naveky zavrelo oči. Pocho
vali ich pri bráne Hornej ulice v pôde bývalej chmeľnice. Zo dňa na deň 
umrel aj štábny lekár z Petrohradu12. Umieranie následkom cholery tr
valo až do jesenného obdobia. 

Večer, 23. júla, do mesta prišiel generál Nosov na čele okolo 2000 
ľudí. Napriek ťažkostiam s ubytovaním našli miesto v Paschkovom 
dome13 a „u Kellnerov“14 v Hornej ulici, v evanjelickej fare a vo všetkých 
budovách škôl. Časť jednotky bola nútená uložiť sa v Radvani. Generál 

Nosov, dvaja plukovníci, väčšina štábu a adjutantov (pobočníci vyšších 
dôstojníkov) sa ubytovali v biskupskej rezidencii. Časť z ich batožiny ulo
žili v majeri Radvanských, časť na promenáde (Námestie Štefana Moy
sesa) a v priestore súčasného Mestského parku. V parku sa rozložila 
aj poľná kuchyňa. Kuchári začali pred polnocou mužstvu rozdávať do 
jedálnych nádob teplú varenú stravu. Generál Nosov sa v Banskej Bys
trici zdržal len jednu noc a ráno postupoval do Zvolena. V meste ostalo 
688 ruských vojakov pod velením podplukovníka Pjotra Fjodoroviča Mi
šurina15. Pred radnicou boli umiestnené dva kanóny. Pred odchodom 
generál Nosov oznámil starostovi Karolovi Sigetymu, aby sa postaral o 
zásobovanie vojakov potravinami. Starostu si predvolal aj podplukovník 
Mišurin a spresnil dennú spotrebu na: 20 metrických centov 75 funtov 
chleba, 691 funtov16 mäsa, 2 a pol véka17 kaše, 50 funtov soli, 9 funtov 
cibule, 1 funt čierneho korenia a 2 akó18 špiritusu. Podplukovník zamie
tol starostovu prosbu o úľavu s odôvodnením, že nemá v úmysle svojich 
mužov nechať hladovať. V prípade nesplnenia zásobovacej normy bol 
pripravený povoliť svojim vojakom rabovanie a plienenie. Za dodané 
potraviny malo vojsko vystavovať zmenky, ale druhá strana v splatnosť 
neverila. Podplukovník Mišurin disponoval aj správou o prítomnosti prí
slušníkov gerily v blízkych lesoch a v meste zaviedol prísnejšie opatrenia. 
Starosta Sigety vysvetlil a čestným slovom sa zaručil, že o tom nič nevie 
a nikto z mešťanov neudržiava s gerilami tajné kontakty. Podplukovník 
Mišurin sa ale rozhodol o všetkom sa presvedčiť sám a s dôstojníkmi od
cválal na vidiek. Nechal vybubnovať príkaz, že po 22. hodine nikto ne
smie vyjsť na ulicu. Vinníka za porušenie príkazu očakávalo uväznenie. 
Mnoho obyvateľov mesta „neostýchavo“ informovalo podplukovníka o 
tom, že veľa ich spoluobčanov ukrýva zbrane a na vidieku sa nachádzajú 
celé zbrojnice. Jeden z ruských oddielov kvôli tomu prišiel do Ponickej 
Huty, ale nič nezistil. Banskobystričania museli odovzdať všetky zbrane 
vrátane baltiek (sekier so širokou čepeľou) a palíc zakončených ostrím. 
28. júla oddiel podplukovníka Mišurina mesto opustil a pochodoval 
smerom na Rimavskú Sobotu. Banská Bystrica mu ešte zabezpečovala 
potraviny na osem dní a 30 vozov na transport. Cez mesto prechádzali, 
či už severným alebo južným smerom, len menšie oddiely. 

6. augusta priviedol do mesta 800 vojakov major Richard19. O šty
ri dni neskôr, mesto sa muselo postarať o stravu pre 62 kozákov. 15. 
augusta sa objavili oddiely generála Grabbeho, ktoré sa zúčastnili 
deštrukcie Lučenca. Zatiaľ to boli dve stotiny pechoty a 12 kanónov. 
Ale opäť aj množstvo nákladných vozov s batožinou. Delá namierili 
v smere Dolnej aj Hornej ulice. Jurkovič spomína predaj zvyšnej koristi 
z Lučenca  šaty, klenoty, koberce, fajky, obchodný tovar, látky a iné 
sa dalo kúpiť za bagateľ20. O deň neskôr sa objavil aj samotný generál 
Grabbe. Najskôr zaujal postavenie v priestore Horných lúk, ale ubyto
val sa v biskupskej rezidencii. Popoludní „putovali“ starí i mladí obyva
telia mesta na Horné lúky, aby si prezreli ruský vojenský tábor. 

(dokončenie v budúcom čísle)       
Robert Hoza
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11. Historické slovo foršpontovanie znamenalo vrchnosťou prikázaný od
voz nákladu (v tomto prípade ľudí) povozom, hlavne pre potreby vojska. Slovo 
foršpont znamenalo záprah, ako aj plnenie nariadeného príkazu. Foršpontov
ník bol ten, kto činnosť vykonával.    

12. Jeho náhrobný kameň zmizol pri otvorení Deákovej ulice (dnes Sku
teckého ulica). Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi. 1898, s.100.

13. Dnes Horná ulica č. 34. Za lokalizáciu ďakujem Jánovi Balážovi.  
14. Dnes pravdepodobne Horná ulica č. 2 a č. 4. Za lokalizáciu ďakujem 

Jánovi Balážovi.

15. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi. 1898, s.101. 
16. Funt (hmotnostná jednotka okolo ½ kg). Historický slovník slovenské

ho jazyka I., SAV, 1991, s. 371.  
17. Véka (obsahová miera na sypaniny s obsahom 25 – 30 l). Historický 

slovník slovenského jazyka VI., SAV, 2005, s. 327.  
18. Akó (pol hektolitra 50 l).  
19. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi. 1898, s.104.
20. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi. 1898, s.104.

Pokračovanie zo str. 8.

Po vyhlásení mobilizácie 26. júla 1914 a rýchlom postupe vojno
vých udalostí za hranicami Uhorska bolo potrebné urýchlene preko
nať nepripravenosť aj vo viacerých oblastiach zdravotníctva.  Mimo 
zdravotníckej starostlivosti o ranených na bojiskách už na jeseň 1914 
vypukli na fronte epidémie a vznikla hrozba zavlečenia nákazlivých 
chorôb aj do zázemia. 

Išlo hlavne o brušný týfus, dyzentériu a choleru. Na území Uhor
ska sa bleskove zakladali pozorovacie stanice, ako prvá v Užhorode už 
9. októbra 1914. Na území Slovenska k 16. júlu 1915 fungovali nasle
dujúce (s počtom lôžok): Banská 
Bystrica (2720), Košice (3900), 
Lučenec (1882), Nitra (3000), Ru
žomberok (1880), Trenčín (1941), 
Žilina (4500). Pozorovacie stanice 
boli zakladané ako barakové mes
tečká (s dvomi typmi barakov), 
vybavené elektrikou, vodovo
dom, kanalizáciou, domácou te
lefonickou sieťou a úzkokoľajovou 
železnicou. Najkratší pobyt tu bol 
päťdňový, podľa výsledkov vyšet
renia sa rozhodlo o ďalšom po
stupe.  Výsledky vyšetrení museli 
byť trikrát negatívne, aby mohol 
byť pacient prepustený. Stanicami 
prešli státisice nakazených alebo 
podozrivých z nakazenia. 

O vojenskej nemocnici v 
Ban skej Bystrici (Majeri) máme 
bližšie údaje až z ďalšej fázy jej fungovania. 1. januára 1916 sa stala 
špeciálnym liečebným ústavom  pre chorých na tuberkulózu a patri
la pod Úrad pre záležitosti invalidov. Podobnú špecializáciu dostala 
aj bývalá pozorovacia stanica v Ružomberku. O banskobystrickom 
ústave nás poinformuje sám jej 
riaditeľ  lekár Július Benczur 
(18791961): 

„Ústav sa nachádza asi 2 km 
od mesta, s vodovodom, kanali-
záciou a elektrifikáciou.  Z 30 ba-
rakov 24 - každý so 100 lôžkami 
- slúži na umiestnenie chorých 
na tuberkulózu, v 25. baraku sú 
umiestnení infekčne chorí, resp. 
pacienti v karanténe - v tomto 
baraku je aj izba pre agonizu-
júcich chorých. Každý barak po-
zostáva z 2 nemocničných izieb, 
ktoré mali do 50 lôžok, medzi 
izbami sú dve malé miestnosti 
pre službukonajúce opatrovateľ-
ky a kuchynku. Vedľa každej izby 
je malá kúpeľňa s vaňou a WC. 

V každom baraku je miestnosť pre dvoch poddôstojníkov a 
malá le kárska kancelária. V zvláštnej budove je tzv. centrálny 
kúpeľ s betónovými vaňami a sprchami - slúži aj na hydrotera-
piu. Jeden z barakov slúži  spolovice ako kostol a spolovice ako 
schôdzová miestnosť pacientov. Novinkou sú tzv. odpočinkové 
haly v počte 22, ktoré majú 500 lôžok na tzv. odpočinkové kúry na 

voľnom vzduchu pre tuberkulotikov.“
O chorých sa staralo 9 vedúcich oddelení, pracovníci laborató

rií, 11 medikov a 58 opatrovateliek, ďalej o prevádzku 295 vojakov 
a 50 ruských zajatcov. Banskobystrický ústav liečil iba radových 
vojakov, dôstojnícky ústav so 600 lôžkami bol zriadený v Dolnom 
Smokovci.

