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Pokračovanie na str. 3.

BANSKÁ BYSTRICA SI PRIPOMÍNA VÝROČIE – 
50 ROKOV OD ZAČIATKU TVORBY VEĽKOMESTA

Prečo Banská Bystrica neskončila ako Banská Štiavnica a Kremnica? 
Odpoveď sa skrýva pred 50 rokmi. Práve v roku 1966 sa rozhodlo o tom, 
že z mesta Banskej Bystrice sa stane jedno z najvýznamnejších a najväč-
ších miest Slovenska. Banská Bystrica sa vďaka tomu stala metropolou 
Stredného Slovenska.

V roku 1966 bolo k mestu Banská Bystrica pričlenených 8 niekedy 
samostatných obcí aj s ich rozsiahlymi chotármi. Boli to obec Radvaň 
(spolu s Kráľovou a Iliašom), obec Laskomerské (ktorá vznikla zlúčením 
dedín Podlavice a Skubín), Sásová, Rudlová a Majer. Banská Bystrica 
podobne ako Banská Štiavnica a Kremnica bolo bývalé banské mesto, 
kde baníctvo znamenalo rozvoj a bohatstvo týchto miest. Po úpadku 
baníctva nastal aj prirodzený hospodársky, spoločenský úpadok. Banská 
Bystrica ako administratívne a kultúrnospoločenské sídlo župy sa mu po 
prvej svetovej vojne sčasti vyhla. 

Obraz, o ktorom bude reč, vyvoláva  polemiku a kladie množ-
stvo  otázok, napríklad aj o tom, či o umení nášho mesta už vieme 
všetko, alebo aspoň dosť. Je pritom zaujímavé, že čo dnes pova-
žujeme za polemiku, alebo aspoň námet do diskusie,  v časoch 
svojho zrodu polemikou nebol.

ZÁHADNÝ OBRAZ DOMINIKA SKUTECKÉHO?
A tu je krátky príbeh a jeho história.

Zápisnica
Napísaná na zasadnutí  správneho výboru  slobod-

ného mesta Banskej Bystrice dňa 13.  mája  /v sobotu/ 
1922, ktorej zasadnutie  v mestskej radnici  bolo vydr-
žiavané.

Prítomní:
Predseda: Július  Csesznák, mešťanosta, zapisovateľ: dr. Vin-

cent Cserhelyi, mestský hlavný notár, z členov mestského pred-
stavenstva: dr. Eduard Rippely, hlavný právny zástupca, Ján Tichý, 
policajný hlavný  kapitán, Ján Discantiny, finančný radca, Ondrej 
Jansen, gazdovský a vodovodný správca.

Z členov mestského správneho výboru  bolo na zasadnutí prí-
tomných 16 členov.

Č. 88.
Mešťanosta oznamuje, že Jednota výtvarných umelcov Slo-

venska usporiada výstavu  v Prahe. Táto Jednota má sídlo v Banskej 
Bystrici a žiada vystaviť i obrazy umelca Skuteczkého, medzi nimi 
obraz  Štadlerovský trh - okrem toho  tri obrazy z mestského múzea. 
Prosí o povolenie tieto obrazy  použiť na výstave.

Mešťanosta poznamenáva, že obrazy  budú poistené.
Správny výbor predpokladá, že žiadané obrazy budú proti 

škode poistené, prípadne, že mesto bude mať za ne dostatočnú ga-
ranciu a privolí, aby tieto obrazy boli odvezené na výstavu do Prahy. 

Po vyčerpaní programu zápisnicu podpísali:
Július Csesznák, mešťanosta, ako predseda, Dr. Vincent Cserhe-

lyi, mestský hlavný notár, ako zapisovateľ, ako overovatelia: Jozef 
Klemens, Bedrich Brychta, Ján Holička, Gusto Rusnák, Fr. Mesík Va-
jda a Daniel Belluš.

A teraz ide o to, čo všetko o tom obraze vieme, respektíve ne-
vieme.  Toho, čo o ňom vieme, je žalostne málo - celkom nič. Toho, 
čo o ňom nevieme, je podstatne viac. A tak zostáva len polemika 
s mnohými otázkami:

Nie je ten obraz Štadlerovský trh totožný, teda ten istý, s veľmi 
známym obrazom Trh v Banskej Bystrici, ktorý majster namaľoval 
v roku 1889?

Nie je to staršia verzia spomínaného obrazu, kde je však dáma 
v čier nych šatách a ktorý sa v súčasnosti nachádza v súkromnej zbierke?

Pokračovanie na str. 2.

MODRÉ SPOMIENKY
Modré spomienky sa týkajú začiatkov prepravy železnicou. Niek-

toré sa nám dnes zdajú byť dosť úsmevné, v tých časoch však menili svet 
techniky a spoznávania regiónov. Stalo sa tak hlavne vďaka ministrovi 
Gáborovi Barrošovi, rodákovi z Pružiny, ktorý veľmi dobre hovoril aj po 
slovensky a dokonca sa nehanbil ani ukázať sa v kroji. Svoju napláno-
vanú služobnú cestu do Banskej Bystrice a do harmaneckých papierní 
však už nestihol uskutočniť, pretože náhle zomrel  ešte pomerne  mladý 
na zápal pľúc. Vráťme sa však k spomienkam.

Noviny Svornosť, 26. augusta 1873:
„Prvý raz prišol lokomotív (vlastne dva) po železničnej čiare Zvolen 

– Bystrickej dňa 24-ho t. m. Šťastlive vykonal cestu svoju od Zvolena po 
Bystrický Bahnhof za poldruhej hodiny, pričom bavenie sa na rozdílnych 
miestach dráhy asi ½ hodiny času zpotrebovalo. Miestnosti staničné, ač 
práve pre publikum nie slobodne prístupné, boly predsa húfom obecen-
stva zaplnené, ktoré o 11 hodine predpoludním došly ta – z dvoch loko-
motívov, dvoch vozov s kamenným uhlím a jedného vaggona záležajúci 
– malý cúg, s velikým „éljen“ pozdravilo. Pokračovanie na str. 2.
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Popoludní sa mali mosty probúvať. Policiálneho vlaku  príchod, ako 
známo, na dnešok určený je. O tomto, ako i o bližších okolnostiach  odda-
nia verejnému obchodu  čiary tejto, budeme sa snažiť v najbližšom čísle  
dostatočnú zprávu  podať.“ Po po-
ludní sa mali mosty probúvať. Poli-
ciálneho vlaku príchod, ako známo, 
na dnešok určený je. O tomto, ako 
i o bližších okolnostiach oddania 
verejnému obchodu čiary tejto, bu-
deme sa snažiť v najbližšom čísle  
dostatočnú zprávu podať.“

Svornosť, 5. septembra 1873:
„Premávka. Zvolensko – Bys-

trická železničná čiara bola dňa 
3 – ho septembra t. r. verejnému 
úžitku odovzdaná. Stanice sú krom 
menovaných miest, na Sliači a Far-
kasfalve (dnes Vlkanová, pozn. re-
daktora). Dočasný plán komuniká-
cie vlakov je tento:

Zo Zvolena odchodí o 8 h 53 minút večer a prichodí: na Sliač o 9 h  
23 minút, na Farkašfalvu o 9 h. 48 minút, do Baňskej Bystrice o 10 h 24 
minút večer.

Z Banskej Bystrice odchodí: 
o 6 h 48 minút večer a prichodí do 
Farkasfalvy o 7 h 15 minút, na Sliač 
o 7 h 43 minút, do Zvolena o 7 h 59 
minút večer. Spojenia sú vo Zvole-
ne z vlakmi, medzi Budapešťou 
a Ruttka chodia cimi. Na čiare tej-
to je všeobecná tarifa uhorských 
kráľovských štátnych železníc 
v platnosti.

+  kritika, pre koho chodí len 
raz, aj to večer!“

Ešte niekoľko drobností o že-
leznici z novín Beszterczebánya és 
vidéke:

V roku 1886 už bežne funguje na železnici doprava veľkého množ-
stva tovaru. Prepravné nákladné listy sú obyčajne chránené priesvitkou 
a sú kolkované.

15. júna 1892 bola pre verejnosť sprístupnená v Banskej Bystrici 
malá železničná stanica „Svätý Ján“. Zaujímavosťou bolo, že mesto v tej 
dobe ešte stále malo ochranný múr postavený proti Turkom, a tak sa 
cestujúci mohli dostať do mesta len veľkou obchádzkou cez Hušták ale-
bo severnou obchádzkou od Mäsiarskej bašty.

Impulzom pre tvorbu metropoly sa stal rok 1966 a pričlenenie su-
sedných obcí k mestu. Dnes si pripomíname existenciu obcí, ktoré obo-
hatili Banskú Bystricu nielen hospodársky, ale aj kultúrne. Pred 50 rokmi 
sa stali mestskými časťami mesta Banská Bystrica. Rozvoj mesta a tvorba 
metropoly zasiahli aj do života obyvateľov týchto obcí. Niekedy však ne-
priaznivo: Kvôli výstavbe sídliska Radvaň bola zbúraná pôvodná historická 
výstavba trhového mestečka. Na historickom území Radvane bolo posta-
vené aj sídlisko Fončorda. Podobne Kráľová aj tu vyrástlo sídlisko Radvaň 
a priemyselná zóna na Zvolenskej ceste. Rozvoj mesta si za obeť vybral 
aj dedinu Majer, ktorá mala byť pretvorená na priemyselnú zónu. V Pod-
laviciach došlo podobne k výstavbe sídliska. V chotároch obcí Rudlová 
a Sásová vyrástlo sídlisko RUSA (Rudlová-Sásová). Mesto Banská Bystrica 
tým niekoľkonásobne zväčšilo svoje územie, vzrástol aj počet obyvateľov, 
vytvoril sa priestor na výstavbu nových priemyselných závodov. 

O vnútornej sile pričlenených obcí svedčí, že obohatili mesto Ban-
skú Bystricu svojimi tradíciami a svojimi architektonickými pamiatkami: 
Radvanskovský kaštieľ v Radvani, Tihányiovský kaštieľ v Kráľovej, Kostol 

Pokračovanie zo str. 1.

sv. Antona a Pavla pustovníkov v Sásovej, najstrmšia ulica so zvonicou 
v Rudlovej, zvonica v Majeri s už zaniknutou najväčšia poľnou nemocnicou 
v Uhorsku a vojenským cintorínom. V Iliaši je to šľachtická kúria Gerhard-
tovcov, v Podlaviciach a Skubíne zvonice s ešte zachovanými unikátnymi 
drevenicami. Skubín je svojím spôsobom unikátnym skanzenom.

Pričlenené obce spravili Banskú Bystricu silnejšou, a preto netreba 
zabúdať na ich tradície a architektonické klenoty. O tom, že sa tak naozaj 
v súčasnosti deje svedčí rekonštrukcia Radvanského kaštieľa a pripravo-
vaná obnova vojenského cintorína v Majeri. Najväčším dôkazom snahy 
uchovania tradícií je Radvanský jarmok – ktorý Banská Bystrica zacho-
váva a patrí medzi jej najvýznamnejšie kultúrne aktivity. V jeho názve sa 
zachováva aj názov trhového mestečka, ktoré sa stalo súčasťou mesta. 
Samozrejme je dôležité, aby sa ochrana odkazu týchto obcí, ktoré sa po-
dieľali na tvorbe mesta ako metropoly Stredného Slovenska naďalej za-
chovávala a v čo najväčšej miere ochraňovala. Veľa bolo zničeného, ale to 
čo ostalo patrí medzi skvosty nášho mesta.   

Vladimír Sklenka

MESTO BANSKÁ BYSTRICA SI PRIPOMÍNA VÝROČIE 
– 50 ROKOV OD ZAČIATKU TVORBY VEĽKOMESTA

V roku 1894 bola zavedená tlač reklamy na železničných cestovných 
lístkoch, ktoré priniesli štátnym železniciam čistý príjem 180 000 zlatých.

V roku 1896 cestoval vlakom do Vrútok bulharský monarcha Ferdi-
nand. Odmietol však jazdu luxus-
ným  vozňom a vyštveral sa na ru-
šeň a takto cestoval až do Vrútok. 
Na jeho veľké prekvapenie rušňo-
vodič Doleschall, ktorý ovládal šesť 
rečí, plynule hovoril aj bulharsky. 
Bulharský panovník mu daroval 
zlatý kríž, krásne vreckové hodinky 
a 100 zlatých. Kuričovi daroval zla-
to v hodnote 30 zlatých.

Od 1. júna 1897 je zakázané 
používať krátke zvonenie zvonmi 
pri odchode vlakov. Odchod vlaku 
možno signalizovať už len hlasom 
alebo elektrickým zvončekom. 
V tom istom roku sa predávajú 
zvony, ktoré boli umiestnené na 

štátnych železničných staniciach. Veľké staničné  zvony sa predávajú po 
16 zlatých, malé staničné zvony po 6,50 zlatých. 

V roku 1899 sú zavedené u štátnych železníc modré robotnícke obleky. 
V roku 1900 boli u Maďarských kráľovských štátnych železníc zavedené 
rovnošaty.

Od 1. augusta 1902 boli zavedené na trati Podbrezová – Banská Bystrica 
obmedzené spiatočné cestovné lístky. Na jeden deň sú platné v II. a III. triede. 
V novembri 1902 začalo vydávanie železničných preukážok so zľavou. 

V decembri roku 1905 je oznámené, že vlak na trati Zvolen -  
Podbrezová bude premávať 40 km rýchlosťou za hodinu.

V roku 1906 železničné hotely a ubytovne poskytujú kompletné 
reprezentačné služby. V tom istom roku už plne fungujú letné a zimné 
grafikony železničnej dopravy.

V roku 1907 je podaný návrh na povinné nosenie služobných me-
čov pre úradníkov železníc. 

Od 1. januára 1908 je zakázané  pískanie rušňa pri odchode. Vlak 
sa pohne len na pokyn „conductora“, čiže sprievodcu. 

Štvrtok 10. augusta 1911 poobede o 6. hodine 42. minúte od-
chádzajúci vlak do Banskej Bystrice dlhšiu dobu stál na stanici v Zámostí. 
Stratil sa sprievodca. Sprievodca  medzi Brusnom a Nemeckou v jednej 
zákrute  pri kontrole lístkov vypadol z vlaku. Išiel potom za vlakom peši.

Od 1. mája 1912 je zaradený do používania na trati Budapešť – 
Vrútky  jedálenský vozeň. E

šte v roku 1918 skladajú noví zamestnanci železníc sľub vernosti 
Jeho Výsosti kráľovi.

Michal Kiššimon

MODRÉ SPOMIENKY

Kliešte na označovanie lístkov 
používané na rakúsko-uhorských 
železniciach v 80. rokoch 19. stor.

Malá stanica v Banskej Bystrici

Pokračovanie zo str. 1.
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Nie je to ten istý obraz aj s rovnakým názvom Trh v Banskej 
Bystrici, ktorý bol  namaľovaný v roku 1890,  ale v dolnej časti ná-
mestia a bol známy pod menom  Módny trh?

Nie je to obraz namaľovaný v roku 1905 pod názvom Zeleni-
nový trh?

Nie je bez zaujímavosti, že zápisnicu podpísalo 8 ľudí a to bez 
pripomienok? To značí, že ten obraz už v tej dobe musel byť veľ-
mi známy. A Jednotu výtvarných umelcov Slovenska predsa založil 
v Banskej Bystrici známy akademický maliar Július Flache (1892 – 
1967), ktorý bol aj jej predsedom.

A nakoniec, nemohol sa Skuteckého obraz Trh v Banskej Bys-
trici pôvodne nazývať Štadlerovský trh?

Snáď ďalší výskum nám nejakým spôsobom dá uspokojujúcu 
odpoveď.

                                                                                Michal Kiššimon

ZÁHADNÝ OBRAZ DOMINIKA SKUTECKÉHO?
Pokračovanie zo str. 1.

História nám často pripomína nedobytnú pevnosť. A tak je to aj 
v tomto prípade. Po mnohých storočiach nám archívy odkrývajú svoje 
tajomstvá. Kedysi veľmi, veľmi dávno sa stala Banská Bystrica miestom 
stretnutia panovníkov toho najzvučnejšieho mena.

Stalo sa tak v septembri 1345. Stretli sa tu syn Karola Róberta, 
uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký, (po maďarsky I. Nagy Lajos, 1326 – 1382) 
a syn Jána Luxemburského, 
budúci český kráľ Karol, kto-
rého história zaznamenáva 
pod menom Karol IV., veľmi 
často aj s prívlastkom „Otec 
vlasti“ (1316 – 1378).

Malo to však svoju pre-
dohru.  V roku 1344  viedol 
Karol križiacku výpravu proti 
pohanskej Litve a kráľ Ľudo-
vít sa k nemu pripojil. Nebo-
lo to zase len tak náhodou, 
lebo Ľudovít mal svoje zá-
ujmy v Poľsku, kde zastupo-
val poľského kráľa, a Poľsko 
Litovčania často ohrozovali. 
Ale boli tu aj iné záležitosti. 
A práve o nich sa na stretnutí 
v septembri 1345 v Banskej Bystrici hovorilo. Rokovalo sa o pripravova-
nom sobáši Ľudovíta a Margaréty, dcéry budúceho kráľa Karla IV.

Pre zložitosť témy len veľmi skrátene. Dobré vzťahy medzi českým 
kráľovstvom a kráľovstvom uhorským, v zastúpení aj poľského kráľov-
stva, vlastne prežívajú dodnes, ktoré poznáme pod pojmom Vyšegrád-

ská štvorka. Na dobrých vzťahoch nič nezmenila ani skutočnosť, že 
v roku 1349 zomrela Margaréta, manželka kráľa Ľudovíta, vo veku 14 
rokov na následky morovej epidémie, ktorá sa vydávala ako  12-ročná.

2. septembra 1347 bol Karol korunovaný  za českého kráľa v praž-
skej katedrále. O osem rokov neskôr, 5. apríla 1355 bol Karol IV. koru-
novaný za cisára Svätej rímskej ríše. Karol však bol vdovec, pochoval tri 

manželky a bolo jeho povinnosťou 
zabezpečiť následníka trónu. Božie 
mlyny však mleli neúprosne ďalej.

Po Viedenskom kongrese v roku 
1353 sa zasnúbi Karol IV. s triná-
sťročnou Annou Svidnickou. Tú však 
poznáme ako neter uhorského kráľa 
Ľudovíta, veď žila na jeho dvore. A aj 
to je taká trochu záhadná história. 
Lebo Anna Svidnická ako nevesta 
bola pôvodne určená pre Karolovho 
dvojročného syna Václava, ktorý však 
umrel. 

Pravdepodobne z iniciatívy kráľa 
Ľudovíta, ktorý dal ako dedič Poľ ska 
súhlas, aby svidnicko-javorské voj-
vodstvo bolo pričlenené k Českej ko-
rune, rozhodol sa Karol oženiť s mla-

dučkou nevestou  svojho zosnulého syna sám. Z tohto manželstva sa 
potom narodil Václav IV., kráľ rímsky a český (1361 – 1419).

Možno pamätná tabuľa na toto historické, osudné stretnutie, by 
nám častejšie pripomenula časy  dávno minulé.

Michal Kiššimon

STRETNUTIE PANOVNÍKOV V BANSKEJ BYSTRICI

Ľudovít I. Veľký Karol IV.

Ide o iný (pôvodný?) názov tohto slávneho Skuteckého obrazu?

NOVINKA!
Nedávno uzrel svetlo sveta nový produkt pre podporu rozvoja ces-

tovného ruchu na Slovensku pod názvom ZÁZNAMNÍKY - HRADY  SLO-
VENSKA, ktorého cieľom je poznávať zrúcaniny hradov a zámkov. Celkovo 
obsahuje 9 častí o 8 krajoch Slovenska a 100 hradoch.

Pre Banskobystričanov a ostatných občanov v okolitých obciach 
je zaujímavý najmä ZÁZNAMNÍK – HRADY STREDNÉHO SLOVENSKA – 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ, v ktorom je až 32 hradov, ktoré máte možnosť 
navštíviť v rámci kraja. Ako prvý hrad v tomto záznamníku je uvedený 
Mestský hrad Banská Bystrica – Barbakan, v ktorom môžete získať hrad-
nú pečiatku do uvedeného záznamníka, ktorý je možné si zakúpiť v In-
formačnom centre mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1.

Záznamník Hrady Stredného Slovenska – Banskobystrický kraj obsa-
huje 2 časti, v jednom záznamníku  je 16 hradov a v druhom tiež. Takto si 
môžete naplánovať výlet na niektorý z hradov počas vášho voľného času, 
víkendu alebo dovolenky v Banskobystrickom kraji.

Ak však bude niekomu málo navštívených hradov, môže si zakúpiť 

priamo od  Ján Vicen - vydavateľstvo -  vicenjan7@gmail.com, ostatné 
hrady v ďalších krajoch Slovenska, najbližšie  je Žilinský kraj so 16 hrad-
mi. Adresa: Ján Vicen – vydavateľstvo, Poľná 7, 97405 Banská Bystrica, 
www.vicenvydavatelstvo.vlastnyweb.sk.

Ján Vicen



4                                                                                                                                               BYSTRICKÝ PERMON 2016 - 03

Predkladaný príspevok je v poradí prvým z príbehov podávajú-
cich obraz o živote a dobe príslušníkov najstarších šľachtických rodov 
Zvolenskej stolice. Spoločným predkom Mičinskovcov, Lukavickovcov, 
Zolnayovcov a i., majetky ktorých ležali v okolí Banskej Bystrice, bol 
Radun. Po Radunovi bola nazvaná Radvaň, dnes miestna časť Ban-
skej Bystrice. Po jeho synoch Vlkanovi a Mikovi boli  zase pomeno-
vané obce Vlkanová a Horná Mičiná. Radunova rodina pochádzala 
z Novohradskej župy. Radun (doložený 1223-1250) bol pristaldom, t.j. 
pomocníkom sudcu, servientom, je označovaný aj ako komes (gróf, 
dvoran). Čo je podstatné, najnovšia literatúra zaraďuje Raduna k šľa-
chticom slovenského pôvodu. 

Február v roku 1241
Zima sa pomaly končí. Už sa roz-

topil aj posledný sneh. Korytá potokov 
a riek sa naplnili špinavou vodou. Voda 
kde-tu zaplavuje políčka a okolie dedín. 
Ľud unavený dlhou zimou netrpezlivo 
očakáva príchod jari. V jednej z dedín 
neďaleko Zvolena, v kúrii stojacej upro-
stred dediny, žije rodina zemana Radu-
na. Na majetku hospodári Radunova 
manželka a ich traja synovia. Tomáš, 
Madách a Tobiáš boli predtým vycho-
vávaní na kráľovskom dvore, kde konali pážaciu službu. Onedlho majú 
byť zaradení do kráľovského vojska. Starých rodičov už pochovali. Ich 
otec Radun slúži v kráľovskej družine. Je trubačom, ktorý vydáva signály 
pre vojsko v boji. Za dlhoročné vojenské služby dostal od kráľa Ondreja 
majetok v Turci a potom aj zem pri Hrone, patriacu predtým kráľovským 
rybárom. V predchádzajúcom roku bola dobrá úroda. Zimu prečkala ro-
dina a čeľaď bez hladu a chorôb. Čochvíľa obschnú polia a budú môcť 
začať s jarnými prácami na poli. 

Prednedávnom sa do Zvolena dostali nejasné správy o akomsi ne-
bezpečenstve z východu. Nikto zo zemanov v okolí však tomu nevenoval 
väčšiu pozornosť. Uplynul mesiac. Zvesti o nadchádzajúcej vojne neu-
stávali. Naopak. Krajinou prechádza kráľovský posol s krvavým mečom. 
Znak zvolávajúci všetkých zemanov a bojaschopných mužov do vojska 
pod kráľovu zástavu. Vlasť je v nebezpečenstve. Nepriateľskí Tatári stoja 
na hraniciach kráľovstva! Posol so sprievodom prichádza aj do Zvolena. 
Zastavil sa na župnom hrade a navštívil aj všetky väčšie šľachtické sídla. 
Zvolenský župan vydáva príslušné rozkazy. Zhromažďuje vojsko, chystá 
poživeň a prikazuje urobiť potrebné opatrenia na odchod. Okolití zemani 
so svojimi mužmi, koňmi a výzbrojou sa majú dostaviť bezodkladne na 
zhromaždisko kráľovských vojsk. 

Kráľovský posol sa zastavil aj v kúrii pri Hrone. Ako Radunov starý 
spolubojovník priniesol jeho synom odkaz od otca, aby sa pripojili k od-
dielu župana. Radunova manželka má v prípade nebezpečenstva vyhľa-
dať úkryt čo najďalej, najlepšie na ich majetku v Turci, kde majú usade-
ných poddaných. Tomáš, Madách a Tobiáš nemohli neuposlúchnuť. Boli 
mladí a silní. Otec ich odmalička učil narábať so zbraňou. Začali sa pri-
pravovať na odchod. Prichystali si  starostlivo uschovanú a udržiavanú 
zbroj. Obliekli si drôtené košeľe, pripäli meče a založili prilbice. Matka so 
slúžkami im prihotovila jedlo. Osedlali kone, rozlúčili sa a odišli. Zvolen-
ský župan sa potom s početným oddielom ozbrojencov, jazdcov i pešia-
kov vypravil na zhromaždisko k Pešti. 

Vojsko uhorského kráľa Bela IV. utrpelo v boji s Tatármi pri Slanej straš-
nú porážku. Z celého uhorského vojska sa útekom zachránilo len niekoľko 
sto vojakov. Krajina bola vydaná napospas nepriateľom. O hroznom pusto-
šení v Uhorsku nám dávajú obraz dobové pramene. Ako napísal kronikár, 
Tatári spôsobili v Uhorsku, ale i v ďalších krajinách, veľkú pohromu a biedu 
drancovaním, zabíjaním a požiarmi. V krajine zostali do leta r. 1242. Ľudia 
v tom čase nemohli orať ani siať. Po odchode Tatárov nastal veľký hlad. 
Tatári vyplienili aj Zvolen a okolie. Pred smrťou či zajatím zachránila Bela 
IV. len odvaha statočných rytierov Ivánku, Jakaba, Tomáša, Petra a ďalších, 
sprevádzajúcich kráľa z bojiska. Po prehratej bitke smeroval kráľov sprievod 
cez Nitru do Prešporka. Dvaja rytieri išli napred, aby obstarali cestu. Počas 
zastávok na kráľovských hradoch si kráľ a jeho družina oddýchli a vymenili 
unavené kone. Posádky hradov prisahali bojovať proti nepriateľom až do 
konca. Po ceste sa ku kráľovskej družine pridali ďalší bojovníci. V Hainburgu 
sa Belo IV. stretáva s kráľovnou a maloletým princom Štefanom. Tam ho za-

stihne zvesť o porážke poľsko-sliezskych vojsk a blížiacom sa severnom krídle 
tatárskych vojsk. Po tejto správe a hanebnom pozvaní rakúskeho vojvodu 
zamieri kráľ do Záhrebu. Jeho sprievod sa rozšíril o časť biskupov, prepoš-
tov a hodnostárov, ktorým sa podarilo zachrániť včasným útekom z Budína 
a iných miest. V Záhrebe sa kráľ stretáva s milovaným bratom Kolomanom. 
Vojvoda patril k nemnohým, čo pri Slanej bojovali do posledného dychu. Ako 
hrdina aj zomrel, podľahnúc ťažkým poraneniam. Jeho smrť bola pre panov-
níka ďalšou stratou. 

Aj Radun a jeho synovia statočne bojovali s nepriateľom. Skúsený 
Radun videl, že porážka kráľovského 
vojska je neodvratná. Jedinou možnos-
ťou bol únik z vozovej hradby. Zhro-
maždil okolo seba synov a niekoľkých 
bojovníkov, popohnali kone a vyrazili 
z obkľúčeného tábora. Stratili niekoľko 
mužov a koní, podarilo sa im však do-
stať k lesu. Takmer všetci boli ranení. 
Až večer dovolil Radun zastaviť. Ľudia 
a kone potrebovali odpočinok. V sed-
lových vakoch našli poživeň a mech 
vína. Klásť ohne mohlo byť nebezpeč-
né, jedlo preto zjedli studené. Na úsvi-
te pokračovali v ceste. Radun pôvodne 

zamýšľal návrat do Zvolena. Počas cesty neďaleko Hrona sa im podarilo 
dostihnúť kráľa a na jeho žiadosť sa pripojili ku kráľovskému sprievodu. 