Koncom mája 1917 Dr. Benczur referoval v Budapešti o výsled
koch ich práce: za rok mohlo opustiť ústav 2986 pacientov, z ktorých 
sa vrátilo do služby 1665 vojakov. Zomrelo 463 pacientov.

Po skončení Veľkej vojny sa 
stali baraky banskobystrickej 
ako aj ružomberskej nemocni
ce majetkom Československej 
armády. Voľba ponechať v nich  
zdravotnícku náplň padla na Ru
žomberok. Donedávna bola jed
nou zo stredísk armádneho zdra
votníctva. V ban skobystrických 
barakoch zariadili opravovne 
vo jenskej tech niky. Zanikli v 70. 
rokoch minulého storočia.

Baraková nemocnica však 
nebola jediným zariadením v 
meste, „stanica na pozorovanie“ 
v širšom slova zmysle zname
nala všetky vojenské a civilné 
nemocnice, zdravotníc ke útvary 
a opatrovateľské za riadenia v 
sídle barakového mestečka, kto

ré tvorili jeden organický celok.
V meste sa nachádzala nemocnica aj v novovybudovanom 

gymnáziu pri parku, s názvom Cisárska a kráľovská novogymnazi
álna zálohová nemocnica (Újgimnáziumi császári és királyi tartalék 

kórház). Pri parku liečili cho
rých vojakov  aj vo Vincentine, 
v meste v niektorých obytných 
budovách. Tieto údaje si vyža
dujú ďalší výskum.

Pri barakovej nemocnici vzni
kol v roku 1915 samostatný cin
torín, kde bolo pochovaných do 
konca vojny 1380 zosnulých pa
cientov. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Klára Kubičková

Použitá literatúra

Kiss László: Zariadenia proti šíre
niu epidémie na území Slovenska 
počas prvej svetovej vojny. Vo

jenská história, roč. 9. 1/2005, str. 8793 
Kiss László MUDr. A tuberkulózis elleni küzdelem Magyarországon 

az 1.világháború alatt, különös tekintettel  a besztercebányai és 
rózsahegyi katonai gyógyintézetekre. Orvosi Hetilap, 2005. már
cius 6., s. 479.

VOJENSKÁ NEMOCNICA A CINTORÍN V BANSKEJ BYSTRICI (MAJER) – 1. časť 

 Röntgenové pracovisko po roku 1916

Pozorovacia stanica, 1915
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Pýchou každého mesta na starom kontinente je jeho história a bu
dovy. Dejiny, ktoré sa síce dajú na objednávku prispôsobiť,  ale nie 
zmeniť. A už vôbec nie zabudnúť alebo dokonca 
zlikvidovať, akoby nikdy ani neboli. Pýchou každé
ho historického mesta sú aj jeho čestní občania. 
Pravda, niekedy, niekde, len dočasne, ako je to 
v mnohých mestách napríklad v Nemecku a Ra
kúsku, sa ani nie tak dávno hrdo hlásili k Adolfovi 
Hitlerovi. No to sa, žiaľ, v histórii občas stáva.

Vráťme sa však k nám domov, do nášho 
tiež slávneho mesta. Bolo by veľmi zaujímavé 
urobiť anketu medzi občanmi Banskej Bystrice 
a položiť im otázku, či by vedeli vymenovať as
poň päťšesť  čestných občanov mesta.  Možno 
už ďalšia otázka, či sú na nich aj patrične hrdí, 
by bola aj zbytočná. A nie je to náhoda. Čestní 
občania mesta Banská Bystrica z minulosti  ako
by boli dobre utajení.

Ako žurnalista zaoberajúci sa hlavne histó
riou, sa tejto problematike venujem už pekných 
pár rokov. Výsledok je však veľmi nedostačujúci 
a často aj pre mňa veľkým sklamaním. Vo svojej 
fantázii totiž vidím veľkú sláv
nostnú zasadaciu sieň, v ktorej 
sú vedľa seba portréty všetkých 
čestných občanov mesta Banská 
Bystrica v jej histórii a to bez vý
nimky! Urobiť len nejaký súpis 
nestačí. Cieľom musí byť  vyda
nie reprezentačnej publikácie, 
ktorá by poslúžila jednak širokej 
banskobystrickej verejnosti, ale 
hlavne vedeniu mesta ako pre
zent. Nedá sa to však urýchliť, 
lebo, žiaľ, každá doba, hlavne po
litického kvasenia, tu zanechala 
za sebou veľmi neblahé násled
ky. Chýbajúce  zápisnice mestskej 
rady a chýbajúce  kroniky nám 
už nič nepovedia. Iróniou osudu 
je, že najväčšie medzery máme 
v  nie  tak dávnej minulosti. Éra 
budovania krajších zajtrajškov je 
buď tabu alebo neexistovala. Jednoducho povedané, bádateľ nemá 
po čom siahnuť. Ťažko tomu uveriť, ale je to tak.

V minulom roku som v Štátnom archíve na Kačici presedel viac 
než  1 000  hodín a venoval sa len tejto tematike. Nie je to jednoduché, 

lebo sa stretávate s nemčinou aj maďarčinou. 
Na moje veľké šťastie, aj s ochotou a trpezlivos
ťou pracovníkov Štátneho archívu. S výsledkom 
svojej práce však nie som spokojný, lebo nie som 
si istý, či som niečo neprehliadol, a tak ako žiak, 
ktorý prepadol, musím si to ešte raz zopakovať. 
A čo je najdôležitejšie, chýbajú základné poznat
ky: odkedy a na akom základe sa čestné občian
stvo udeľuje. Nepoznáme štatút  základ všetké
ho diania. Nevieme, či sa štatút menil po každej 
zmene politického systému. Pritom nám chýbajú 
ďalšie relevantné údaje: dátum zasadnutia, číslo 
jednania, kto podal návrh, zdôvodnenie udelenia 
čestného občianstva, hlasovanie, mená delegá
tov, ktorí rozhodnutie mestskej rady dotyčnému 
oznámia a požiadajú ho o súhlas, poverenie gra
fika alebo maliara na vypracovanie ozdobného 
diplomu a dátum udelenia ocenenia. Obyčajne 
na účet mesta bol požiadaný niektorý z maliarov, 
aby namaľoval portrét oceneného.

Aj napriek všetkým ťažkos
tiam sa mi podarilo zatiaľ nájsť 
54 ľudí, ktorí sa spomínajú v sú
vislosti s čestným občianstvom 
mesta Banská Bystrica, avšak 
spracovať ich „curriculum vitae“ 
je veľmi zložitý problém. Zatiaľ 
poznáme šesť osobností z doby 
monarchie a  rovnako šesť osob
ností z rokov 1919 – 1945. 

Najčastejšou laickou otázkou 
je, či boli čestnými občanmi mes
ta aj Hitler a Stalin. Zatiaľ som 
o nich nezakopol, aj keď ulicu 
mali a to dokonca jednu a tú istú 
 Súdobnú, dnešnú Skuteckého.

Z doterajších bádaní zatiaľ 
vieme aspoň toľko, že prvý čest
ný občan mesta Banská Bystrica 
bol biskup Ipolyi Stümmer Arnold  

(1823 – 1886), na obrázku, a toto 
vzácne ocenenie mu bolo udelené v roku 1880. Či však toto prvenstvo  
je  aj pravdivé, to ukáže až čas.

DOBRE UTAJENÍ ČESTNÍ OBČANIA MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Pre mesto Banská Bystrica a jej obyvateľov, ako aj pre širokú 
zberateľskú verejnosť, bol 30. marec 2016  
slávnostným dňom. V tento deň Národná 
banka Slovenska vydala do obehu striebornú 
zberateľskú mincu venovanú pamiatkovej  
rezervácii v Banskej Bystrici. Minca v nomi
nálnej hodnote 20 € tak pribudne do edície 
„Najkrajšie historické  mestá”, v ktorej už boli 
emitované pamiatkové rezervácie Košice, 
Trenčín a Trnava. 

Samotný slávnostný akt na historickej 
Rad nici v Banskej Bystrici otvoril primátor 
mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko. 
Prezentovanie a uvedenie striebornej mince 
vykonal guvernér NBS Ing. Jozef Makúch. S 
procesom výroby a technológie razby mince 
oboznámil prítomných generálny riaditeľ 

Min covne Kremnica Ing. Vlas timil Kalinec.
 Autorom víťazného návrhu mince je 

akademický sochár Michal Gavuľa. Rytcom 
mince je Dalibor Schmidt. Minca bola 
vyrazená v bežnom vyhotovení  v počte 2 
900 ks a vo vyhotovení „proof”  v počte 5 
400 ks. Hmotnosť mince je 33,63 gramu, 
priemer 40 mm. 

Minca bola razená z 925 dielov striebra 
a 75 dielov medi. Súčasne bol vydaný  
pamätný list, ktorý prípomína túto udalosť. 
Zostáva nám dúfať, že aj táto zberateľská 
minca sa pripojí k celému úspešnému radu 
mincí, bankoviek a známok s tematikou 
Banskej Bystrice, ktoré sú medzi zberateľmi 
veľmi obľúbené.

                                       Jozef  Kreutz

STRIEBORNÁ ZBERATEĽSKÁ MINCA V HODNOTE 20 EUR
venovaná Pamiatkovej rezervácii v Banskej Bystrici

Guvernér NBS J. Makúch

Biskup Ipolyi Stümmer Arnold  

Úmrtné oznámenie Biskup Ipolyi Stümmer Arnold 

 Michal Kiššimon
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Hvezdáreň v Banskej Bystrici, ktorá vznikla po otvorení zreštau
rovanej  protitureckej  pozorovacej veže na Vartovke v roku 1961, sa 
najskôr volala Ľudová, neskôr Oblastná a Krajská.  Od začiatku pôso
benia jej bola pridelená krajská 
odbornemetodická pôsobnosť 
na území kraja a od roku 1968 
celoslovenská odborná úloha  
v pozorovaní meteorov a komét.

Ľudové hvezdárne sa veno
vali v tomto čase výchove mla
dej generácie, organizovali na 
školách astronomické krúžky,  
v letnom období zrazy mladých 
astronómov, ďalej odborné ast
ronomické semináre,  rôzne od
borné súťaže. V rámci odbornej 
činnosti  venovali sa trvale pozo
rovaniu a fotografovaniu Slnka, 
pozorovaniu zákrytov hviezd 
Mesiacom, premenných hviezd 
a pozorovaniu meteorov a ko
mét. Vrcholnou akciou  v pozo
rovaní medziplanetárnej hmoty 
stala sa celoslovenská, neskôr celoštátna meteorická expedícia.

S pozorovaním meteorov sa začalo na Vartovke už v roku 1963 
(išlo o meteorický roj geminidy) a I. celoslovenská meteorická expe
dícia sa uskutočnila na Vartovke 
v roku 1971 (19.  25.7.) a v rov
nakom termíne sa konala aj ďal
šie dva roky.  V júli 1974 zorga
nizovala hvezdáreň  v spolupráci 
s Hvezdárňou a planetáriom  Mi
kuláša Kopernika v Brne  18. ce
loštátnu  meteorickú expedíciu 
„Stredné Slovensko“. Bola troj
staničná: Stará Kopa – Zbojská – 
Ľuboreč. Celoštátne  meteorické 
expedície sa od toho času konali 
každý rok – 1975 na Smrekovici, 
1976 na stanovištiach Sebedín – 
Poproč a v roku 1977 na Ľupči
anskej Magure. 

Vychádzajúc z dlhodobej 
spo lupráce v oblasti pozorova
nia medziplanetárnej hmoty 
a or ga nizovania meteorických expedícií, bola spísaná 21. septem
bra 1976 „Zmluva o spolupráci v organizovaní meteorických expedí
cií a v pozorovaní meteorov“ medzi Krajskou hvezdárňou v Banskej 
Bystrici a Hvezdárňou a planetá
riom Mikuláša Kopernika v Brne.  
Podobnú dohodu o spolupráci  
prijali Astronomický ústav  SAV 
Tatranská Lomnica a Krajská 
hvezdáreň v zabezpečovaní re
dukcií radarových pozorovaní 
meteorov, ktorá bola začlenená 
do programu Interkozmos.

Meteorických expedícií sa 
zúčastňovali pracovníci bansko
bystrickej hvezdárne, hvezdární 
v Žiline, Rimavskej Sobote, Hu
rbanove, ale aj mnohí členovia 
astronomických krúžkov. Za tým 
účelom vznikol aj „Klub mladých 
pozorovateľov meteorov“ pri KH 
v Banskej Bystrici. 

Na pozorovacích stanovištiach expedícií bol vždy zriadený stano
vý tábor a spoločne sa zabezpečovalo aj stravovanie. Keďže sa po
zorovalo v noci, účastníci ešte v dopoludňajších hodinách  dospávali  

a popoludní spracovávali výsled
ky pozorovaní.

Meteor je optický jav, ktorý 
bol vyvolaný vniknutím  tuhej čas
tice do zemskej atmosféry. Veľká 
častica, ktorá v zemskej atmosfé
re nezhorí, je meteorit. Delíme 
ich na sporadické – vyskytujúce sa 
každú noc, a rojové, ktoré sa via
žu k určitému ročnému obdobiu. 
Tieto dostali pomenovanie podľa 
miesta v súhvezdí, odkiaľ vyle
tujú – radiant – perzeidy podľa 
súhvezdia Perzeus, geminidy 
podľa Gemini (Blíženci), aquaridy 
a mnoho ďalších.  Meteory sa vo 
hvezdárňach pozorovali vizuálne 
(voľným okom) alebo telesko
picky. Neskôr sa používalo  aj fo
tografické zaznamenávanie stôp 

meteorov, zaviedol ho odborný pracovník banskobystrickej hvezdárne  
Peter Zimnikoval – tzv. stopofot.

Za viac ako tridsaťročné obdobie sa vystriedalo množstvo po
zorovacích stanovíšť expedícií 
(Veľký Inovec 1978 a 1979, Čier
ny diel – Poniky – Úslnie 1980 
a 1981, v rokoch 19821984 sa 
uskutočnili expedície trojsta
ničné – Borovina, Gortva, Ľu
boriečka, Stará Huta, Čeljenec, 
Bonovie majer.) Celoštátna me
teorická expedícia 1982 bola or
ganizovaná v spolupráci s Hvez
dárňou M. Koperníka v Brne 
ako trojstaničná s pozorovacími 
stanovištiami Borovina  Gortva 
 Ľuboriečka. Program štúdium 
štruktúry toroidiálneho zdroja 
meteorov a jeho vzťah k apexo
vému a antiheliovému zdroju za 
pozoroval aj v ďalších rokoch. 
V období rokov 19851990 sa 

expedície konali na Brložne,  v rokoch 19911998 na Žliebkoch pri 
Ľubietovej. V ďalšom období sa  vystriedala ďalšia desiatka pozoro
vacích stanovíšť. 

Expedície sa nekonali iba 
v roku 1999 (účasť pracovníkov 
hvezdární na expedícii za úpl
ným zatmením Slnka na Bala
tone), v roku 2OO2 pre nepriaz
nivé počasie a v roku 2009 pre 
účasť pracovníkov na úplnom 
zatmení v Číne. 

Od vzniku Slovenskej re
publiky sa už expedícii nezú
častňovali pozorovatelia z Čes
kej republiky, naopak pribudli 
účastníci z ďalších slovenských 
hvezdární – Žiar nad Hronom 
a Kysucké Nové Mesto.

Igor Chromek

BANSKOBYSTRICKÁ HVEZDÁREŇ SI V TOMTO ROKU PRIPOMÍNA 45. VÝROČIE
ORGANIZOVANIA  CELOŠTÁTNYCH METEORICKÝCH EXPEDÍCIÍ

Celoštátna meteorická expedícia 1980 - Poniky

Celoštátna meteorická expedícia 1981 - Poniky

Tábor meteorickej expedície  1979 - Veľký Inovec
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(pokračovanie článku z decembrového čísla 2015)

Po štvorročnom štúdiu na nižšom evanj. gymnáziu v Banskej Bystri
ci odišiel Juraj Slávik na evanj. lýceum do Bratislavy, kde v r. 1908 ma
turoval. Počas stredoškolských štúdií začal literárne tvoriť a aby nemal 
v škole ťažkosti, začal používať pseudonym Neresnický. Na radu vý
znamného zvolenského advokáta Vladimíra Fajnora odchádza študovať 
do Budapešti právo. Po dvoch rokoch na naliehanie otca a starého otca, 
aby skúsil svet, odišiel študovať do Berlína, neskôr do Paríža, posledný rok 
absolvoval opäť v Budapešti. Školu chcel dokončiť, hoci vedel, že z neho 
„nikdy dobrý advokát nebude“. Už vtedy mal literárne a hlavne politické 
ambície. V parlamente sledoval boj o národnostný zákon a o všeobecné, 
rovné a tajné hlasovacie právo. Nekalé praktiky v parlamente praniero
val vo viedenských novinách mladý britský profesor Scottus Viator (ob
čianskym menom Robert William SetonWatson) a obžalobu z utláčania 
nemaďarských národností predostrel v tlači celé
mu svetu spisovateľ Björnstjerne Björnson (Slávik 
mu napísal ďakovný list). Slovenský spolok v Buda
pešti založil časopis Prúdy, ktorý združoval prozai
kov i básnikov ako Ivan Krasko, Martin Rázus, Vla
dimír Roy a iných. 

Po ukončení štúdia Juraj Slávik pracoval 
ako koncipient v advokátskej kancelárii Emila 
Stodolu v Liptovskom Mikuláši. V októbri 1913 
narukoval za vojaka do Terstu. Prihlásil sa k „pe
károm“ (zásobovačom), lebo len tak sa mohol 
„najlepšie vyhnúť nebezpečenstvu bojovať za 
cisára pánu a Rakúskouhorskú monarchiu“. 1. 
svetovú vojnu prežil v zásobovacích oddieloch 
v tyle. Ešte pred oficiálnym ukončením vojny 28. 
októbra 1918 vyhlásila Praha „československú 
slobodu“ a Martinské deklaračné zhromaždenie 
30. októbra „prerušilo pomer k Uhorsku a vyslo
vilo sa za Československý štát“. Túto deklaráciu podpísal aj otec Juraja 
Slávika, dobronivský farár Ján Slávik. 31. októbra z už neexistujúcej 
armády odišiel aj Juraj Slávik a zamieril z Budapešti domov do Čes
koslovenska. Stal sa najmladším poslancom Revolučného národného 
zhromaždenia v Prahe a aj zapisovateľom. Potom vedenie Minister
stva zahraničných vecí využilo jeho schopnosti a poverilo ho úlohou 
pri riešení hraničných sporov s Poľskom. Išlo o Tešínsko, Oravu a Spiš. 
Plebiscit (referendum), ktorý pripravovala medzinárodná plebiscitná 
komisia, ktorej bol členom, sa nakoniec neuskutočnil a výsledkom 
parížskej arbitráže bolo 13 obcí Horného Spiša a 13 obcí Hornej Oravy 
pričlenených k Poľsku. Československo získalo Košickobohumínsku 
železnicu a karvinský uhoľný revír. Štátny pozemkový úrad pridelil 
presídlencom z Hornej Oravy pozemky na veľkostatku Coburgovcov 
v okrese Jesenské v Gemeri. Juraj Slávik, ako člen kolonizačného vý
boru, sprevádzal presídlencov a títo ešte toho istého roku 1921 založili 
kolóniu, ktorú pomenovali „Slávikovo“. 