Prenasledovaním a zajatím uhorského kráľa poveril Batu-chán 
vojvodcu Kadana. Chcel ho dostať za každú cenu a potrestať za prijatie 
Kumánov a zavraždenie tatárskeho posolstva. Belo IV. sa pred tatárskou 
pomstou ukrýval v Splite, neskôr v pevnosti Trogir a napokon na dalmát-
skych ostrovoch. Medzi rytiermi, ktorí po celú dobu statočne chránili a 
sprevádzali kráľa na úteku pred Tatármi, bol  Radun a jeho synovia. Ne-
šťastný kráľ posiela pápežovi a kresťanským panovníkom listy s prosbou 
o pomoc. S posolstvom k pápežovi bol vyslaný vacovský biskup Štefan. 
Tomáš, syn Raduna, bol členom sprievodu vyslanca k cisárovi Fridrichovi. 
Žiadna vojenská pomoc však neprišla. Nikto z prítomných barónov si ne-
dovolil robiť kráľovi výčitky. Kráľovná bola v požehnanom stave. Belo IV. 
zložil sľub, že ak Boh ochráni jeho kráľovstvo, zasvätí dieťa Bohu.

Jedného dňa prichádza ku kráľovi posol so správou o odchode Tatá-
rov. Zomrel veľký chán Ogotaj. V ďalekej mongolskej krajine bude voľba 
nového vládcu. Batu-chán, Kadan a iní cháni, potomkovia Džingischána 
s vojskami odtiahli na východ. Po overení správy sa kráľ rozhodol pre 
návrat. Pre väčšiu bezpečnosť sa ku kráľovskej družine pridali oddiely 
mocných Frangepánovcov a rytierov rádu johanitov. Svoju rodinu zane-
cháva kráľ v Klise. Kráľovnej sa po čase narodilo dievčatko, ktoré pokrstili 
menom Margita. Strádaním a pôrodom vyčerpaná kráľovná potrebova-
la pokoj. Kráľ preto usúdil, že jeho rodina tam bude dočasne v bezpečí.

V máji 1242 sa kráľ Belo IV. vracia domov. Čakal ho hrozný pohľad. 
Zničené sídelné mesto, spustošená a ľudoprázdna krajina... Po návrate pa-
novníka sa v krajine postupne obnovuje poriadok. V krajine sa šíria zvesti o  
druhom tatárskom vpáde. Belo IV. preto v obave nariaďuje stavať v krajine 
pevné hrady z kameňa. Do kráľovstva pozýva nových kolo nistov. 

V kráľovskom sprievode sa vrátil domov šľachtic Radun. Na mieste 
svojej kúrie nachádza len spálenisko. Tatári neušetrili ani jeho služob-
níctvo a ostatný ľud. Kráľ navštívi Zvolen v roku 1242 a po druhýkrát 
v decembri 1243. Za preukázané služby odmeňuje viacerých rytierov. 
Listinou datovanou 1. augusta 1250 potvrdzuje Radunovi, jeho synom 
Tomášovi, Madáchovi a Tobiášovi majetok pri Hrone, v chotári Zvolena, 
v hraniciach starostlivo opísaných ostrihomskou kapitulou. Do držby ma-
jetku boli uvedení zvolenským županom Mikom. V texte predmetnej lis-
tiny sa okrem iného uvádza: „Bela IV., rex Hungariae, Radun et filiis eius 
Thomae, Modach et Thobiae pro fidelibus servitiis, praecipue tempore 
invasionis Tartarorum praestitis, quandam terram iuxta fluvium Hron ...“ 
Šľachtic Radun sa aj neskôr so synmi zdržiaval na kráľovskom dvore v Bu-
díne. Kráľovi preukázali ešte mnohé služby. 

Radun až do svojej smrti požíval úctu a vážnosť. Jeho synovia a vnu-
ci neskôr rozšírili majetky rodu a verne slúžili vlasti. Ako dobrí kresťania 
na svojich majetkoch postavili kostoly, ktoré sú ozdobou nášho gotického 
staviteľstva. Ich osudom budú venované nasledujúce príspevky.

Radoslav Mandalík

STATOČNÝ RADUN Príbeh z čias tatárskeho vpádu



BYSTRICKÝ PERMON 2016 - 03                                                                                                                                               5

Rok 1855. Divadelná kultúra v Banskej Bystrici už zapustila pevné 
korene. Stala sa súčasťou každodenného života Bystričanov. Nie, každý 
deň nebolo vystúpenie, ale každý deň sa o tom hovorilo. Bolo to veľmi 
dôležité, lebo kultúrne povedomie  udržovalo obyvateľov mesta v akom-
si tranze a tešili sa na ďalšie vystúpenia. Mala na tom svoj podiel aj stabi-
lita hereckého osadenstva, ktorá sa takmer nemenila za celú divadelnú 
sezónu. Pripomeňme si preto priekopníkov herectva tej doby v Banskej 
Bystrici, určite si to zaslúžia.

Herci: Enders Eugen,  Johanneck, Konderla Louis, Lenger Max,  
Martorell Karl, Rostock Gustáv, Schön Leopold,  Stamm, Traub. Hereč-
ky: Enders Karoline, Göttler, Lindner Hermine, Seer Isabella,  Schneider 
Louise. Riaditeľ: Enders Eugen.

Detské postavy hrali deti hercov - juniori  Stamm a Rostock, dospe-
lé postavy hrali aj priatelia divadla.

Divadelné predstavenia v Mestskom divadle bývali obyčajne vypre-
dané. A preto sa niet čo diviť, že dobrý chýr sa niesol ďaleko a na tú dobu 
nezvyčajne rýchlo. Často sa stávalo, že do voľných dní, keď malo divadlo 
pauzu, sa hlásili cezpoľné divadelné súbory, takzvaní „kočovníci“.

Divadlo v Banskej Bystrici malo v sezóne okolo 50 vystúpení, a to 
nielen divadelných,  medzi nimi i „Neusohl v nejakom inom svete“, ale aj 
„Pozdrav Neusohl – polka“, niečo úplne nové, keď kapelu dirigoval Johan 
Egry. Veľký úspech mala pantomimická burleska v jednom akte: Dožinky 
v Radvani. No a národná hra „Dievča zo Šiklóšu“, bola s odstupom času 
opakovaná hneď trikrát!

A to by tak mohlo byť pre tento čas všetko. Ale nie je. História nám 
totiž zachovala síce veľmi jednoduchý, ale veľmi vzácny dokument, bez 
dátumu, bez podpisu a bez pečiatky, ale zato s údajmi, ktoré nám dávajú 
nahliadnuť štatisticky za oponu divadla. A z tohto dokumentu, ktorý je 
vlastne výkazom, sa dozvieme nasledovné:

Už vtedy sa divadelná sezóna delila na „Winter seson“ - zimnú se-
zónu a na ďalšiu. Zimná sezóna sa začínala 5. novembra 1854 a končila 
sa 7. marca 1855. Spolu 60 hracích dní. Zaujímavý je aj pohľad na vyťa-
ženosť jednotlivých hracích dní v týždni. V pondelok sa hralo jedno pred-
stavenie, v utorok jedenásť, v stredu dve, vo štvrtok štrnásť, v piatok 
dve, v sobotu trinásť, v nedeľu sedemnásť predstavení.

A z ničoho nič prišla kríza alebo dokumentačné prázdniny. Zatiaľ 
nevieme z akého dôvodu, ale divadlo sa nám z Banskej Bystrice vytratilo, 
a to na celé štyri roky. Najpravdepodobnejšie to bude preto, že divadel-
nej spoločnosti skončila zmluva s mestom.

S divadlom sa v Banskej Bystrici stretávame podľa plagátovej štú-
die, na ktorej je postavená celá táto práca, až v roku 1860 a to v letnej 
sezóne. Je tu však hneď niekoľko noviniek. Tá najdôležitejšia je, že bol 
založený  „MAGYAR  SZINÉSZET“, čiže „Maďarské divadlo“. Nie však v na-
šom, ale v sídelnom meste. Ďalšou novinkou je to, že hrajú zásadne len 
v maďarskom jazyku a v takom sú vytlačené aj všetky plagáty, tie dô-
ležitejšie v národných farbách, pričom poplatkové kolky zostávajú stále 
nemecké. Divadlo je zájazdové a používa aj štátny znak. Vstupenky sú 
v novej grajciarovej mene, keď sa skončila platnosť konvenčnej meny.  
Maďarskej dramatickej a divadelnej spoločnosti šéfuje riaditeľ Györffy 
Antal, ktorý obyčajne aj hráva, často aj hlavné úlohy. Spoločnosť hráva 
s vyšším povolením v Mestskom divadle v Bystrici. Mesto „BESZTERCZE“ 
(Bystrica), ktoré sa na plagátoch uvádza, je však mesto v Sedmohradsku, 
v dnešnom Rumunsku. Prekvapuje to však o to viac, lebo sa to takto 
zadáva aj tlačiarovi plagátov a ním je už roky výhradne Banskobystričan  
Machold Fülöp. Prečo bol názov mesta krátený a to počas celej sezóny,  
zostáva záhadou.

Z letnej sezóny 1860 poznáme len veľmi málo: Starý pešiak a jeho 
husársky syn. Ženský boj alebo súboj v láske. Slobodný manžel. Kemény 
Simon, ktorú napísal  Kisfaludy Károly. Cigáň. Dedinčania.

Všetky vystúpenia režíroval Pongrácz Károly. Pripomeňme si ešte 
účinkujúcich.

Herci: Györffy Antal, Pongrácz Károly, Benedek L.,Udvari G., Szegfi 
J., Sz. Ferkó, Hegyi J., Elemér S.

Herečky: Szegfiné, Györffyné, Füzi Amália, Györffy Máli.
A dejú sa veci nevídané! Prišla zimná divadelná sezóna 1860. Ban-

skobystrické Mestské divadlo má zase svoju spoločnosť, ktorú vedie  ria-
diteľ Joseph Lange. Všetky plagáty sú tlačené len v nemeckom jazyku. Je 

tu však novinka. U niektorých nemeckých slov je aj maďarský preklad. 
Hrá sa len nemecky a repertoár je veľmi pestrý. Do konca roka 1860 je 
to 40 vystúpení. Hrajú aj veľké diela ako: Ruská cárovná Katarína II., Cár 
Peter veľký, Gróf Zrínyi Mikulás, Francúzi vo Viedni v roku 1809. 

Zimná divadelná sezóna pokračovala nerušene v roku 1861. Do 
konca marca 1861 zahrali 25 úspešných hier. Koncom marca 1861 sa di-
vadelná sezóna pre Banskobystrickú divadelnú spoločnosť pod vedením 
riaditeľa Josepha Langeho skončila. Nevieme, či sa skončila na základe 
zmluvy alebo inak, ale už sa s nimi v ďalších sezónach nestretávame. 
Boli však oživením v jednotvárnosti mestského života a zaplnili určitú 
medzeru v histórii divadelníctva v Banskej Bystrici. Aj preto by sme na 
nich nemali zabúdať. Pripomeňme si divadelné osobnosti zašlých čias, 
ktorí tvorili históriu divadelnej kultúry v našom meste. 

Herci: Riaditeľ Joseph Lange, Starei, Pianta, Stein, Schild, Neu, 
Rösler, Liedt, Overberg, Franz, Frei, Lanz, Wimmer, Martin. Herečky: 
Franz, Lange, Walla, Liedt, Kroni, Anna Viola.

Banská Bystrica však nezostala, aspoň zatiaľ, bez divadla. O slovo 
sa hlási nám už známy „MAGYAR  SZINÉSZET“, cestou drámy a ľudového 
divadla, spoločnosť pod vedením riaditeľa, ktorým je Hubai Gusztáv. Tak 
ako predtým, aj teraz hrajú len po maďarsky, a tak sú písané aj plagáty 
pozývajúce na predstavenia, teraz však bez štátneho znaku. Plagáty tlačí 
Machold Fülöp tentoraz so správnym názvom mesta, BESZTERCZE BÁNYA.

Zahrajú 20 predstavení, medzi nimi aj historickú hru Kráľ Ladislav 
Kun IV.. Nevieme prečo, ale na každom plagáte sa zdôrazňovalo, že sa 
hrá v Mestskom divadle v Banskej Bystrici. Každá budúca nová hra bola 
vopred avizovaná a zdôrazňovaná. A na záver tohto nášho spomínania si 
ešte pripomeňme účinkujúcich.

Herci: Hubay, Aradi, Miklósi, Ujhegyi, Török, Csönyi, Völgyi, Kömí-
ves, Lengyel, Keleti, Barcza, Kelemen, Rábai, Szabó, Ormodi, Kövösi, V. 
Gyula. Herečky: Nagyné, Hubayné, L. Lina, Kömívesné, Keletiné, Völgyi-
né, Lengyelné, R. Terezia.

Dokončenie v budúcom čísle.
                                                                                     Michal Kiššimon 

HISTÓRIA DIVADELNEJ KULTÚRY V BANSKEJ BYSTRICI

11. augusta 2016 o 14. h bola vo vestibule Benického domu na 
námestí SNP slávnostne odhalená pamätná tabuľa bystrickému ro-
dákovi, priekopníkovi televízie a významnému odborníkovi v oblasti 
elektrotechniky, inžinierovi Karolovi Dillnbergerovi, o ktorom bol 
uverejnený článok v Permone  v decembrovom čísle minulého roka. 
Na odhalení sa zúčastnil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, vedúci 
kancelárie prezidenta republiky, zástupcovia ŠVK, mesta, dve dcéry 
Karola Dillnbergera,  ďalší rodinní príslušníci, priaznivci a starí Bystri-
čania. Po príhovoroch Dušana Klimu a primátora Jána Noska zazneli 
v hudobnej časti slávnosti džezové skladby na saxofóne, nástroji, na 
ktorom v študentskej kapele Karol Dillnberger v našom meste hrával. 
11. august bol zároveň dňom 20. výročia úmrtia Karola Dillnbergera.