Od r. 1923 bol J. Slávik županom Pohronskej župy, jednej zo 6 no
voutvorených veľžúp, ktorú tvorilo bývalé územie Zvolenskej, Hon
tianskej, Novohradskej a časti Tekovskej a Gemerskomalohontskej 
župy. Sídlo novoutvorenej župy bolo na Zvolenskom hrade, ale polovica 
pracovníkov župnej správy dochádzala z Banskej Bystrice. Reorganizáciu 
župnej správy a úroveň politickej konsolidácie mala preukázať návšteva 
prezidenta T. G. Masaryka 25. a 26. augusta 1923. V týchto dňoch na
vštívil pôsobisko Andreja Sládkoviča  Radvaň i Banskú Bystricu, kde ho 
privítal r.k. biskup Marián Bláha. Štyrom navštíveným mestám daroval 
prezident po 50 000 čs. korún. V Banskej Bystrici boli peniaze po doho
de so starostom mesta použité na podporu chudobinca. 

Okrem úradných povinností nezanedbával Juraj Slávik ani publici
stickú činnosť venovanú významným osobnostiam, venoval sa spolko
vej činnosti (bol predsedom Divadelného združenia v Banskej Bystrici), 
členom správnej rady bratislavskej Dunajskej banky a Národnej banky 
v Banskej Bystrici i svetským funkcionárom v evanjelickej cirkvi a. v. 

Nezanedbateľné je aj jeho pôsobenie v oblasti športu. V Klube 
československých turistov bol predsedom Stredoslovenskej župy 
KČST, prvým podpredsedom ústredia KČST v r. 19291935 a ďalšie dva 
roky jeho predsedom. Okrem toho bol aj podpredsedom Českoslo

venskej obce sokolskej a predsedom Aeroklubu. V roku 1925 po úmrtí 
dovtedajšieho župana Jána Rumana bol menovaný županom Košickej 
župy, pre štát veľmi významnej. Do Košíc v r. 1928 zavítal na návštevu  
spomínaný SetonWatson s manželkou. 

Pôsobenie J. Slávika ako košického župana bolo na 7 mesiacov v roku 
1926 prerušené, keď sa stal ministrom poľnohospodárstva v úradníckej 
vláde Jána Černého, miesto dovtedajšieho Milana Hodžu. Po predčas
ných parlamentných voľbách sa stal v novembri 1929 ministrom vnútra, 
prvým politikom zo Slovenska na takom významnom poste a najmladším 
ministrom vnútra v Európe. Ako minister prežil najťažšie obdobie hospo
dárskej krízy, vzostup nacionalizmu a fašizmu, silnejúci vplyv komunistic
kej strany, štrajky s tragickým koncom, útoky zo strany tlače na četníctvo 
a políciu i na vlastnú osobu. Pretože cítil zodpovednosť za zverený rezort, 
navrhol okrem iného, novú úpravu smerníc použitia zbraní, napr. pri stre

toch štrajkujúcich a polície, kde sa mali použiť najprv 
výstražné prostriedky ako poľnica, slzný plyn, streľba 
do vzduchu. 

Veľmi zaujímavé z dnešného pohľadu bolo aktív
ne uplatňovanie vládneho nariadenia o „produktívnej 
starostlivosti o nezamestnaných“. Štátne príspevky na 
jedného pracovníka vo výške 10 korún denne mohli ve
rejnoprávne inštitúcie ako obce, okresy využiť pri rea
lizácii verejnoprospešných projektov. 21. októbra 1932 
podala vláda demisiu. Juraj Slávik pokračoval v politic
kej činnosti s poslaneckým mandátom agrárnej strany 
v parlamentnom brannom výbore (do roku 1935). Na 
parlamentnej pôde obhajoval záujmy Slovenska, či 
išlo o údržbu a budovanie cestnej siete, ktorá bola na 
Slovensku veľmi zanedbaná, alebo o vyplácanie ces
tovných nákladov slovenských poslancov. Konfliktných 
bodov medzi centrálnou štátnou mocou a slovenskou 
samosprávou bolo, samozrejme, oveľa viac, čo kriti

zovali známe osobnosti s pozitívnym vzťahom ku Československu, ako 
bol Robert SetonWatson, ktorý považoval československú politiku pri 
určovaní štátneho občianstva za diskriminačnú. Ako evanjelik obhajoval 
Juraj Slávik v parlamente aj záujmy evanjelickej cirkvi a. v. (úprava platov 
duchovenstva, zriadenie teologickej fakulty, atď.). Nezhody medzi Če
chmi a Slovákmi, ktoré prirodzene existovali, sa nesnažil riešiť násilím, ale 
dôrazom na vzájomné poznávanie sa, „lebo poznávať znamená porozu
mieť“. Ako námestník starostu Československej obce sokolskej obhajoval 
účasť sokolskej obce na Pribinových oslavách v Nitre, pretože patronát 
nad oslavami prevzala československá vláda, a tak oslavy mali charakter 
nielen celonárodný, ale aj celoštátny. 

V roku 1934 absolvoval Juraj Slávik prednáškové turné po USA o si
tuácii na Slovensku a československých vzťahoch. Po návrate rokoval 
s vládnymi predstaviteľmi o možnosti zlepšiť vzťahy medzi vlasťou a kra
janskými komunitami zasielaním učebníc, čítaniek, organizáciou knižnej 
výmennej služby atď. V decembri 1935 sa Juraj Slávik vzdal poslaneckého 
mandátu, uzavrel svoje dlhoročné pôsobenie na vnútro politickej scéne 
a nastúpil do služieb diplomacie. Stal sa vyslancom v Poľsku, no po zániku 
ČSR rezignoval na funkciu a odišiel do USA, kde prednášal na univerzitách 
a v krajanských spolkoch. Po návrate pomáhal vo Varšave organizovať čs. 
vojenské jednotky, ale po obsadení Poľska Nemeckom odišiel cez Fran
cúzsko do Londýna, kde sa stal členom exilovej vlády. 

Po vojne bol vedúcim kabinetu štátneho tajomníka Vladimíra 
Clementisa na Ministerstve zahraničných vecí. Na parížskej mierovej 
konferencii v roku 1946 sa veľkou mierou zaslúžil o mierovú zmlu
vu s Maďarskom. Od júna 1946 bol československým veľvyslancom 
v USA. V rokoch 1946 a 1947 sa zúčastnil na zasadnutiach valného 
zhromaždenia OSN. Po Víťaznom februári 1948 sa 3. marca vzdal 
funkcie veľvyslanca a zostal v USA v exile. Tu sa venoval pomoci ute
čencom a roky zastával funkciu predsedu zastupiteľskej Rady slobod
ného Československa. 

Zomrel 30. mája 1969 vo Washingtone. Pri príležitosti 100. výro
čia narodenia v r. 1990 uložili urnu s jeho popolom do hrobu rodičov 
na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici (miesto viď na pláne pa
mätných hrobov pri vstupe na cintorín).

                                                                       Eva Furdiková

JUDR. JURAJ SLÁVIK-NERESNICKÝ – ŽIVOTNÁ PÚŤ VÝZNAMNEJ OSOBNOSTI
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„... v istej chvíli viselo všetko doslova na vlásku - stačilo krátke zavá-
hanie Veselovcov s Markom a bolo by po Povstaní.“
                                                             Štefan M. Sokol: Hodiny pravdy

Akcia
Sám som šiel po nábreží Hrona ku vchodu do budovy. Rozmýšľal som, 

či po Čatlošovom ohlásení príchodu Nemcov, podľa toho, ako uskutočnili 
obsadenie iných krajín, už obsadzujú Slovensko a prípadne každú chvíľu 
môžu obsadiť i samotnú Bystricu. Cestou do Bystrice  presvedčil som sa, 
že vojsko je pomýlené, lebo sa nereagovalo, a že tomu  pravdepodobne 
bude tak i pri iných posádkach.  Rýchlo, aby sa zachránilo, čo sa dá, a to je 
možné len po odstránení Kanáka a Zverina, musí sa konať, ale ako to uro
bím, to som ešte nevedel. Vedel som len, že musím konať rýchlo a vyhlá
siť  povstanie. Domnieval som sa, že som prišiel neskoro, v dôsledku čoho 
som bol značne nervózny. V tomto duševnom rozpoložení pred vchodom 
do budovy narazil som na Ing. Pavla Blahu, pplk. Černeka, mjr. gšt. Noska, 
vyzbrojeného automatom, a kpt. Milana Poláka. Posledným dvom som 
vyčítal, prečo ešte nereagovali na Čatlošov rádiový prejav, ako to mohli 
pripustiť a nechať Kanákovi a Zverinovi ovládnuť situáciu. Požiadal som 
Poláka, aby šiel za Golianom a ohlásil mu, že som tu a čo chcem vykonať. 
Kpt. Polák sa o chvíľu vrátil a žiadal ma, aby som svoj úmysel vykonal bez 
ohlásenia Golianovi, že to nie je treba. Ja som však na tom trval, lebo som 
považoval  za potrebné Goliana ako veliteľa informovať o tom, čo sa deje, 
načo kpt. Polák odišiel.

Keď som ostal sám, rozhodol som sa získať niekoľkých ozbrojených 
odvážnych vojakov,  vniknúť s nimi do budovy, vyhľadať Kanáka a Zverina, 
vyzvať ich, aby sa vzdali, a než sa ostatní spamätajú, ujať sa vedenia a bez 
boja sa zmocniť veliteľstva. Keby sa to nepodarilo, budem mať vonku pri
pravenú silnejšiu skupinu, ktorá na prvý výstrel vrazí do budovy. Šťastnou 
náhodou uvidel som veliteľa okresného doplňovacieho veliteľstva v Bys
trici mjr. Oskara Lichnera. O jeho spoľahlivosti som nepochyboval, a preto 
som ho požiadal, aby na zabezpečenie môjho úmyslu priviedol mi šiestich 
ozbrojených a spoľahlivých svojich vojakov. Lichner sa ochotne a hneď 
odobral realizovať moju žiadosť. Nato som sa obrátil na skupinu štyroch 
vojakov od motocyklov, ktorí stáli na nábreží. Prehovoril som k nim, že bez 
boja sa nesmieme nechať od Nemcov obsadiť, a vyzval som ich, aby išli so 
mnou zatknúť nemeckých zapredancov plk. Kanáka a plk. Zverina. Spočiat
ku boli zarazení, ale potom, keď som sa ich znovu spýtal, či idú, odhodlane 
sa hlásili, že áno. Dal som im príkaz, aby sa rozišli a priviedli ďalších svojich 
známych spoľahlivých vojakov, ktorí sú takého zmýšľania ako oni.

Mjr. Lichner priviedol požadovaných šiestich vyzbrojených a o veci 
už informovaných vojakov a zakrátko dostavili sa aj moji od motocyklov 
s ďalšími asi desiatimi a prišiel aj brat Milan s pplk. Markom. Z budovy 
bolo počuť veľký krik. Poznal som hlas Kanákov, ale nevedel som si prí
činu vysvetliť, až prišiel za mnou kpt. Herchel a hlásil mi, že boli zatknutí 
dvaja civilisti, ktorých  chce Kanák nechať odstreliť a povolal žandársku 
asistenciu a rotu brannej výchovy. Jeden z nich mal byť spojka, neja
ký český dôstojník  vedel som, že to môže byť len Zdena ( spojovací 
dôstojník z Londýna škpt. Jaroslav Krátky). Pritom ma upozornil, že s 
tými ľuďmi, čo mám, nestačím, lebo zosilnená stráž v budove sú Kaná
kovi ľudia a že Kanák a Zverin zdržujú sa alebo vo foyeri alebo v kancelá
rii dozorného dôstojníka, kde sú tiež držaní zatknutí.

Boli sme nekrytí vonku pred budovou vo veľkej nevýhode a museli 
sme počítať s tým, že keby došlo k prestrelke a budova sa musela dobý
jať, budeme odkázaní sami na seba. Chcel som sa preto bezpodmieneč
ne vyhnúť zrážke a zmocniť sa veliteľstva bez boja. Vyslal som jedného 
poddôstojníka, aby nenápadne šiel do budovy na strážnicu a prehovoril 
veliteľa stráže, že tí, čo zvonku prídu, dobrú vec konajú, aby nestrieľa
li, a ďalších troch, aby sa postavili vo foyeri tak, aby kryli strážnych pri 
stĺpoch, a keby tí chceli použiť zbrane, aby ich odstránili.

V tme pri otvorení dverí proti osvetlenému vchodu som videl, že 
títo už do budovy vošli. Vedel som, že dlho nesmiem vyčkávať, aby sa 
vec neprezradila a Kanák nemal čas na protiopatrenia, a pohol som sa 
s ostatnými smerom k vchodu. Vtom sa náhle znova otvorili dvere a 
proti svetlu videl som vyjsť skupinu dôstojníkov, medzi nimi vo svetle 
otvorených dverí spoznal som vysokú postavu plk. Kanáka. Obrátený k 
nám kričal: «Čo je to tam, čo je to tam ? Stráž, strieľať !» Na túto výzvu 
som zakričal: «Stráž, nestrieľať, chyťte plk. Kanáka, chyťte plk. Zverina, 
nemeckých zradcov !“ a hnali sme sa k vchodu, pričom od nich padla 

rana z pištole. Vedľa seba uvidel som brata Milana, ktorému som za
kričal, aby ostal vzadu, a keby sa moja akcia nepodarila, nech sa ujme 
velenia. Než sme dorazili ku vchodu, Kanák, Zverin a jeho skupina vbehli 
do budovy a zavreli dvere. Keď nám boli na vyzvanie otvorené, hnal sa 
Kanák po schodoch hore a my za ním, no kým sme vybehli do prvého 
poschodia, stratil sa nám. Chodby rozsiahlej budovy boli zatemnené, 
preto som nariadil, aby všetci zachovali pokoj, dôkladne prehliadli celú 
budovu a Kanáka so Zverinom zatkli. Vojaci sa rozdelili na skupinky a 
ihneď začali s prehľadávaním budovy.

Sám s dvoma vojakmi vrátil som sa na prízemie a ponáhľal som sa do 
miestnosti dozorného dôstojníka, kde sa mali nachádzať zaistené osoby. Pri 
vstupe do kancelárie videl som pred sebou stáť plk. Zverina s rozopätou 
blúzou, spustenými nohavicami a prestreleným bruchom. Keď ma uvidel, 
začal prosiť: „Mirko, nenechaj ma zabiť  nič som nerobil, Mirko, nenechaj 
ma vykrvácať !“ Odpovedal som mu, že „nič sa ti nestane a potrebné oše
trenie zariadim“, viac som sa mu nevenoval, ale hľadal som Zdenu, ktorý 
medzi prítomnými nebol. Vtom ma niekto z pravej strany objal. Keď som 
sa obrátil, videl som, že to je Frey (riaditeľ Rudolf Fraštacký). Ďakoval mi, že 
som mu zachránil život, a prosil ma, aby sme sa všemožne vynasnažili chytiť 
Kanáka, ktorý vzal k sebe zoznamy, šifrovacie kľúče a ostatné písomnosti, 
ktoré odobral Zdene. Súčasne som sa dozvedel, že Kanák nechal odviesť 
Zdenu na spravodajské oddelenie. Šiel som tam v sprievode vojakov . Pred
nosta oddelenia npor. Kubo ma ubezpečil, že je náš a pracuje s Golianom, 
a oznámil mi, že v zmätku počas útoku na budovu odviedol Zdenu ku Go
lianovi a druhým východom umožnil mu odchod autom na Sliač. Nariadil 
som mu, aby zavolal vojenského lekára, ktorý sa mal postarať o ošetrenie a 
prevoz raneného Zverina do nemocnice.

Vrátil som sa späť do foyeru, kde mi bolo hlásené, že celá budova 
bola dôkladne prehliadnutá, ale plk. Kanáka nenašli. Nariadil som znova 
pátrať a prezrieť tiež všetky byty v budove. Bol som už dosť ustatý a 
vyšiel som von na čerstvý vzduch. Len čo som chvíľu stál, z pravej strany 
výstrelom z pušky bola prestrelená sklenená tabuľka pri vchode. Nazdá
val som sa, že to bol Kanák, ktorý po mne vystrelil, a že nám ušiel, čo 
v tme bolo veľmi ľahké. Vtom pristúpil ku mne Milan, aby som  nestál 
tak neopatrne v osvetlenom vchode, a oznámil mi, že Kanák utiecť ne
mohol, lebo po našom vniknutí do budovy so zvyškom vojakov obkľúčil 
budovu zvonku, všade sú postavené hliadky, útek nie je možný a Kanáka 
treba hľadať v budove. Vrátil som sa do foyeru, kde som stretol kpt. 
Poláka, ktorého som požiadal, aby ma zaviedol k pplk. Golianovi.

Golian mal pri sebe dvoch automatmi ozbrojených vojakov, objal 
ma a privítal týmito slovami:“ Ďakujem ti, Mirko, v dvanástej hodine 
si prišiel.“ Keď som mu odpovedal, že podľa mojej mienky už po dva
nástej, a spýtal som sa, prečo hneď nereagoval na Čatlošov prejav, 
odpovedal mi: „Vieš, Mirko, nemá každý takú povahu ako ty.“ Potom 
som mu hovoril, ako som sa na ceste presvedčil, že vojsko je dezorien
tované Čatlošovým prejavom, a poukázal som na to, aké to môže mať 
nedozerné následky  že príchod nemeckých vojsk znamená okupáciu 
Slovenska so všetkými dôsledkami: likvidáciu partizánskeho hnutia, po
tlačenie odbojových posádok, pozatýkanie nespoľahlivých dôstojníkov, 
odzbrojenie armády a znemožnenie povstania vôbec. Chcel som hneď 
ešte v noci rádiom vyhlásiť povstanie. Na Slovensku bolo také napätie, 
že bolo pravdepodobné, že mnohí budú pri svojich rádioprijímačoch 
sledovať vývoj udalostí, čím by sa správa o povstaní ešte počas noci 
rozšírila, a hlavne dozvedeli by sa to posádky a dalo sa ešte mnohé za
chrániť. Preto som žiadal Goliana, aby mi dal koncept vyhlásenia odboja 
a proklamáciu k národu. Golian ani jedno ani druhé pripravené nemal, 
ani nevedel, ako ďaleko je bystrická vysielačka pripravená na vysiela
nie. Podujal som sa na to, že počas noci pripravím vyhlásenie, a ráno, 
akonáhle to bude možné, začneme s vysielaním. Golian ma o to prosil 
a hovoril, že sa dá do práce a v priebehu noci vydá potrebné rozkazy.