Karol Dillnberger  bol na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
26. januára uznesením č.360/2016 vyhlásený za osobnosť - pamätihod-
nosť mesta.

Na tom istom zasadnutí bol za osobnosť – pamätihodnosť mes-
ta vyhlásený aj JUDr. Juraj Slávik Neresnický, o ktorom sme už prinie-
sli články v júnovom čísle t. r. a v decembrovom čísle minulého roka. 
Bolo to na opakovaný návrh Klubu slovenských turistov Lokomotíva 
Banská Bystrica.

Juraj Slávik Neresnický bol v minulom roku uvedený do Siene 
slávy českej turistiky. Sieň slávy českej turistiky je symbolické ocene-
nie významných osobností a odborov KČT, ktoré preukázateľným 
spôsobom prispeli ku zviditeľneniu, sláve, prestíži a úspechu českej 
turistiky doma i v zahraničí (Juraj Slávik za svoje zásluhy počas exis-
tencie Československa).

Na konferencii KČT v Prahe v Slovanskom dome dňa 28. 3. 2015 
za účasti ministra školstva ČR, členov Rady Siene slávy a dvoch vnučiek 
Juraja Slávika  odovzdali diplom jeho  vnukovi Martinovi Slávikovi.

                                                                       Eva Furdiková                                                                                                      

PAMÄTNÁ TABUĽA BYSTRICKÉMU 
EDISONOVI ODHALENÁ

3. časť
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Alojz Herritz (tiež Alajos, Aloisius, Aloys Hric, Hritz, Heritz, Héricz, 
Heritc) sa narodil 2. augusta 1804 na Starých Horách. Pochádzal zo sta-
rého nemeckého rodu Herritz, ktorý sa v tejto lokalite usadil už dáv-
nejšie. Čo však viedlo majiteľov 
pôvodne slovenského priezviska 
Hric k používaniu jeho nemeckej 
formy, nevieme, avšak je známe, 
že nemecký tvar dôsledne pou-
žívali aj ďalší potomkovia rodu. S 
manželkou Annou Boršickou mal 
Alojz Herritz osem detí (5 synov a 
3 dcéry, niektoré z detí zomreli už 
v detskom veku). Do rodiny Bor-
šických sa Herritz priženil 2. júla 
1833. Najstarší syn Alojza Herritza 
– Rudolf (*18. apríla 1836) spolu 
s bratom Júliusom (*13. decem-
bra 1837) sa ešte za života starej 
matky a otca Alojza stali známymi 
pivovarníkmi. 

Zlatníckemu remeslu sa Alojz 
Herritz vyučil u majstra Samuela 
Libaya. Pracoval u neho štyri roky, 
od 16. januára 1820 do 18. januára 
1824. Učňovský stav ukončil o rok 
skôr s podmienkou, že u majstra 
Libaya ostane pracovať pol roka 
zadarmo a pol roka za obmed-
zenú mzdu. Po ukončení štúdia 
vyplatil svojmu zamestnávateľovi 
Libayovi 7 forintov a odovzdal mu 
aj majstrovskú prácu – cukornič-
ku, s hmotnosťou 4 lótov (1 lót = 
0,015 kg), ktorú prevzal Libay za 5 
forintov. Alojz Herritz sa 10. mar-
ca 1832 stal mešťanom Banskej 
Bystrice.

Keď sa Herritz v roku 1831 
prvý raz uchádzal o prijatie do ce-
chu zlatníkov, jeho žiadosti nebolo 
vyhovené. Herritza, podobne ako 
aj ďalších novousadených zlatní-
kov, postihlo kráľovské nariadenie 
z roku 1747, v ktorom sa na zákla-
de Erdödyho komisie nariaďovalo 
mestám zakázať usadenie nových zlatníkov. Malo sa tým predchádzať 
„škodlivej márnivosti striebra na verejnosti“.

Alojz Herritz požiadal 14. septembra 1834 opäť o zápis do cechu 
zlatníkov, čo sa tentoraz (po 
troch rokoch) už bezodkladne 
usku točnilo na základe príkazu 
vy sokej miestnej rady. Zápis do 
cechu sprevádzali aj poplatky 
(taxa) – bežný poplatok majstra, 
poplatok za vyslobodenie a popla-
tok za majstrovský stôl, čo spolu 
predstavovalo 85 forintov. Okrem 
toho bol Herritz povinný prispieť 
aj na prípadné súdne trovy. Ako 
zlatník je Herritz spomínaný 
v Ban skej Bystrici v rokoch 1834 – 
1845. V roku 1845 kúpil v meste 
od Jána Žillu dom za 10 900 zla-
tých. Podobne, ako jeho zlatnícki 
kolegovia Libay a Rosenberger, 
aj Alojz Herritz sa venoval výchove 

KRSTNÝ MEDAILÓN ZO STRIEBRA
Život a dielo zlatníka Alojza Herritza v zbierkach Stredoslovenského múzea

budúcich zlatníkov. V rokoch 1835 – 1843 sa 
u neho učili budúci zlatníci: Jozef Tesslák, Pa-
vol Staritskay, Gustl Fritsch, Paulus Sztaritskay 

a Jose-
ph Pelczel. 

Alojz Herritz spolu so Sa-
muelom Libayom a Františkom 
Rosenbergerom viedli aj bohatý 
spoločenský život, o čom svedčí 
členstvo v meštianskom zábav-
nom spolku. 7. februára 1862 
Alojz Herritz zomrel. Pohreb sa 
uskutočnil 9. februára o 16:00 za 
asistencie kanonika Jána Berlicza.

Alojz Herritz zohral významnú 
úlohu aj pri tvorbe slávneho Glabit-
sovho pokálu. Pracoval po boku svoj-
ho majstra Samuela Libaya a Fran-
tiška Rosenbergera. Na starosti mal 
zhotovenie podstavca pre pokál. 

Z diel Alojza Herritza sa 
v zbier kach Stredoslovenského 
múzea nachádza nádherný strie-
borný krstný medailón s filigrá-
novou obrubou. Tieto diela pa-
trili k pamiatkovým darovacím 
predmetom. Mali väčšinou okrúh-
ly tvar s reliéfnymi výjavmi, často 
boli vsadené do širokého filigrá-
nového rámu. Medailóny darúvali 
krstní rodičia pri príležitosti krstu 
novorodeniatka, preto býva na 
zadnej strane vyryté venovanie 
krstných rodičov aj s dátumom 
krstu. Predná strana Herritzovho 
medailónu (averz) je zdobená 
tepaným výjavom krstu Krista Já-
nom Krstiteľom.

Na zadnej strane medailónu 
(reverz) sa nachádza vyrytý nápis: 
J. P. F. geboren den 2. Januar 1833 
J. R.

Na obrube medailónu sa na-
chádza banskobystrická cechová 
overovacia značka a majstrovská 

značka Alojza Herritza. Výška diela je 11 centimetrov, šírka je 10 cen-
timetrov. Predmet pochádza z pozostalosti poslanca Júliusa Halassyho 
(*2. januára 1833 †13. decembra 1898). Múzeu ho spolu s inými krstný-

mi medailónmi darovala Malvína 
Halassyová, vdova po Júliusovi Ha-
lassym. Krstný medailón je dôka-
zom majstrovstva Alojza Herritza 
nielen v tepanej zlatníckej, ale aj 
filigránskej technike, ktorú maj-
strovsky zvládol po vzore majstra 
filigránu – Samuela Libaya.

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

V budúcom čísle si predsta-
víme život a dielo zlatníka Juraja 
Sodomku, posledného zo štvorice 
veľkých zlatníkov, ktorí pracovali na 
pokáli pre richtára Jozefa Glabitsa.

Filip Glocko

Kolekcia krstných medailónov z pôvodnej expozície Matejov Dom

Strieborný krstný medailón (1833)

Tzv. Herritzovský dom

Majstrovské značky 
Alojza Herritza
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Pokračovanie zo str. 6.

Je veľmi príjemné a povznášajúce stretnúť vzácneho človeka. Je 
veľmi poučné stráviť v jeho blízkosti milé chvíle naplnené múdrosťou, 
spomienkami i nostalgiou. Je veľmi inšpirujúce obdivovať jeho neutícha-
júcu energiu. Pani Klára k takým osobnostiam nesporne patrí. Svojím 
nezlomným entuziazmom pobáda k zachovávaniu dávnej histórie a re-
vitalizácii zabudnutých objektov, projektov či osobností. Ako historička 
a teoretička architektúry a výtvarného umenia s rovnakým zanietením 
čelí súčasným výzvam a hľadá najlepšie riešenia pre milovníkov umenia 
a histórie, pre pamäť mladých, pre svoje milované mesto.

Jej srdcovou záležitosťou sú dejiny architektúry. Vo svojej vedecko-
výskumnej činnosti sa zameriavala na teóriu hodnôt, metódy hodnote-
nia a kritiky architektúry a na otázky syntézy architektúry a výtvarného 
umenia. Je autorkou viacerých kníh, mnohých odborných štúdií, bola 
kurátorkou a autorkou katalógov vyše sedemdesiatich výstav na Sloven-
sku a v zahraničí, aktívna účastníčka konferencií, sympózií, konzultantka 
a oponentka diplomových a dizertačných prác. Súčasná oblasť záujmu  
predstavuje ochranu nehnuteľných pamiatok a ich prostredia v Banskej 

GRATULUJEME NAŠEJ JUBILANTKE
Bystrici. Je členkou viacerých od-
borných domácich a zahraničných 
vedeckých, kultúrno-spoločenských 
a iných organizácií.

PhDr. Klára Kubičková, PhD. 
si 15. augusta t.r. pripomenula 
významné životné jubi leum osem-
desiatich rokov. V mene celej re-
dakcie Bystrického permona že-
láme jubilantke veľa síl, zdravia, 
pochopenia a úprimnej lásky svoj-
ho okolia. 

Pani Klára, ďakujeme za Vašu 
neúnavnú spoluprácu a skutočne 
nevyčerpateľnú studnicu vynikajú-
cich podnetov. 

Dušan Jarina

Kultúrne dedičstvo možno definovať ako súbor hmotných a nehmot-
ných dokumentov, tvorivej činnosti človeka a vývoja ľudskej spoločnosti od 
najstarších čias až po súčasnosť majúc na zreteli historickú a kultúrno-spo-
ločenskú hodnotu dokumentov. Tvorí ho nehmotné a hmotné dedičstvo. 

Pamiatková rezervácia B. Bystrica bola ako mestská pamiatková rezervácia 
(MPR) vyhlásená 18.5. 1955 opatrením Povereníctva kultúry č. 16.118/1955-
leg., v ktorom sa za predmet ochrany určila najcennejšia kultúrnohistorická časť 
mesta ako „vynikajúci doklad umeleckého a historického vývoja spoločnosti, 
vysokého majstrovstva a výtvarného citu predošlých generácií “. Predchádzalo 
tomu Uznesenie Zboru povereníkov  SNR zo dňa 26.4.1955 Ú.V. č. 53/1955.

Zákon č. 49/2002 Zb.  z 19.12.2001 o ochrane pamiatkového fondu na 
Slovensku vstúpil do platnosti 1.4.2002. V súčasnosti má legislatívnu plat-
nosť aktualizácia vymedzenia územia pamiatkovej rezervácie (PR) vyhlásená 
Nariadením vlády SR č. 108/2004 Z. z. zo dňa 10.2.2004 o pamiatkových re-
zerváciách Banská Bystrica a Kremnica.

Na Slovensku je 138 miest, z toho 18 mestských pamiatkových rezervácií 
(MPR) a 10 pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry (PRĽA). Počet ná-
rodných kultúrnych pamiatok (NKP)  dosahuje 9 802. Najväčšia  koncentrácia 
MPR na Slovensku  je na Spiši a v regióne stredoslovenských banských miest.

30. marca 2016 vydala Národná banka Slovenska striebornú zbera-
teľskú  20 eurovú mincu Pamiatková rezervácia Banská Bystrica, čím pripo-
menula  zmenu štatútu slovenskej osady Bystrica na  slobodné kráľovské 
mesto Belom IV. pred 10. októbrom v roku 1255.

Na líci mince je zobrazené renesančné priečelie Benického domu, v po-
zadí s Kostolom sv. Kríža pristavaným k Pisárskej bašte, ktorá je súčasťou 
opevnenia  hradného areálu Banskej Bystrice. V spodnej časti mincového 
poľa kompozíciu dotvára ornamentálny prvok. Štátny znak Slovenskej re-
publiky je v ľavej časti mince. Pri jej spodnom okraji je v opise názov štá-
tu SLOVENSKO a za ním rok 2016. V pravej hornej časti mincového poľa 
je označenie nominálnej hodnoty 20 EUR. Značka Mincovne Kremnica je 
umiestnená v pravej spodnej časti mincového poľa.

Na rube mince sú zobrazené architektonické dominanty Banskej Bystrice – 
farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, hodinová veža, veža zvonice,  Kostol sv. 
Františka Xaverského a v popredí barokový mariánsky stĺp. Kompozíciu dopĺňa 
historicky najstaršia zachovaná pečať Banskej Bystrice vyjadrujúca banícku tra-
díciu mesta a po obvode mince ornamentálny prvok. Pri okraji mince je v opise 
nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ BYSTRICA. Štylizované iniciálky mena 
a priezviska autora výtvarného návrhu mince akad. sochára Michala Gavulu  
MG sú umiestnené v pravej spodnej časti mincového poľa.

Na hrane je reliéfny nápis: NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ.
V priebehu 760 rokov boli tamojším obyvateľstvom vytvorené kultúrno-

-historické pamiatky, ktoré vzbudzujú u domácich, ale predovšetkým zahra-
ničných návštevníkov mimoriadnu pozornosť. Žiaľ, banícku minulosť Banskej 
Bystrice nachádzame len v názve mesta a jeho prívlastku „medené mesto“.