Medzitým, čo som hovoril s Golianom, bol som zavolaný k telefó
nu a bolo mi hlásené z kancelárie dozorného dôstojníka, že plk. Kanák 
bol zatknutý v suteréne v byte civilného zamestnanca vojenskej správy. 
Nekládol žiadny odpor, ale ma prosil o rozhovor a aby som mu povolil 
kňaza. Nemal som čas na rozhovor a kňaz mu nebol potrebný, nebolo 
vôbec mojím úmyslom mu ublížiť, ale nariadil som, aby sa spravodajský 
dôstojník postaral  o jeho uväznenie a stráženie. 

                     Ludvik Nábělek, Mira Nábělková                                                                                                                                        

  Z RUKOPISU MIRKA VESELA
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Ako sme len neradi počúvali túto rozprávku. Tri sestry sa chválili 
svojmu kráľovskému otcovi, ako ho majú radi. Tá najmladšia to však 
poriadne osolila, keď mu zahlásila, že ho má rada ako soľ. Áno, ako soľ. 
Nastalo všeobecné zdesenie a vyhnanie z kráľovského paláca.

So soľou sa stretávame už v Biblii a to veľmi často: Vy ste soľou 
zeme, hovorí Matúš a Mojžiš opisuje najznámejšiu historku o Sodome 
a Gomore, keď sa Lótova žena z trestu premení na soľný stĺp. Nikdy sme 
sa nedozvedeli, čo sa so soľným stĺpom stalo.   

Soľ predstavuje jeden z najdôležitejších minerálov, aby ľudská spo
ločnosť mohla vôbec existovať. Organizmus si ju vyžadoval ako prísadu do 
jedla a bola veľmi potrebná pre dobytok a od pradávnych čias po celé dlhé 
stáročia bola takmer jediným potravinárskym konzervačným prostriedkom. 
Obsah soli v ľudskom tele a v tele teplokrvných zvierat  harmonizuje s ob
sahom soli v morskej vode. Tento pomer sa pohybuje okolo 2,5 – 3,3 %. Ak 
stratu soli z tela nedoplníme, náš organizmus skolabuje, stratí vyváženosť 
tekutín a jednoducho „vyschne“. Nastane slabosť, depresie, halucinácie, ví
zie a napokon pomalá smrť. Zlato teoreticky mohol získať každý, ale soľ nie! 

Denná potreba soli u ľudí je podľa telesnej váhy 8 – 15 gramov. Roč
ne je to  3,5 – 4,4 kg.  U koní je ročná spotreba  5 – 6 kg, u rožného statku  
6 – 8 kg, ovce, kozy  1,5 – 2 kg ročne.  Vedci dlhé desiatky rokov skúmali 
tento problém. Justus von Liebig  (1803 – 1873) za tieto štúdie dostal 
v roku 1845 titul baróna. O niekoľko desiatok rokov neskôr sa k nemu 
hlásilo 32 chemikov, nositeľov Nobelovej ceny! Napokon už zo štúdií 
o živote kočovných národov, napríklad Húnov, Tatárov a Arabov vedci 
vedeli aj o liečivých vlastnostiach soli. Na rany koní prikladali osolené 
mäso, aby zabránili infekcii. A soľ používali aj na liečenie plodnosti  žien, 
ktoré nemohli mať potomkov.

Soľ bola ostro sledovaná záležitosť už v časoch rímskeho impéria  
a po založení uhorského kráľovstva to len pokračovalo. Bolenie hlavy 
mali všetky korunované hlavy. Okrem obrany štátu, nič nebolo dôle
žitejšie, ako udržať pravidelné zásobovanie soľou a to nie len armády 
a koní, ale všetkých vrstiev obyvateľstva, aby sa predišlo chorobám 
a epidémiám. A preto počas celej histórie vývoja kráľovstva bolo naj
dôležitejšou úlohou udržiavať v poriadku soľné cesty, mosty, kováčne, 
soľné sklady, soľné úrady a daňové záležitosti. A nielen to, keď sa kráľ 
Andrej II. dosť ľahkomyseľne zbavil soľného regálu a prepustil obchod 
so soľou cirkvi, musel túto svoju chybu napraviť vydaním Zlatej buly, 
aby svoje právo získal späť. Nie však nadlho, lebo v roku 1233 ho klérus  
zase presvedčil, a tak príjmy zo soli zase stratil a navyše vyhlásil cirkvi 
odpustenie platenia všetkých daní aj desiatok. Mimochodom, desiatky 
sa platili v naturáliách, lebo finančné transakcie ešte neboli rozvinuté. 

Zhruba v 13. a 14. storočí vznikajú soľné monopoly a ich vlastníci sú 
neobmedzenými pánmi. V rakúskych zemiach zo soli zbohatli mnohé 
slávne mestá, ktoré z toho ťažia ešte aj dnes. Nemecká soľ sa na naše 
územie dovážala len výnimočne, keď bol nedostatok domácej. Soľné 
bane sa definitívne vrátili do vlastníctva kráľovi zákonným nariadením 
z doby kráľa Vladislava II. z roku 1492, paragrafom 32, okrem vární.  Bolo 
to práve v čase, keď bola objavená Amerika. Špeciálne diaľničné soľné 
cesty vybudované neboli, ale v 18. storočí prišiel na pozvanie komory ta
liansky staviteľ Fortunato di Prati a na soľných trasách prebudoval všetky 
drevené mosty za kamenné, keď sa už prihliadalo aj k potrebám armády.

Soľ sa však využívala aj ako nástroj pri vedení vojny. Po roku 871 sa 
Veľká Morava dostáva do vojnového stavu s Franskou ríšou a Arnulf prosí 
Vladimíra, aby zaviedol soľnú blokádu proti Svätoplukovi.  Soľné eldorádo 
bolo v tých časoch v prvom rade v Siebenburgen  Sedmohradsku, ktoré 
sa dnes nachádza v severnom Rumunsku. O niekoľko storočí neskôr, od
diel vojska pod vedením Esze Tamása prepadol soľný dom v Tiszaújlaku 
24. mája 1703 a tým začal Rákócziho oslobodzovací boj.

V histórii sa však bojovalo o soľ aj iným spôsobom. Falšovaním krá
ľovských listín. Fejérpataky dokázal, že listina kráľa Gejzu I. z roku 1075, 
ktorú poznáme z prepisu kráľa Štefana II. z roku 1124 a z prepisu On
dreja II. z roku 1217, v ktorej sa tvrdí, že polovicu príjmu z predaja soli 
z oblasti Torda, po latinsky Aureus, kráľ daroval opátstvu v Hronskom 
Svätom Beňadiku, je falzifikát!

Problémy so soľou mali aj dvaja synovia kráľa Belu IV. pri delení kra
jiny. Našťastie sa vedeli dohodnúť. Problém bol v tom, že najbohatšie 
soľné bane boli na území, ktoré pripadlo Štefanovi a Belo tiež nechcel 
prísť o tento zisk, ktorý budú deliť rovnakým dielom.

Soľ sa získavala viacerými spôsobmi. Povrchovou ťažbou, podzemnou 
ťažbou, varením, odparovaním a z mora. V začiatkoch podzemnej ťažby, 
keď soľné bane patrili židom, saracénom a izmaelitom, títo takmer výlučne 

zamestnávali kresťanských otrokov, čo neskôr kráľ Ondrej II. zakázal. Z baní 
alebo studní soľ na povrch vyťahovali kone. Okrem soľných úradníkov  na 
ťažbu soli dozerali hlavne soľní dozorcovia. Títo mali svoje služobné odzna
ky s priemerom 6 cm na 14 cm dlhej retiazke. A váha soli bola tiež rozdielna. 
Kusová soľ prepravovaná na vozoch mala váhu 9,52 kg (1 kus), zatiaľčo mor
ská len 3,06 alebo 5,56 kg. Miery pre soľ boli  timinus  a  zván.

Dnešné stredné a severné Slovensko bolo zásobované soľou z dvoch 
smerov. Zo smeru od mestečka Tokaj a z juhu od mesta Szolnok. V roku 
1251 sa už spomína vieličská kamenná soľ z Poľska. Dnešný Solivar bol 
otvorený v roku 1285. Z roku 1265 poznáme listinu kráľa Belu IV. pre Lip
tákov, týka sa však aj Tvrdošína a Oravy, v ktorej sa píše, že clo sa platí zo 
súkna, z olova a aj zo soli. Najlepšie na tom bolo nitrianske biskupstvo, 
ktoré malo privilégiá z roku 1183 na dovoz 90 000 kusov kamennej soli 
ročne, ktoré dopravovali vlastnými loďami. Také privilégiá a ešte väčšie 
malo len biskupstvo v Ostrihome, kde sa soľ rozdeľovala. Až v roku 1773 
vypracoval podrobnú mapu dopravy soli v Uhorsku Miletz Imre. Na zák
lade soľných ciest bola neskoršie rozvinutá poštová sieť. Zo všetkých do
pravných komodít bola najlepšie zorganizovaná práve doprava soli.