Jozef Ďuriančik

PAMÄTNÁ MINCA - SPOMIENKA NA 760. VÝROČIE UDELENIA MESTSKÝCH PRÁV BANSKEJ BYSTRICI
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 Podľa oficiálnych záznamov vyčlenil generál Grabbe kolónu, ktorá 
sa skladala zo 16 práporov pechoty, 22 rôt (eskadrón) jazdy a 56 
kanónov – tvorilo ju celkom 17 610 vojakov.1 Ale vojsko potrebovalo 
dennú stravu. K tomuto účelu sa spotrebovali aj zásoby mesta. Každý 
cirkulárny2 (Ringház) dom hneď v prvý deň dostal dva metrické centy 
múky. Z nich sa muselo napiecť 43 a pol pecňa chleba o váhe tri funty 
a sedem lótov (1,750 dkg). Múku vydávali z improvizovaného veľkého 
skladu v Slovenskom kostole3. Obyvatelia sa ponáhľali, aby si prevzali 
určený podiel zrna a do stanoveného času ho aj spracovali.4 

17. augusta, dve ruské vojenské hudby koncertovali pred 
palácom biskupa. V ňom bol ubytovaný generál Grabbe aj so svojím 
súrodencom. Svojím vystúpením spríjemňovali letný čas a súčasne sa 
pripravovali aj na oslavný ceremoniál nasledujúceho dňa. „Habsburg-
Lothringeni ház“ (dom) si 18. augusta pripomínal 19. narodeniny cisára 
Františka Jozefa.5 Príslušníci ruskej armády slávili sviatok „Premenenie 
Pána“.6 Zrána sa z biskupského paláca pohol slávnostný sprievod, v čele 
s generálom Grabbem. K sprievodu sa pripojili v plnom počte členovia 
mestskej rady aj banskej komory. 

V nemeckom farskom kostole (kostol Nanebovzatia Panny 
Márie) sa uskutočnila rímskokatolícka svätá omša. Po nej sa prí-
tomní premiestnili na hlavné námestie s tribúnou. Priestor okolo 
zabezpečovali štyri pešie stotiny. Nasledovala pravoslávna bohoslužba7 
celebrovaná niekoľkými popmi8. Pravoslávny obrad sa končil kropením 
svätenou vodou9 a bozkaním kríža. Ako prví pobozkali kríž samotní 
duchovní, nasledoval generál Grabbe, dôstojníci a po nich všetci 
prítomní, ktorí predstúpili pred pravoslávnych duchovných. Počas 
bozkania kríža zneli zvony a salvy z kanónov. Po ukončení pravoslávnej 
bohoslužby prítomné jednotky defilovali pred veliteľským zborom 
a vrátili sa do tábora. 

Cisársky komisár Mattyus pripravil na počesť dôstojníckeho 
zboru o 16. hodine v župnom dome10 veľkolepý obed. Uvedenú 
pasáž Emil Jurkovich zakončil konštatovaním, že „zábava prebiehala 
popíjaním maďarského vína pri naozaj ruskej zábave. Otvorenými 
oblokmi prenikal, do inak pokojnej Kúpeľnej ulice11, značný hluk a ku 
koncu hostiny sa von oblokmi vyhadzovali taniere, fľaše, poháre, 
ba aj peniaze. Napriek nebezpečenstvu (ujmy na zdraví) takmer 
stálo za to tam ísť.“12 Akoby Emilovi Jurkovichovi nebolo známe 
tvrdenie o podobnom životnom štýle uhorskej šľachty, ktorá ho s 
okázalosťou a s pýchou dávala najavo ako doma, tak aj v cudzine.13 
A v rámci priebehu pravoslávnej bohoslužby zaznamenal skutočnosť, 
že „(Michal) Rárus, bývalý richtár mesta a nový cisársky komisár, ako 
oddaný luterán zanietene bozkáva krucifix (kríž s ukrižovaným Kristom) 
a pokorne prijíma svätenú vodu“.14 

Banskobystrickí obyvatelia zažili 22. augusta 1849 ďalšiu 
nezvyčajnú udalosť. Horné lúky15 sa stali miestom veľkej vojenskej 
prehliadky. Zúčastnilo sa na nej 12 000 vojakov, 500 koní a 24 
kanónov.16 V ten istý deň (22. august 1849) sa 19 občania „Liptovsko-
svato-Mikulášski“ stretli s generálom Pavlom Grabbem. Medzi nimi 
sa nachádzal aj Michal Miloslav Hodža. V texte letáku, s názvom 
„PRÍPIS PRIATELSKÝ ku slovenským Občanom v Banskej Bystrici a celej 
Zvolenskej Stolici“, sa uvádzalo: „...Osvedčili sme Jeho Excellencii 
ochotnost Liptovských Občanov, napomocni byt vedlä najvyššej 
možnosti potrebám Cisarsko – ruského pomocného vojska, ktorô 
Liptáci, jako svojich slavianskych Bratov s velikou vdäčnosťou prijali 
i prijimajú.“17 A text pokračoval výrazom „slovom dobrého smýšlänia“, 
čím sa myslelo napomenutie postoja, ako obyvateľov Banskej Bystrice, 
tak aj všetkých obyvateľov Zvolenskej stolice. „Lebo vidělo sä nám, že 
u Vás niet napospol takého smýšlänia, jako v Liptove“. 

Nasledujúcu noc, po prehliadke, krátko po polnoci, objavili 
sa v meste dvaja kuriéri - uhorský a ruský. Tí okamžite odovzdali 
Grabbemu svoje depeše. Generál následne už v skorej rannej hodine 
(o 2. hod.) vydal nariadenie zrušiť tábor a pripraviť sa na pochod. 
O 9. hodine stáli oddiely pripravené na odchod. Smerovali cez 
Štiavnicu pod Komárno. V meste opäť ostala len malá posádka, ktorá 
sa ubytovala v drobných drevených búdkach na trhovisku, nadol od 
Mariánskeho stĺpu.18 V Banskej Bystrici sa tak vysoký počet ruských 
vojakov už neobjavil.

(ukončenie v budúcom čísle)

     Robert Hoza

RUSI V BANSKEJ BYSTRICI V ROKU 1849 (3. ČASŤ)
Poznámky:
1. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi, 1898, str. 105.    
2. Prví osadníci nemeckého pôvodu stavali domy na svahu západne 
od mestského hradu. Podľa najstaršieho záznamu ich bolo tridsaťdva. 
Obyvatelia domov sú považovaní za pôvodných zakladateľov mesta. 
Neskôr sa počet rozšíril o 5 domov z dnešnej Dolnej ulice a Lazovnej 
ulice. Včlenili sa do kruhu cirkulárnych domov (Ringhaus) a tým ich 
majitelia získali ako výsady tak aj povinnosti. Tvorili jadro starého mesta, 
ktoré ohraničoval ochranný val. In: Jurkovič, E.: Dejiny kráľovského 
mesta Banská Bystrica, 2005, str. 421         
3. Windische Kirche - menší hradný kostol označovaný aj ako Kostol sv. Kríža
4. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi, 1898, str. 105. Pritom 
mestská rada v stredoveku zriadila v Baníckej bašte suchý mlyn. Obyvatelia 
mesta si tam mohli v prípade obliehania mesta zomlieť obilie. Počítali aj s 
tým, že vodný mlyn pri Starobinci sv. Alžbety, by nemusel byť použiteľný. 
In: Jurkovič, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica, 2005, str. 48.
5. František Jozef sa narodil (*) 18. augusta 1830. 
6. V kalendári Pravoslávnej cirkvi Premenenie Pána (Преображение 
Іисуса Христа) predstavuje jeden z 12 hlavných sviatkov. V cirkevnom 
roku priťahuje oveľa väčšiu pozornosť ako je to v Rímskokatolíckej cirkvi. 
V Kristovom živote sú dva momenty s ním spojenej Jeho Božskej slávy. 
Prvým je premenenie na vysokom vrchu (Premenenie sa spája s vrchom 
Tábor) kedy nestvorené svetlo Jeho Božstva viditeľne svietilo cez odev 
Jeho tela. Druhým je zmŕtvychvstanie, kedy pod tlakom božského života 
praskol hrob a Kristus sa triumfálne vrátil od mŕtvych. V pravoslávnej 
bohoslužbe a duchovnosti sa kladie na tieto dve udalosti významný 
dôraz. (Vyjadrenie biskupa Teofana Zatvorníka uvedené v „Timothy 
Ware - Pravoslávna cirkev Vierouka“, str. 31) 
Pravoslávna cirkev, riadiaca sa Juliánskym kalendárom, sviatok Pre-
menenia Pána slávi 19. augusta. Na túto skutočnosť, ako aj na ďalšie 
nasledujúce postupy v Pravoslávnej cirkvi ma upozornil pplk. Marek 
Ignacik, PhD. pravoslávny vojenský duchovný a dekan Veliteľstva 
vzdušných síl Zvolen.          
V NZ sa Premenenie Ježišovo nachádza v Mt 17 1-9; Mk 9 2-9; Lk 9 28-36. 
7. Mohla to byť svätá liturgia. Pravdepodobnejšie je, že to bol „молебен“ 
krátka pobožnosť.   
8. Emil Jurkovich v „Besztercebánya az 1848 – 49. Évi; str. 106“ uviedol 
štyroch popov. Výraz „pop“ sa používal bežne v období 19. storočia. 
V súčasnosti je v Pravoslávnej cirkvi zaužívaný výraz duchovný alebo 
duchovný otec.        
9. Emil Jurkovich v „Besztercebánya az 1848 – 49. évi“ použil slovo 
„behintés“,v preklade „posypanie“. V Pravoslávnej cirkvi sa praktizuje 
v rámci svätej liturgie kropenie. Podľa cirkevne slovanského výrazu 
„кропление“.           
10. Podľa napísaných indícií je reálny predpoklad, že obed sa konal na 
prvom poschodí v Spoločenskej sále ŠVK v Banskej Bystrici. Sála je 
dobovými dverami spojená na jednom konci s Historickou študovňou 
ŠVK a na opačnom s priestormi Kancelárie prezidenta SR pracovisko 
Banská Bystrica. Do sály sa dá vstúpiť dvojicou dvier – jedny vedú z bočnej 
chodby a druhé k obojstrannému schodisku z átria budovy na prízemí. Za 
poskytnutie článkov o prestavbe konanej v ŠVK Banská Bystrica ďakujem 
Mgr. Márii Bôbovej z Oddelenia bibliografie ŠVK Banská Bystrica.         
11. V súčasnosti Lazovná ulica.   
12. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi, 1898, str. 106 -107.    
13. Vyjadrená v známej vete: Extra Hungariam non est vita, et si est vita, 
non est ita. Mimo Uhorska neexistuje život, a ak existuje, nie je taký 
ako v Uhorsku. 
14. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi, 1898, str. 106. Podľa 
zvyklostí Pravoslávnej cirkvi k bozkaniu kríža môžu pristupovať aj veriaci 
iného kresťanského vierovyznania. 
Popri Rárusovi sa pri tom menovite spomína aj Zipser. Diecézny archív 
Banská Bystrica, Protocolum Historium Capituli Neosoliensis 1829 – 
1851, str. 419.             
15. Horné lúky sa rozprestierali na východnej strane mesta, v smere západ-
východ od dnešného MÚ Banská Bystrica až po majerský chotár (dnes 
mestská časť Banskej Bystrice a obec Majer), v južnom smere priestor 
vedľa pravého brehu Hrona a v severnom smere od nich ležal vŕšok Bánoš. 
16. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi, 1898, str. 109
17. SNK – Literárny archív, C 793 a tiež Rapant, D.: Slovenské povstanie 
1848 – 1849 IV/2, D.č.1235, str. 417 - 419.
18. Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi, 1898, str. 109
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Aj keď Banskobystričania mali v okolí niekoľko kúpeľov (Sliač, Ková-
čová, Brusno), lákali ich aj vzdialenejšie, chýrečné kúpele v Korytnici na 
Liptove. Neprekážala im ani ťažšia prístupnosť v minulosti cez Staré Hory, 
Veľký Šturec, Liptovské Revúce do Liptovskej Osady a odtiaľ do Korytnice, 
pretože ešte nejestvovala terajšia jednoduchšia cesta cez Donovaly. 

Podľa povesti liečivé účinky korytnickej vody objavili miestni dre-
vorubači, v inom podaní to boli ovce, ktoré sa vyliečili z otravy jedova-
tými bylinami a neskôr pomohla liečivá voda aj ich pastierovi. Odvtedy 
sa ľudia z okolia začali zaujímať o liečivé účinky vody a nakoniec aj sa-
motný kráľovský dvor. Prvý histo-
rický údaj o vtedajšej Medokýšskej 
doline pochádza z darovacej listi-
ny kráľa Ondreja II. z roku 1233. 
Súčasný názov Korytnica, ktorý bol 
odvodený podľa tvaru údolia, sa 
začal používať od roku 1355. 

V roku 1768 prefekt Anton 
Pongrác podal kráľovskej komore 
návrh na výskum liečivej sily minerá-
lnej vody a o 14 rokov neskôr vzni-
kol oficiálny návrh na využívanie jej 
liečivých vlastností. Uhorskí veľmoži 
túto minerálnu vodu s obľubou pili 
už v 17. storočí. Jeden zo zaklada-
teľov kúpeľného miesta bol župný 
lekár dr. Hoffmann, podľa ktorého 
si pramene zasluhovali najväčšiu 
pozornosť na Liptove a spolu s vie-
denským kolegom Christianom Ger-
hardom Flittnerom ich považovali za 
najúčinnejšie v celej monarchii. Zlo-
ženie minerálnych prameňov sa po-
dobá žriedlam Vichy (Francúzsko), 
Bath (Anglicko), Monte Catini (Ta-
liansko), najväčšiu podobnosť však 
majú s karlovarskými prameňmi. 

Kúpeľná osada vznikla v prvej 
polovici 19. storočia. Prvé liečebné 
domy postavili v roku 1824, ďalšie 
postavil Florian Collinassy v roku 
1835. Nachádza sa tu aj kaplnka 
z roku 1859. V roku 1865 odkúpil 
kúpele Siklossy a v roku 1896 dr. Jo-
zef Ormay. V roku 1896 mali kúpe-
le 311 hosťovských izieb. Liečili tu 
žalúdočné choroby, málokrvnosť 
a cukrovku. Kúpele vyhľadávala naj-
prv nižšia šľachta a úradníci likavské-
ho panstva, neskôr širšia klientela 
takmer z celej monarchie. Liečebnú 
kúru tu podstúpili napríklad aj cisár 
František Jozef  alebo Ľudovít Štúr.