Soľné sklady boli veľké atypické budovy s klasicistickou strechou. Mali 
rozmery aj vyše 30 x 18 m a výšku aj 15 m. Mohli sa využívať aj na sušenie 
tabaku. Ich propagátorom aj staviteľom bol Samuel Mikovínyi, ktorý po 
veľkom požiari, ktorý celkom zničil mesto Szolnok, dal ako prvé postaviť 
v roku 1741 soľný sklad. Na našom území bol najväčší soľný sklad v obci 
Veľké Trakany neďaleko Trebišova. Obchodovaniu so soľou veľmi pomohla 
výstavba železničných tratí. Už v poradí druhá trať Budapest – Szolnok slú
žila takmer výhradne pre dopravu soli. Predtým to bola len suchozemská 
doprava štvorzáprahovými volskými povozmi, ktorých bolo treba na napl
nenie soľných skladov okolo 7 000, alebo riečna doprava loďami. Nové že
lezničné trate, obyčajne kopírovali trasu soľných skladov. Soľné sklady mu
seli byť postavené na kráľovskom pozemku, aby na ne nemala vplyv cirkev.

 O význame a dôležitosti soli svedčí, že ju takmer všade mali na starosti 
samotní predstavitelia župy. 17. marca 1525 prepošt turčianskeho konventu 
z Kláštora pod Znievom Uriel Maytheni, žiada banskobystrickú mestskú radu, 
aby vrátila jeho poddanému zo Sielnice zabavenú soľ. Župani soľ objednávali 
a hneď aj reklamovali, že im bola dodávka krátená na polovicu. A dohlia
dali na jej spravodlivé rozdelenie, ako aj na dodržiavanie stanovenej ceny.

1. októbra 1867 Zvolenská župa žiada o zvýšenie dodávky kamen
nej soli pre dobytok na 5 000 metrických centov. 7. februára 1894  žiada 
Klimo Samuel z B. Bystrice o vydanie priemyselného preukazu na predaj 
soli. Ešte horšie časy nastanú v zásobovaní soli po rozpade monarchie.

 „Županský úrad pre župu zvolenskú. Pánu Samuelovi Klimo v Mieste.
Dostali ste jeden vagon čís. 9463 kuchynskej soli v množstve  16 625 

kg. Z tejto soli disponujem pre mesto Banská Bystrica 5 000 kg, pre gaz-
dovskú spoločnosť v Mieste 100 kg a ostatok pre okres banskobystrický, 
t.j. 11 525 kg, stojaci ku dispozícii  hlavnému slúžnemu v Mieste. Predajnú 
cenu pre soľ určím v Kč  1.40 za jeden kg. V tejto cene sú započítané všetky 
dovozné a iné výlohy, a preto túto cenu v žiadnom prípade prekročiť ne-
môžte. V Banskej Bystrici, dňa 16. marca r. 1920. Za župana  Hanzlík ml. v. 
r. župný radca.“ Na jar 1944 v zmysle nariadenia Ministerstva financií za
kúpilo mesto B. Bystrica železnú zásobu soli v množstve 50 000 kg, ktorú 
bude vydávať miestnym obchodníkom  podľa potreby.

Aj po 2. svetovej vojne je situácia so soľou veľmi zlá. Je zavedený, rov
nako ako aj na mnoho iných produktov lístkový systém. Nechýba len soľ, 
ale aj soľné sklady. V roku 1947 žiada povereníctvo financií soľný monopol 
v Bratislave, MNV v Banskej Bystrici o zaistenie potrebného stavebného 
pozemku, na stavbu soľného skladu. Vytipované sú tri alternatívy, všetky 
v blízkosti železníc: Harmanec, Šalková a Radvaň nad Hronom. V uznesení 
z 18. novembra 1947 bola vybratá Radvaň. Majiteľom tohto pozemku je 
továrnik v Banskej Bystrici Karol Beniač. Cena tohto pozemku môže činiť od 
Kčs 25 až 40  za 1 m2. Na tento soľný sklad sa ešte starší ľudia môžu pamätať.

 V posledných desaťročiach je však všetko postavené na hlavu. V zá
padných krajinách používajú kedysi slávny „Salzamt“ – Soľný úrad, dnes 
už len hanlivo, ako zbytočný úrad,  kde nič nevybavíte.  So soľou sa nikde 
nešetrí. Soľné cesty sa ani nespomínajú, hoci soľ potrebujeme každý 
deň. Zato médiá neustále propagujú hodvábnu cestu, jantárovú cestu 
a vínnu cestu. Videli ste už vôbec niekedy jantár?

Dnes už vieme, že ak ľudstvo dokáže zničiť túto krásnu zem a nič 
už na nej nebude, tak čo tu na nej predsa len zostane, tak to bude soľ. 
Miliardy ton soli. Zemeguľa je soľou perfektne zakonzervovaná, len ju 
nebude kde pochovať.

                                                                                       Michal Kiššimon 

SOĽ NAD ZLATO  - Rozprávka, ktorú si vynútil sám život
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Tvoria ho obce: ŠPANIA  DOLINA, STARÉ  HORY, DOLNÝ  HARMA-
NEC, HARMANEC, DONOVALY, MOTYČKY, TURECKÁ

ŠPANIA  DOLINA  710 m. n. m.,  www.spaniadolina.sk
je obec ležiaca 11 km od Banskej Bystrice na rozhraní Nízkych Tatier 
a pohoria Veľkej Fatry. Jej názov Špania Dolina pochádza z latinské
ho názvu slova Spanatus – Špánová, t.j. Županova dolina. Má starú 
a bohatú, veľmi významnú banícku históriu s dosahom na celý vte
dajší svet. Veď už aj objaviteľ Ameriky (Kolumbus) mal na palube 
svojej lode medené prúty a dosky z medi vyrobené na MONTANE, čo 
bol vtedajší názov dnešnej obce Špania Dolina. Túto obec je najlep
šie spoznať a navštíviť osobne a nadýchnuť sa trochu tej pradávnej 
slávy, a tak bližšie si prejsť jej históriou po rôznych pamiatkach v obci 
a jej prírodnou scenériou.

Odporúčame: Navštíviť obec Špania Dolina  námestie, klopač
ku, banícky orloj, štôlne, banícky dom, zaujímavá je špaňodolinská 
čipka, ranogotický Kostol Premenenia Pána z 13. storočia, rezervácia 
ľudovej architektúry a vychádzka do osady Piesky.

STARÉ  HORY – 472 m. n. m.,   www.starehory.sk
je stará banícka obec, ktorá vznikla v 9. storočí a patrí k jedným z najstar
ších pútnických miest na Slovensku. V roku 1448 bol postavený krásny 
kostol ku cti Matky Božej – Bazilika Navštívenia Panny Márie. V obci Staré 
Hory bola najstaršia baňa na striebro a meď v okolí Banskej Bystrice. Na
chádza sa tu  aj budova banského úradu z polovice 18. storočia. Čipkárska 
tradícia pretrvala až dodnes. Pri návšteve obce je tu možnosť obdivovať 
svojrázne drevené a murované domy s krytými pavlačami a s pivnicami 
pod domami, osadenými vo svahoch. Z najvzácnejších objektov si zaslúži 
pozornosť drevený zrubový dom č. 136 z polovice 18. storočia a dom č. 
150,  ktorý sa datuje do roku 1788. Ďalšie pamiatky v obci sú kaplnka z 
roku 1794, pútnicke miesto – Studnička, Kaplnka sv. Anny, Kaplnka Naj
svätejšej Trojice, pomník – pamätník na boje SNP, ľudová architektúra v 
okolitých baníckych, uhliarskych, hutníckych osadách a to Horný Jelenec, 
Dolný Jelenec, Prašnica, Turecká, Richtárová, Rybô a Valentová.

Odporúčame: Návštevu obce Staré Hory – kostol, kaplnku, budovu
banského úradu, realizovať výstup na Krížnu cez Majerovu skalu priamo z 
obce v blízkosti kaplnky (modrá značka) alebo túru k bunkru „MOR HO“ 
poza kostol (červená značka), stálu banícku expozíciu v dome č. 165.

MIKROREGIÓN STAROHORSKÁ DOLINA

  Klopačka zo 16. storočia 

DOLNÝ HARMANEC   485 m. n. m., www.dolnyharmanec.sk
Prvá písomná zmienka  je z roku 1540. Samotná obec vznikla už v 15. 
storočí a bola známa najmä hutou na meď. Nachádza sa na hlavnom 
cestnom ťahu do regiónu Turiec. Tu je aj najdlhší tunel nielen na Slo
vensku s dĺžkou  4697 m, ktorý bol postavený v rokoch 1936 – 1942.

Nemenej známa je aj Harmanecká jaskyňa  Izbica  sprístupnená 
od roku 1950, ďalej Harmanecká tisina s množstvom tisu, ktorá patrí 
medzi najstaršie  a najznámejšie prírodné  rezervácie na Slovensku. 
Za zmienku stojí náučný chodník k Harmaneckej jaskyni a turistický 
chodník k jaskyniam Horná a Dolná Túfna, ktoré sa nachádzajú v do
line Túfna. Na Harmaneckom potoku možno obdivovať Harmanecký 
vodopád a nižšie pod ním v doline Rakytovo tzv. potok uviazaný v 
rizni, na splav dreva.

Odporúčame: Návštevu Harmaneckej jaskyne spolu s náučným 
chodníkom k jaskyni, pri spätnej trase z jaskyne dolu k Harmanec
kému potoku s Harmaneckým vodopádom a pokračovať k potoku 
Rakytovo s potokom uviazaným v rizni.