Prístup do kúpeľov sa zlep-
šil, keď v roku 1905 začali stavať 23 
km dlhú úzkorozchodnú železnicu 
z Ružomberka, familiárne nazvanú 
„Korytnička“ alebo jednoducho „Ko-
rýt ko“, na ktorej sa 5. júna 1908 us-
ku točnila prvá jazda. Umožňovala aj 
romantické cestovanie v otvorených 
vagónikoch. Počas druhej svetovej 
vojny bola poškodená, v roku 1945 
obnovená a v roku 1974 ju zrušili. 
Dnes ju pripomína už len lokomotí-
va vystavená pri železničnej stanici 
v Ružomberku. Časť telesa železnič-
ky je v súčasnosti využitá ako cyklis-
tická trasa („cyklokorytnička“). 

V 19. storočí sa minerálna voda 

plnila do fliaš a predávala nielen v lekárňach po celom Slovensku, ale aj v Pešti 
a vo Viedni. Minister vnútra obstarával túto vodu aj pre kráľovský dvor. Zači-
atkom 20. storočia sa záujem o minerálnu vodu ešte zvýšil, dokonca sa začala  
vyvážať aj do USA, avšak ďalší sľubný rozmach prerušila prvá svetová vojna. 
Prvé ocenenie korytnickej minerálnej vode sa dostalo v roku 1873 na svetovej 
výstave vo Viedni (2 zlaté a 1 strieborná medaila), ďalšie v talianskom Terste 
a v Budapešti, napokon aj na svetovej výstave v Saint Louis (USA) v roku 
1904, kde bola ocenená ako jediná európska minerálna voda.     

Dva veľké požiare (v rokoch 1911 a 1921) zničili značnú časť kúpeľov, 
čo zapríčinilo ich úpadok, pretože 
v dôsledku obnovy bola prevádzka 
na dlhšiu dobu ochromená. V roku 
1939 si kúpele od štátu prenaja-
la Ústredná sociálna poisťovňa 
v Bratislave. Cez vojnové roky až 
do druhej polovice roku 1944 boli 
kúpele oázou pokoja. Počas SNP 
od 6. septembra do 21. októbra 
1944 v Korytnici fungovala vojen-
ská nemocnica, ktorú sem presídlili 
z Ružomberka. Po vojne prevádzku 
štátnych kúpeľov obnovili, pričom 
značná časť klientely (až 80 %) po-
chádzala z Čiech, ktorí tieto kúpele 
často uprednostňovali pred Karlo-
vými Varmi najmä pre tunajší bla-
hodarný pokoj v lone prekrásnej 
prírody. Ešte v roku 1970 kúpele 
Korytnica disponovali 168 posteľa-
mi v 4 liečebných domoch.

V roku 1995 boli kúpele Koryt-
nica sprivatizované spoločnosťou 
FLK, a. s., ktorá v roku 2002 skončila 
v konkurze, pretože zdravotné pois-
ťovne prestali uhrádzať kúpeľnú 
liečbu. Od roku 2003 sú kúpele za-
tvorené a chátrajú. Súčasným vlast-
níkom kúpeľov je spoločnosť AMOS 
– SERVICES, s. r. o. Okrem plničky 
minerálnych vôd boli postupne zre-
konštruované pramene, z ktorých 
sú pre verejnosť prístupné: Vojtech 
I., Vojtech II., Žofia, Jozef a Anton. 
Zaujímavosťou je, že tieto pramene 
napriek svojej blízkosti majú rozdiel-
nu chuť, zafarbenie, prekysličenie 
i liečebné využitie. 

Z prameňa Vojtech vyteká naj-
chladnejšia minerálna voda na Slo-
vensku (5,4 ºC). Voda má priaznivé 
účinky najmä na žalúdok, pečeň 
a žlčník. Od júna 2016 v Korytnici 
je v prevádzke penzión Svätopluk 
po rekonštrukcii bývalej pošty a ka-
viarne, rozostavaný je aj ďalší ob-
jekt, k dispozícii sú detské ihrisko 
a parkovisko. Zdá sa však, že návrat 
niekdajšieho lesku a slávy kúpeľov 
Korytnica je v nedohľadne.  

Kúpeľné miesto Korytnica je 
súčasťou obce Liptovská Osada a 
nachádza sa v nadmorskej výške 
850 m, pod Prašivou v Národnom 
parku Nízke Tatry. Okrem vlastnej 
kúpeľnej funkcie toto miesto plnilo 
tiež oddychovú či zábavnú, ako aj 
výletnú funkciu (cieľ rodinných výle-
tov a východisko turistických ciest). 

Július Burkovský

KEDYSI CHÝRNE, DNES OPUSTENÉ KÚPELE KORYTNICA

Smutná spomienka na slávnejšie časy
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Koniec 19. a začiatok 20. storočia sa niesol v znamení prudkého roz-
voja novej modernej techniky. Po vzore koľajovej dopravy, ktorá za pol-
storočie ovládla svojou sieťou vyspelé časti zemegule, bol veľmi veľký 
záujem podobnou formou ovládnuť vzdušný priestor, kde tie pozemské 
prekážky  predsa len neboli. Bola to obrovská výzva nielen pre technikov, 
ale aj pre rôznych dobrodruhov kdekoľvek na tejto planéte. Paradoxne, 
najskeptickejší v tomto smere boli najvyšší armádni činitelia, hoci práve 
oni to v konečnom dôsledku najviac potrebovali.

Najviac pokusov s lietaním robili amatéri, rôzni dobrodruhovia, ktorým 
by sme dneska hovorili – garážové firmy. V konečnom dôsledku však najviac 
ohromení boli zakaždým obyvatelia, keď sa nad ich hlavami z ničoho nič ob-
javili zaujímavé pestré monštrá, aké predtým nikdy nevideli.

Problémy s opisovaním senzácie lietania mali však aj vtedajší no-
vinári. Mnohí ani nevedeli rozlíšiť vtedajšiu techniku, a teda ju neve-
deli ani správne popísať, o technických podrobnostiach ani nehovoriac. 
Mnohí mali problémy aj so samotnou  identifikáciou jednotlivých objek-
tov. Nebolo to inak ani v Banskej Bystrici.

Noviny Besztercebánya és vidéke 1. októbra 1899:
Vzduchoplavci v Badíne. Čoraz viac pokusov sa prevádza so vzdu-

choloďami a medzi nimi bola zaujímavá aj tá, ktorá skončila v Badíne.  
V utorok ráno o 7. hodine vo Viedni vzlietli na vzducholodi štyria de-
lostreleckí dôstojníci. Usilovali sa dostať do Vysokých Tatier, ale vietor 
ich odvial k nám. Poobede o 2. hodine pristáli v obci Badín. Na konci 
svojej šťastnej cesty, vybavení fotografiami, prišli vzduchoplavci ešte do 
Banskej Bystrice a odtiaľto sa vlakom vrátili  do Viedne.

Figyelö 13. augusta 1911:   
Vzducholoď nad naším mestom. V nedeľu večer o 7. hodine nad 

mestom vo veľkej výške za 3 minúty preletela vzducholoď, ktorá smero-
vala na Sliač.

V novembri roku 1911 sa udiala ešte jedna udalosť nad Banskou 
Bystricou, ktorej sa venovalo hneď troje novín: Besztercebánya és vidé-
ke, Figyelö a Garamvidéke. S posledným periodikom sa dosť málo stretá-
vame a v preklade znamená – Pohronie. Zatiaľčo prvé noviny informujú 
čitateľov o udalosti z 9. novembra, ďalšie dve zhodne až z 12. novembra.

Prvé noviny informujú: Vzducholoď nad mestom. V utorok okolo 
obeda preletela vzducholoď nad mestom v smere severo-južnom. V jeho 
košiari sedeli dvaja dôstojníci a prelietavajúc ponad Rákóczyho kopec sa 
začali zdvíhať a asi vo výške 2 000 metrov sa stratili z dohľadu.

Druhé noviny informujú: Vzducholoď nad mestom. V utorok oko-
lo obeda za účasti mnohých divákov preletela nad mestom vzducholoď 
v severo-južnom smere. V košiari sedeli dvaja vzduchoplavci. Prelietava-
júc a stúpajúc nad Rákóczyho kopec vysýpali piesok. Podľa denníkov ide 
pravdepodobne o vzduchoplavcov: Jean de Francia a Georges Destre-
icher, ktorí sa z pasie z Paríža za 20 hodín dostali sem a poobede o 4. 
hodine pristáli na východe v obci Kérész v Užskej župe.

Tretie noviny informujú takto: Vzducholoď nad mestom. V utorok 
okolo obeda bolo mnoho divákov očitým svedkom tej vzducholode, ktorá 
preletela nad mestom v severo-južnom smere.  Balón, v košiari ktorého se-
deli dvaja vojenskí dôstojníci, v  približne v 2 000 metrovej výške sa stratil 
v južnom smere z dohľadu. S dobrým ďalekohľadom sa veľmi dobre dali 
pozorovať sediaci v košiari, ako práve nad mestom vysýpali piesok.

 Ešte malá technická poznámka: léghajó je vzducholoď, ktorá ma 
tvar cigára. Léggömb  je balón, pod ktorým je zavesený kôš pre cestujú-
cich a prípadné záťaže piesku vo vreciach.

                                                                                        Michal Kiššimon

Bola to obrovská senzácia, keď sa v roku 1912 cestou tlače rozniesla bom-
bastická správa po celej Banskej Bystrici, že sa tu chystá uskutočniť letecké pred-
stavenie na priestranstve pred zápalkárňou a to 18. augusta. Túto informáciu 
priniesli miestne noviny Figyelö 21. júla 1912. Niečo sa o tom už dávnejšie 
šuškalo, že sa kdesi-čosi v tomto smere hýbe, ale nikto to nebral vážne.  Dob-
rodruh, čo sa na toto všetko podujal, bol József Tóth, údajne rodák z Lučenca.

József Tóth nebol v zainteresovaných kruhoch tak celkom neznámy 
človek. Lietaniu sa venoval už pekných pár rokov a mal za sebou aj prvé 
úspechy. V prvej polovici roku 1912 uskutočnil úspešné letecké vystúpenia 
v mestách Szeged a Hódmezövásárhely. Avšak v meste Makó sa s lietadlom 
z neveľkej výšky zrútil a previezli ho do nemocnice s ťažkými zraneniami. 
Plánované predstavenie v Banskej Bystrici sa nekonalo. Aviatik  však sľúbil, 
že v septembri tu vystúpi aj s novým strojom. Miestna tlač k tomu pozna-
menala, že by bolo lepšie, keby to najprv odskúšal niekde inde.

Avizované nové lietadlo bolo pripravované v Podbrezovej, kde pra-
coval brat Józsefa Tótha, Kálmán a ktorý nové lietadlo s niekoľkými pria-
teľmi dával dokopy.  Lietadlo má 2 m široké krídla, dlhé 4 m, telo lietadla 
je 9 m dlhé, trojuholníkového tvaru, vrtuľa má priemer 2 m, štvorval-
cový benzínový motor má 60 konských síl (ks). Má dosahovať rýchlosť 
100 – 120 km/hod. Ukážkový let bude uskutočnený 13. októbra 1912 
krúžením v okolí obce Majer, lietanie osmičiek a pristátie. Lístky sa pre-
dávajú v tlačiarni u Macholda a v kníhkupectve u Móra Sonnenfeldera.

  Na poslednú chvíľu bola však produkcia odložená, keď sa zistila 
prasklina na valci motora. Nový valec sa musí objednať z Budapešti. 3. no-
vembra potom priniesli noviny správu, že aviatik úspešne preletel niekoľko 
kruhov, ale stroj musel urýchlene dopraviť do Budapešti, kvôli skúškam. 

József Tóth nebol v tejto odvážnej brandži sám. Ani to nebol on, kto 
ten chaos s lietaním zapríčinil. Bol to Bleriot, ktorý 25. júla 1909 preletel 
kanál La Manche a potom 18. októbra 1909 v Budapešti na Rákosmezö 
predvádzal užasnutým divákom neuveriteľné kúsky z ešte nenapísanej 
učebnice letectva. Dôsledky nedali na seba dlho čakať. 

Ukázalo sa, že v zákulisí vtedajšieho Uhorska je pomerne dosť od-
hodlaných a nebojácnych ľudí, ktorí to s lietaním  myslia vážne a každý 
podľa svojich možností robí malé pokroky. Tie pokroky boli skutočne 
malé, lebo vyspelé štáty stavali lietadlá vždy podľa najnovších skúse-
ností, zatiaľčo v našich chudobných domácich pomeroch bol každý sám 
konštruktérom a veľký patriot a chcel vyrobiť svoj vlastný domáci stroj, 
o ktorom si myslel, že bude ten najlepší na svete. Vyspelé štáty už vtedy 

organizovali letecké preteky na dĺžku letu, do výšky, na rýchlosť, niekoľ-
kohodinové lety, ba aj výletné lety. U nás to bolo o tom, či preletí pár sto 
metrov,  či sa zrúti, či pristane na nos alebo pristane na bruchu. Dokonca 
lietanie nad mestom bolo policajne zakázané!

I napriek tomu si zaslúžia prví odvážlivci, aby sme ich mená zazname-
nali, lebo vlastne robili všetko na kolene a úrady im pomáhali minimálne: 
Zsélyi Koch Aladár – rodák z Bušiniec, kde má múzeum, postavil prvé ma-
ďarské lietadlo v roku 1912, spolu s Kvasz Andrásom, Tóth József, Dobos 
István, Prodam Quidó, Lányi Antal, Wittmann Viktor, Almássy László - len 
19-ročný mladík, syn veľkostatkára, ktorý pilotné skúšky robil v Londýne,  
Svachulay, Székely a Takács. A nakoniec, ale nie v poslednom rade, to bola 
báječná, odvážna slečna Steinscheider Lili. Tá mala obrovský úspech aj 
keď práve nemohla lietať, lebo jej nedošlo včas vlakom lietadlo z Viedne. 
Všetci títo piloti mali svojvoľne rozdelené celé územie štátu na časti, kde 
vystupovali a tieto územia si aj vzájomne vymieňali. Potrebovali z niečoho 
žiť a zarobiť si nejaké drobné na potrebné nákupy.