HARMANEC – 430 m. n. m., www.harmanec.sk  
Obec sa nachádza v Harmaneckej doline, kde  na pozemkoch Dolné
ho Harmanca vznikla osada pri závode vyrábajúcom  papier v roku 
1829, ktorá sa neskoršie stala samostatnou obcou. Vyrábali sa tu  pí
sacie, tlačové, baliace papiere a lepenky. Dodnes existujú v obci  dva 
podniky, a to Harmanecké papierne a Vojenský kartografický ústav 
VKÚ – Harmanec. V rokoch 1930 – 1939 sa tu ťažilo zlato s obsahom 
striebra, keď objavili výskyt zlatonosných žíl. V údolí  Malé Cenovo 
sa nachádza minerálny prameň a travertín. Nad papierňami sa v mi
nulosti nachádzala novorenesančná náhrobná kaplnka z roku 1876, 
dnes už  je z nej len ruina.

Odporúčame: Prechádzku dolinou Cenovo až do Kordík a späť.

MOTYČKY – 665 m. n. m., www.motycky.sk
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1743. Obec vznik
la spojením viacerých uhliarskych, míliarskych a drevorubačských  
osád Motyčky, Bukovec, Jergaly, Môce, Štubne v roku 1860, ktoré 
však vznikali od 16. storočia. Uhliar Motyčka sa spomína už v roku 
1618. Najstarším objektom  pamiatkou v obci je pôvodne jezuit
ský barokový Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1754 a stĺp 
so sochou svätého Jána Nepomuckého, ako aj niekoľko zachovalých 
ľudových  domov, pripomínajúcich  banícku a míliarsku minulosť, za
ujímavý je taktiež dom č. 6.

Pôvodne sa úzka cesta cez Motyčky končila na Donovaloch, ale 
od roku 1961 sa sprístupnil prejazd cestou na Liptov.  

Spolu s osadami Jergaly, Bukovec, Môce a Štubne, Motyčky po
skytujú vhodné podmienky pre rekreačný pobyt. V blízkosti je nádrž 
vodnej elektrárne.

Odporúčame: Navštíviť Kostol Nanebovzatia Panny Márie, stĺp 
so sochou Jána Nepomuckého, ľudové domy – dom č. 6, nádrž vod
nej elektrárne.

 Potok Rakytovo uviazaný v rizni

Pokračovanie na str. 16.
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VÁŽENÍ PRIATELIA!
Všetkých Vás srdečne pozývame na V. ročník Výstupu k pra-

meňom a koreňom Bystrice, ktorý sa uskutoční 16. júla 2016 
v sobotu. Už tradične vzdáme hold rieke, ktorá dala meno nášmu 
mestu a uctime si pamiatku prvých ľudí, ktorí prišli do tohto boha
tého a nádherného kraja. Oficiálny program začne o 10:00 pri hoteli 
Kráľová studňa (po príchode autobusu). Približne medzi 11:00 až 
12:00 navštívime prameň Bystrice. Možnosť dopravy: Individuálne 
alebo autobusom (odchod 8:30 z parkoviska Mičinská.) Nezabudni
te si zobrať adekvátne oblečenie a dostatok nápojov. 

DONOVALY – 980 m. n. m., www.donovaly.sk

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1710. Samotná obec sa 
vytvorila zo siedmich uhliarskych osád  a boli to osady Bully, Han
esy, Mistríky, Mišúty, Močiar, Polianka, Sliačany  všetky súviseli s 
rozvojom baníctva a hutníctva v okolí Banskej  Bystrice a Starých 
Hôr. Založili ich uhliarski majstri, podľa ktorých dostali názvy. Po 
likvidácii hút, a tým aj uhliarstva, v druhej polovici 19. storočia, 
prešli osadníci pracovať do štátnych lesov a horehronských železi
arní. Popri tom chovali aj dobytok a ovce. Mnoho žien sa zaoberalo 
aj podomovým obchodom, 
paličkovali čipky, s ktorými 
chodili po celom dolnom 
Uhorsku.  

Donovaly sú dnes navšte
vované rekreačné stredisko 
minimálne celosloven ského 
významu. Najdominantnejší 
vrch je ZVOLEN – 1403 m. n. 
m., ďalej je to Barania hlava – 
1089 m. n. m. a Kečka – 1225 
m. n. m. Všetky osady sa v 
minulosti významne zapísali 
do dejín SNP. Z najstarších 
pamiatok zaujme pozornosť 
klasicistický kostol z roku 
1825, v ktorom je oltárny ob
raz sv. Antona od maliara S. 
Štollmana a rodný dom Jána  
Donovala (Tichomíra Milki
na) v Mistríkoch č. d. 7.

Odporúčame: Navštíviť Kos tol sv. Antona z roku 1825,  rod
ný dom Jána Donovala v Mistríkoch, osadu Bully a Polianku s 
pamätníkmi SNP a špaňodolinský vodovod, vystúpiť na vrch Zvolen 
– výhľady na široké okolie.

TURECKÁ – 610 m. n. m., 
www.turecka.sk

Prvá písomná zmienka o obci 
pochádza z roku 1563. Bola 
to bývalá banícka, hutnícka 
a uhliarska osada, kde sa na
chádzali bane na meď až do 
18. storočia. V minulosti tu 
bol najdlhší sedačkový výťah 
– 2067 m s výškovým rozdie
lom 730 m, cez medzistanicu 
Salašky  súkromné chaty,  sa 
dostaneme na Líšku – 1440 m. 
n. m., ležiacu v masíve Krížnej 
– 1574 m. n. m. Sú tu ideálne 
podmienky na lyžovanie, dnes 
nevyužité. Turisti a milovníci 
krásnej prírody  môžu na jar 
a v lete obdivovať subalpínske a alpínske kveteny, najmä veternicu nar
cisokvetú. Vrch Krížna je križovatkou turistických  trás. Z Hornej Tureckej  
vedie výstup na Úplaz – 1275 m. n. m.  a Kráľovu studňu – 1384 m. n. m.

Odporúčame: Výstup na Krížnu – 1574 m. n. m., horský hotel – 
Kráľova studňa,  pamätník SNP

Ján Vicen

DVE OKRÚHLE VÝROČIA NA KRÁĽOVEJ STUDNI
Rodí sa knižná monografia o tomto ma-
lebnom priestore Slovenska

V tomto roku plynie 65 rokov nepretržitej prevádzky horské
ho hotela Kráľova studňa vo Veľkej Fatre a v budúcom roku 2017 
si pripomenieme ďalšie významné výročie – deväťdesiat rokov 
organizovanej turistiky na Kráľovej studni. Práve tam totiž vyrástli 
prvé drevené chaty, „predchodkyne“ dnešného, solídne zrekon
štruovaného, moderného horského hotela Kráľova studňa.

Tieto dve – pre turistiku vo Veľkej Fatre významné jubileá 
– podnietili úvahy o príprave a vydaní reprezentatívnej mono
grafie o širokom okolí horskej oblasti Kráľova studňa (1 365 m. 
n. m.) i samotnom rovnomennom hoteli, položenom v nadmor
skej výške 1 300 metrov.

Na túto neľahkú, ale zaujímavú a osožnú prácu sa podujal ma
nažér knižného projektu Dušan Kováč a editor pripravovanej publi
kácie, publicista a spisovateľ literatúry faktu Fedor Mikovič. Do tvor
by knihy zapojili ďalších známych a renomovaných spoluautorov, 
napospol uznávaných odborníkov vo svojej profesii – pracovníkov 
Správy Národného parku Veľká Fatra Ivana Milana, Petra Vantaru 
či Juraja Žiaka. Svoje príspevky budú v knihe publikovať aj historici 
Jozef Bacúr, Július Burkovský Martin Kvietok, Vladimír Sklenka, Jozef 
Tatár a Oto Tomeček, prírodovedci Valerián Franc, Miroslav Saniga 
a Peter Urban, turistickí činovníci Dušan Kaliský, Michal Kiššimon, 
Daniel Kollár, Stanislav Melek, Ľubomír Mistrík a Ivan Štefko. Na ná
strahy a nebezpečenstvá Veľkej Fatry upozorní čitateľov knihy Milan 
Lizuch zo Strediska lavínovej prevencie. 

V knihe Kráľova studňa čitateľ nájde aj pútavú a pestrú literár
nu prílohu, tipy na letné i zimné turistické výlety a cykloturistiku, 
dozvie sa veľa zaujímavostí z minulosti hotela, napríklad sa dočí
ta o významných a vzácnych hosťoch tejto „strechy v oblakoch“, 
či o jej chatároch, a mnohé iné čitateľsky príťažlivé informácie. 
Málo sa napríklad vie o krásach nočnej oblohy nad Kráľovou 
studňou. V jej okolí sa nachádza jedinečné chránené územie – 
„Park tmavej oblohy Veľká Fatra“. Vznikol pri príležitosti Medziná
rodného roku svetla, ktorý vyhlásilo 68. valné zhromaždenie OSN 
a jedným z jeho kľúčových zámerov bola aj ochrana hviezdneho 
neba pred svetelným znečistením. Park v okolí Kráľovej studne 
má plochu 325 hektárov, no ako v publikácii píše astronóm Pavol 
Rapavý, je len zárodkom budúcej, oveľa rozsiahlejšej oblasti na 
území celej centrálnej časti Veľkej Fatry.

Ukazuje sa, že monografia Kráľova studňa ponúkne čitateľom 
– milovníkom Veľkej Fatry a návštevníkom hotela Kráľova studňa, 
vskutku pestré témy a zaujímavé čítanie, ale aj množstvo historic
kých fotografií i súčasných fotopohľadov Karola Demutha, Pavla 
Barabáša, Radovana Reťkovského, Juraja Slotu a ďalších fotogra
fov, na toto v každom ohľade skvostné územie.   

Fedor Mikovič
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