Nezaostávali však ani úrady. Chceli konečne urobiť poriadok vo vystú-
peniach, a preto vydali zákaz vystupovania osobám, ktoré nemali pilotné 
osvedčenie. A tak si ho časom všetci museli urobiť. Niektorí predpísané sk-
úšky urobili v zahraničí, čo sa nie veľmi páčilo, lebo ho robili na zahraničných 
lietadlách.  József Tóth dostal licenciu na lietanie v poradí ako ôsmy.

Začiatkom februára 1913 lietal so svojim monoplánom skúšobné lety 
nad Rákosmezö, kde boli lepšie klimatické podmienky. Budapeštianske den-
níky chválili jeho odvážne vývrtky a sídelné mesto mu dalo odmenu 600 
korún. Bolo to veľké ocenenie, lebo najčastejšie nedostali ani polievku!

V Banskej Bystrici pozývali plagáty na vystúpenie Józsefa Tótha 
na Horných lúkach na zaujímavú a nevšednú „podívanú“ na 4. hodinu 
popoludní 14. septembra 1913. Podľa dobovej tlače malo vystúpenie  
veľký úspech. Diplomovaný pilot, aviatik, prekonal všetky očakávania. 
V nedeľu 21.  septembra o 4. hodine znovu bude lietať z priestranstva za 
pílou. Toto predstavenie sa však nevydarilo a lietadlo sa po krátkom lete 
zrútilo z 10 m výšky a nosom zarylo do mokrej pôdy a prevrátilo sa. Tóth 
našťastie utrpel len ľahšie zranenie na tvári.

Akési posledné zvonenie pre aviatikov bolo v Piešťanoch 26. júla 
1914. Ešte z nich niekoľkí tu predviedli svoje majstrovstvo - naposledy, 
pretože mnohí z nich dostali povolávacie rozkazy do armády, kde už mu-
seli plniť iné, nie práve humánne vystúpenia.

                     Michal Kiššimon

VZDUCHOPLAVBA  NAD  MESTOM

AVIATIK JÓZSEF TÓTH
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BRATIA VESELOVCI V SPOMIENKACH SPOLUŽIAKA VLADIMÍRA SLÁVIKA

BANSKÁ BYSTRICA V ROKU 1939 Z kroniky mesta

Dvojčatá Milan a Mirko Veselovci boli počas gymnaziálnych štúdií v ro-
koch 1913-1921 spolužiakmi Vladimíra Slávika, syna evanjelického farára Jura-
ja Slávika z Dačovho Lomu. Po  smrti manžela Juraja Slávika bývala jeho vdova 
a jej dvaja synovia a dve dcéry vo vile pri parku, ktorý im kúpil starý otec Mi-
chal Slávik. Prvé ročníky prežili títo spolužiaci ešte v Rakúsko-uhorskej monar-
chii, za vrcholiacej maďarizácie. Študenti sa nesmeli na verejnosti rozprávať 
po slovensky, združovať sa v súkromných domoch a pre takéto „priestupky“ 
vylúčili len v roku 1912  zo stredných škôl v Banskej Bystrici až 16  študentov. 

Aj dvojčatá Veselovci mali „po chlebe“, keď ich otec, pravotár 
a veľký národovec Ján Vesel trval na tom, že meno Vesel musia mať 
písané po slovensky a nie po maďarsky „Veszel“, a tak ich profesori 
oslovovali maďarsky Vešel, načo vždy jeden z nich vstal a ohradil sa: 
„Pán profesor, ja nie som Vešel, ale Vesel“. O rodine Jána Vesela vedeli 
spolužiaci, že je veľmi početná, veď okrem štyroch synov bolo v dome aj 
sedem dcér, a tak sa rozprávalo, že nie všetci môžu ísť v jednom dni do 
školy, lebo nemajú toľko párov obuvi. Museli sa preto v škole striedať. 
Aj nasledujúci opis udalostí okolo maďarského národného sviatku, ktorý 
sa slávil 14. marca hovorí o neohrozenom národnom cítení Jána Vesela. 

V spomínaný deň mali byť počas lampiónového sprievodu vysvietené 
všetky okná. Vo Zvolene u Veselovcov bola tma, a tak niekoľko rokov po 
sebe luza vybila na ich dome všetky okná. Sťažnosti na slúžnovskom úra-
de (dnes okresný) neviedli k náprave, a tak zobral pravotár Ján Vesel veci 
do vlastných rúk. Keďže mal v Detve veľa klientov, nebolo pre neho ťažké 
zohnať na 14. marca asi 20 mládencov. Tí prišli do Zvolena nenápadne a ve-
čer, keď začali vybíjať Veselovcom okná, mládenci vyrukovali s valaškami 
a útočníci dostali príučku (mali príkaz nikomu neublížiť). Odvtedy ostávali 
okná v deň osláv u Veselovcov celé. U Slávikovcov v Banskej Bystrici si takýto 
tichý protest nemohli dovoliť, lebo by nemali peniaze na zasklenie okien 
a v polovici marca bola okrem toho v Bystrici ešte riadna zima.  

Po maturite študovali dvojčatá Veselovci na vojenskej akadémii 
v Hraniciach na Morave a Vladimír Slávik, ktorý aj počas gymnázia bol 
stále Slávik a nie „Szlávik“, vyštudoval právo. Krátko pôsobil ako tajomník 

obchodnej komory v Banskej Bystrici, praxoval aj v Košiciach a v Micha-
lovciach a potom sa stal notárom v Modrom Kameni. V tom čase slúži-
li v Lučenci u delostrelcov Mirko aj Milan Veselovci a radi navštevovali 
svojho spolužiaka aj s inými priateľmi z Bystrice, hlavne pri vinobraní. 

Úsmevnú príhodu, keď si unavený Milan Vesel sadol v prítmí mies-
to na stoličku na stojan s kaktusmi, s nasledovným vyberaním pichliačov 
pomocou pinzety, spomínali s Vladimírom Slávikom, keď sa po rokoch 
stretli v Leopoldove (Vladimír Slávik bol odsúdený za pokus o ilegálny 
prechod hraníc). Malá vinica, ktorú vlastnil Vladimír Slávik sa zapísala 
aj do dejín odboja. Keď v roku 1939 Nemci obsadili české zeme, ute-
kali exponovaní ľudia, hlavne dôstojníci, do cudziny. Milan Vesel, ktorý 
bol vtedy posádkovým veliteľom v Banskej Bystrici, požiadal Vladimíra 
Slávika o pomoc pri prevádzaní týchto ľudí do Maďarska. Na francúz-
skom vyslanectve v Budapešti dostávali pasy a odtiaľ mohli odchádzať 
do Francúzska, kde  vstupovali do novovzniknutej čsl. armády. Viacerí 
z tých, ktorým sa takto podarilo z Čiech uniknúť, bojovali ako letci proti 
Hitlerovi vo Francúzsku i v Anglicku. Keď sa na konci roka 1938 posunula  
južná hranica Slovenska, malá vinica Vlada Slávika Na potôčku sa ocitla 
menej ako pol kilometra od nej, a tak nebol veľký problém za tichého 
súhlasu našich i maďarských pohraničníkov previesť cez hranicu českých 
dôstojníkov, ktorých posielal z Bystrice Milan Vesel.

Vladimír Slávik mal kontakty aj s ďalšími bratmi Veselovcami. Star-
ší brat dvojčiat Ivan vyštudoval právo a bol nejakú dobu prednostom 
okresného súdu v Modrom Kameni a najmladší Miloš bol spolužiakom 
manželky Vladimíra Slávika Vierky Zacharovej.

To bol malý exkurz do možno menej známych rokov života bratov 
Veselovcov. Vladimír Slávik svoje pamäti nedopísal, lebo 22. júna roku 
1980 v Košiciach zomrel.

Pamäti JUDr. Vladimíra Slávika sú súčasťou publikácie Dačov Lom - 
cirkevný zbor a jeho dejiny až po súčasnosť, ktorú vydal miestny cirkevný 
zbor.

Eva Furdiková 

Otvorenia Slovenského snemu 18. januára 1939 v Bratislave sa zú-
častnilo 80 uniformovaných gardistov z Banskej Bystrice. Počas slávnosti 
otvárania snemu bol nástup aj ostatných gardistov v mieste, ktorí si s 
obecenstvom vypočuli z rozhlasu celý priebeh otvárania snemu.

Pri príležitosti otvorenia Slovenského snemu v Bratislave bol usta-
novený provizórny miestny a okresný štáb Hlinkovej gardy (HG). Mie-
stnym veliteľom bol potvrdený Dr. Jozef Turček a okresným veliteľom  
Jozef Kollár. Menovaní, ako aj členovia štábu dostali v Bratislave dýky 
s nápisom Nazpäť cesta nemožná – napred sa ísť musí. Všetci si zadová-
žili nové čiapky so zlatou orlicou ako novinku.

Vo februári 1939 došli poverovacie listiny pre oblastného, okresné-
ho a miestneho vodcu Hlinkovej mládeže (HM). Miestnym vodcom bol 
menovaný Oto Anner, okresným  Karol Bitter a oblastným Gustáv Smida. 

27. februára 1939 bola prvá oficiálna porada pre založenie HM. 
Prihlásení chlapci rozdelení boli do čiat a stotín. Každý pondelok večer  
bola v katolíckom tovarišskom spolku porada vodcov HM. Presne vy-
medzeného pracovného programu ešte nebolo, práca preto bola ťažká.

10. marca 1939 ráno veľké plagáty oznamovali, že na strednom 
Slovensku v oblasti veliteľstva VII. zboru vyhlásený je výnimočný stav, 
divízny generál Bedrich Homola preberá súdnu a výkonnú moc. Hovorilo 
sa mu „český puč“. Celú noc zatvárali ľudákov.

Zoznam pozatváraných ľudákov dňa 9. – 10. 3. 1939, ktorých sa po-
darilo zistiť:

Ondrej Smida, lesný, zástupca vládneho komisára mesta;
Jozef Pagáč, úradník Nemocenskej poisťovne – gardista;
Juraj Lupták, úradník – technický podnikateľ;
Eduard  Krébes, oficiál;
Adolf Štefko, mestský úradník;
N. Pálmay;
Ľudovít Gašparík, majiteľ autoškoly;
Jozef Lapin;
Štefan Gregorovič, profesor;
Vágner Ondrej, úradník;

Vágner Július, úradník;
Mikuláš Bömches, úradník;
Král Ferdinand, úradník;
Donoval, invalid;
Ernest Malach, úradník;
Dr. Karol Bulla, okresný náčelník (samoväzba);
Rudolf Schvarcz, poslanec (samoväzba);
Ján Žabka, elektrotechnik  (samoväzba);
Matej Zaťko, farár rímskokatolícky v Slovenskej Ľupči;
Vojtech Deckmann, holič;
Alžbeta Hríbiková, domáca;
Anna Nemsilová, učiteľka.
Okrem týchto bolo ešte zatvorených 10 ľudí. Mená nebolo možné 

zistiť. Boli to ľudia z iných miest.
Okresný úrad 10. marca 1939 na rozkaz divízneho generála  

Bedricha Homolu poveril Viliama Paulínyho vedením  správy mesta. 
Michal Samuhel, doterajší vládny komisár mesta mal byť totiž zatknutý, 
uchránila ho neprítomnosť. Viliam Paulíny však poverenie neprijal.

28. mája 1939 bola v Banskej Bystrici prísaha členov HG banskobys-
trického okresu, ktorej sa zúčastnilo asi 2 000 gardistov.

12. júna 1939 založilo mesto fond na postavenie pomníka  Andreja 
Hlinku so základnou istinou 210 000 Ks.

Lovecký ochranný spolok usporiadal  od 22. do 25. 4. 1939  výstavu 
loveckých trofejí. Význačné trofeje boli poctené pamätnými zlatými, st-
riebornými a bronzovými štítkami.

1. mája 1939 začalo sa i u nás jazdiť vpravo. Veľké plagáty s rukou 
kostlivca a s vyobrazením dopravného nešťastia hlásili  to slovami: Jazdiť 
vpravo – rechts fahren (aj maďarsky), upozornenia boli napísané váp-
nom na uliciach.

Čistý majetok mesta  k 31. decembru 1939  činí  18 601 587, 80 Ks.  
Mesto spravuje 15 základín v hodnote 238 169, 38 Ks.

Michal Kiššimon
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PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA FESTIVALU  

Festival prešiel od svojho vzniku výraznými zmenami aj v súvislosti 
so zmenami politickými a umeleckými. Od r. 1992 to bol festival za účasti 
slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s divadlami zahraničnými, 
od r. 1994 Festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s báb-
kovým divadlom v Strednej Európe, neskôr od XII. ročníka Bábkarskej 
Bystrice v r. 2000 sa stal festival medzinárodným s množstvom sprie-
vodných akcií, výstav, koncertov, konferencií a seminárov. Zúčastnili sa 
ho bábkarské súbory a divadlá z rôznych krajín Európy a sveta: Poľska, 
Čiech, Maďarska, Francúzska, Bulharska, Litvy, Ruska, Holandska, Švaj-
čiarska, USA, Talianska, Izraela, Fínska, Slovinska, 
Nemecka a Portugalska. 

Prvý plagát z roku 1977 je pamätníkom pr-
vého ročníka festivalu, ktorý prijal zásadu bienále, 
piktogram BBB navrhla výtvarníčka Hana Cigánová. 
Konanie festivalu súviselo so 60. výročím VOSR. 
Festival bol národnou prehliadkou slovenských pro-
fesionálnych bábkových divadiel.Hosťom bolo Vý-
chodočeské loutkové divadlo DRAK Hradec Králové. 
Pri nahliadnutí do zákulisia vzniku Bábkarskej Bystri-
ce sa dozvedáme, že festivalové prehliadky tvorby 
bábkových divadiel boli už pred rokom 1977 a to 
celoslovenská v roku 1964 v Košiciach, nasledova-
la pauza a nepravidelne sa striedali Žilina a Banská 
Bystrica. Dokonca  v r.  1974 z Banskej Bystrice báb-
kari zutekali pred veľkou povodňou v meste. Tieto 
dve divadlá súperili a napokon zvíťazil ambiciózny 
banskobystrický súbor, ktorý už na prvej Bábkars-
kej Bystrici zažiaril v dvoch predstaveniach. V scé-
nickom spracovaní Jozefa Mokoša a Karla Brožka  
v predstavení Rúfusových veršov „Z knihy rozprá-
vok“ a v rozprávke od Františka Hrubína: „Kráska 
a zviera“ v režii Ľubomíra Vajdičku. Všetky postavy, 
okrem morálne čistej Krásky (vynikajúco ju zahrala 
Marta Sádecká), nosia na hlave klietku, teda masku 
– ako symbol ľudskej pretvárky. Zbaviť sa jej môže 
len človek s úprimným srdcom plným lásky. Anton 
Vaculík si zahral v oboch festivalových predstaveni-
ach, naplno prejavil svoj talent bábkoherca a zhostil sa celej škály rozdiel-
nych charakterov, či už v úlohe Zvieraťa bojujúceho o svoju ľudskú tvár, 
alebo ako Rozprávač z Rúfusa. Súčasťou jednotlivých ročníkov Bábkarskej 
Bystrice sa stalo hosťovanie českého súboru, víťaza Skupovej Plzne (podľa 
prof. Jozefa Skupu – bábkara a tvorcu postavičiek Spejbla a Hurvínka).  

Na druhej prehliadke slovenských profesionálnych bábkových diva-
diel v r. 1980 Banskobystričania oslávili 20. výročie vzniku KBD. Hosťujúci 
režisér Ľubomír Vajdička inscenoval Gozziho rozprávku „Kráľ Jeleňom“ 
ako ľudskú túžbu po moci. Herci – Marta Sádecká, Ján Kožuch a Anton 
Vaculík hrali všetky postavy prostredníctvom handrových figurín a ma-
rionet, alebo vlastnou hereckou výpoveďou. Predstavenie „Malé klauni-
ády“ vtiahlo divákov do cirkusového prostredia. Hosťujúci klaun Ctibor 
Turba v spolupráci so žonglérom J. Fuksom a akrobatom Š. Hruškom po-
stavil predstavenie na trojici klaunov (Ján Kožuch,  Anton Vaculík a Oľga 
Hoffmannová) a ich gagoch, a na konflikte s byrokratickým cirkusovým 
inšpektorom (Štefan Píšša). Jozef Mokoš vytvoril koláž z predstavení 
dvadsaťročnej činnosti KBD nazvanú „Múzeum“, vtipne komentovanej 
textom autora. 

III. ročník Bábkarskej Bystrice 1982 bol vyhlásený za súťažnú preh-
liadku. KBD bolo nepriaznivo ovplyvnené odchodom umeleckého šéfa 
a dramaturga Jozefa Mokoša (1981), ako aj výraznými hereckými osob-
nosťami.  Zvyšok umeleckého súboru sa prezentoval s hrami J. Švarca 
„Obyčajný zázrak“ v réžii J. Pražmáriho a s hrou v réžii Blaha Uhlára „O 
veľkom Karbusovi Barbusovi“. Zo súťažnej prehliadky si najviac cien od-
nášali Košičania (J. Uličiansky za réžiu, Ľ. Šárik za dramaturgiu, J. Pogo-
rielová-Dušová a A. Duša za technologicko-výtvarné riešenie a J. Filip za 
invenčnú hudbu), stav v ostatných divadlách avizoval vážnu stagnáciu.  

Na IV. Bábkarskej Bystrici 1984 Banskobystričania vystúpili s klasic-
kou rozprávkou Ľ. Podjavorinskej Čin-Čin v réžii Bedřicha Svatoňa a v úpra-

ve Daniela Heviera. Ocenenie získala Oľga Zarembová za ženský báb-
koherecký výkon práve v tomto predstavení. Po zhliadnutí predstavenia 
Poklad baby Mračenice hosťujúceho Divadla dětí ALFA PLZEŇ, musela aj 
odborná porota skonštatovať, že slovenské bábkové divadlá prechádzajú 
umeleckou krízou. Umelecká kríza sa prejavila aj na V. Bábkarskej Bystrici 
1986, keď sa porota rozhodla neudeliť štyri ceny: hlavnú, teda za najlepšiu 
inscenáciu, za réžiu, za ženský bábkoherecký výkon a za hudbu.  Cena bola 
udelená len Štefanovi Píššovi za bábkovodičský výkon v postave Vratka 
v inscenácii hry J. Zeyera Radúz a Mahuliena (KBD).  

Nové smerovanie Krajského bábkového divadla v Banskej Bys-
trici začala presadzovať dramaturgička Iveta Škripková. Nový prístup 

vychádzal z myšlienkovo náročnej dramatur-
gie, bez didaktizujúceho prístupu k detskému 
divákovi. Jej nové tvorivé postupy sa uplatnili 
v dramatizácii Dušekovho Pištáčika a v drama-
turgickej spolupráci s Alenou Bodingerovou 
v inscenácii Ľadový vojvoda. Obidve inscenácie 
boli zaradené na súťažnú prehliadku VI.  Báb-
karskej Bystrice 1988.  Pištáčika režíroval Mari-
án Pecko, ktorý spoločne s výtvarníčkou Janou 
Pogorielovou-Dušovou vytvorili originálne 
predstavenie plné fantázie a hravosti. Ivici Ozá-
balovej sa podarilo dostať na festival BB aj za-
hraničných účastníkov (Východočeské loutkové 
divadlo DRAK Hradec Králové, Katedra loutkář-
ství DAMU Praha), aj s prezidentom UNIMA Dr. 
Henrichom Jurkowskim (toho v minulosti ne-
mohli prijať). 

V roku 1990 na VII. Bábkarskej Bystrici z 
troch predstavení KBD Banská Bystrica zaujal 
svojou hravou bezprostrednosťou Býk Ferdinand 
v réžii hosťujúceho B. Ohnesorgeho z Erfurtu 
(NDR). Bábky navrhla Anna Frank a. h., z účinku-
júcich hercov vynikla Viera Dubačová. Na ďalších 
dvoch hrách sa podieľala dramaturgička Iveta 
Škripková a réžijne Marián Pecko. Prepracovala 
Feldekovú hru Perinbaba a vlastnú modernú roz-
právku Tri motýle. 

Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystri-
ci sa 1. 4. 1991 premenovalo na Bábkové Divadlo na Rázcestí (BDnR) 
a prišlo na festival bábkových divadiel VIII. Bábkarskej Bystrice 1992 
s novým programom a s novým štatútom – slovenské bábkové divad-
lá v konfrontácii s divadlami zahraničnými (napr. z Poľska, Ruska, Litvy, 
Holandska, USA). Priestor na prezentáciu dostal aj ľudový bábkar Anton 
Anderle a jeho Tradičné marionetové divadlo. BDnR uviedlo zo série Ne-
pos(l)edných predstavení  hru určenú najmenšiemu divákovi s názvom 
Čo je vo v(r)eci? Mládeži a dospelým bola určená hra Ivety Škripkovej 
Dojímate ma veľmi...(fragmenty zo života a diela Dominika Tatarku). 
Režisér Marián Pecko obsadil do titulnej postavy herca martinskej čino-
hry Jána Kožucha. Hereckým vrcholom bola Kožuchova kreácia hrdinu 
v Elégii o samote. Partnerkou mu bola Viera Dubačová prechádzajúca 
Tatarkovým životom ako Žena. Vynikajúce predstavenia, nové trendy aj 
v priestorovom riešení scény (Ján Zavarský) nenechali nikoho na pochy-
bách, že prídu ďalšie zmeny aj na festivale.

IX. ročník Bábkarskej Bystrice 1994 bol Festivalom slovenských 
bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v Strednej Euró-
pe. Ako symbol višegradskej štvorky navrhli výtvarníci Ján Zavarský a Eva 
Farkašová obrovskú stoličku. Každá noha predstavovala jeden zo štátov: 
ČESKO – POĽSKO – SLOVENSKO – MAĎARSKO. 

Eva Farkašová spolu s režisérom Mariánom Peckom, scénografom 
Jánom Zavarským (návh scény) a dramaturgičkou a scenáristkou Ivetou 
Škripkovou vytvorili progresívny team. Ich mená sú často uvádzané pod 
vynikajúcimi predstaveniami festivalu. 

Rok 1996 a s ním X. ročník Bábkarskej Bystrice bol významný vzni-
kom Centra pre bábkové divadlo v strednej Európe. Zo štatútu vybe-
ráme: „Poslaním Centra je vytvorenie priestoru a podmienok pre vznik 
medzinárodných divadelných projektov. Organizovanie medzinárod-
ných performances, výstav, seminárov. Festival sa koná každé dva roky 

BÁBKARSKÁ BYSTRICA – FESTIVAL VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ

Jozef Mokoš, dramaturg, umelecký vedúci KBD
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pod záštitou ministerstva kultúry SR. Hlavným organizátorom je Bábko-
vé divadlo na Rázcestí Banská Bystrica. Spoluorganizátori sú Národné 
divadelné centrum v Bratislave, Mestský úrad mesta Banská Bystrica 
a Združenie divadelníkov na Slovensku. Zahraničnými partnermi sú kul-
túrne centrá a ustanovizne jednotlivých zúčastnených krajín – Maďarské 
kultúrne centrum, Poľský inštitút a České kultúrne centrum, Minister-
stvá kultúry zúčastnených krajín“. Paradoxne s týmto štatútom sa XI. 
ročník festivalu Bábkarskej Bystrice 1998 – nekonal, náhle zamietnutie 
sľúbenej finančnej podpory zo strany MK SR v riadení Dr. Ivana Hudeca.

Veľkú zmenu zaznamenal XII. ročník Bábkarskej Bystrice v roku 
2000. Začala sa nová etapa otvorenia sa nielen Európe, ale celému sve-
tu. Prvý krát bol použitý názov: Medzinárodný festival slovenských báb-
kových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe 
a pozvaných súborov sveta. Festival 
pre deti, mladé publikum i dospelých. 
Obohatením festivalu boli pouličné 
produkcie, koncerty. BDnR sa pred-
stavilo s hrou Ivety Škripkovej Nezá-
budka v réžii Mariána Pecka (bábky 
a kostýmy E. Farkašová, scéna: Pavol 
Andraško) a s hrou H. Ch. Andersena: 
Malá morská panna ( dramaturgia: 
Anna Ondrejková a. h., réžia: Viliam 
Dočolomanský a. h.). V rámci XIV. 
ročníka  Bábkarskej Bystrice 2004 sa 
konal seminár: Vzájomné ovplyvňo-
vanie českého a slovenského bábko-
vého divadla. Spomeňme fakt, že vý-
razné zmeny v slovenských divadlách 
podnietil režisér Karel Brožek. Prvýkrát možno vidieť výsledky spoluprá-
ce slovensko-poľskej v predstavení Teatra Baj Pomorski Cirkus Dekame-
ron, spolupráca výtvarníčky Evy Farkašovej a výtvarníka Jána Zavarského 
s poľským režisérom Piotrom Tomaszukom. Prvýkrát na festivale vysta-
voval zbierku marionet Anton Anderle: Svet bábok Antona Anderleho. 
Cenu diváka získalo Tradičné bábkové 
divadlo Antona Anderleho. Cena Ha-
šterica – pre BDnR – bola udelená za 
tvorivý čin v oblasti slovenského báb-
kového umenia za inscenáciu Jozefa 
Hollého Kubo v réžii Mariána Pecka. 
Autorom výtvarného návrhu Hašteri-
ce bol slovenský scénograf František 
Lipták. Cena Henrycha Jurkowského 
v garancii Medzinárodného višegrád-
skeho fondu je udeľovaná súťažným 
predstaveniam alebo umelcom. Au-
torkou výtvarného návrhu ceny je Eva 
Farkašová. 

V rámci XV. ročníka Bábkars-
kej Bystrice 2006 bola Výstava bábok 
Múzea Chrudim „Dve storočia s českými 
bábkami“. V roku 2008 na XVI. ročníku Bábkarskej Bystrice BDnR pripravilo 
pre tých najmenších hru Martina Geišberga O víle menšej ako makové zrn-
ko. Pre dospelých boli dve predstavenia. Prvé s názvom RESTART: Frankestein 
a to druhé bolo produkciou projektu Štúdia T.W.I.G.A., v réžii Ivety Škripkovej s 
názvom MOCAD(R)ÁMY, t.j. príbehy zo 
života žien ovplyvňované okolnosťami, 
tradičnými názormi a výchovou.  Rok 
2010 a s ním XVII. Bábkarská Bystrica 
predstavil nový model festivalu: DVO-
JITÝ IMPULZ. Znamenalo to striktne 
oddeliť detskú a dospelú časť. Cieľom 
Prvého impulzu bolo predstaviť divadlá 
tvoriace pre najmenších a deti rôzneho 
veku, súbory hľadajúce nové - iné - báb-
kové prostriedky, techniky, využívajúce 
rôzne médiá alebo rôzne druhy ume-
nia na oslovenie súčasného dieťaťa. 
V tomto duchu BDnR zaujalo malých divákov s rozprávkou Ako sa Otesan-
ček polepšil, s hrou Sofinkine maléry, a s rozprávkou Rozprávky o psíčkovi 
a mačičke. DRUHÝ IMPULZ – predstavenia pre dospelých. Zámerom tejto 

časti festivalu bolo spopularizovať bábkové divadlo v očiach verejnosti ako 
rovnocenný druh divadla pre mladých ľudí a dospelých. Podmienkou na tejto 
časti festivalu bola prítomnosť bábky alebo inej bábkovo-divadelnej techniky 
a prostriedkov v inscenácii (napr. práca s maskou, objekty, animácia a pod.). 
V tejto časti bolo zaujímavé medzinárodné vystúpenie troch súborov v hre 
Jánošík, Jánošík! Jánošík? Na inscenácií sa v roku 2010 podieľalo za slovenskú 
časť Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, za poľskú časť to bolo Teatr Lalka z 
Waršavy a z Čiech to bolo Divadlo Drak z Hradca Králové. Bábkové divadlo 
na rázcestí sa predstavilo s hrou Napísané do tmy (Neznámy osud Slovenky 
Hany G.). K sprievodnému podujatiu festivalu patrila aj výstava Putovanie do 
krajiny Zázračno (slovenské divadlá deťom), ktorú mohli navštíviť v Stredo-
slovenskej galérii v Banskej Bystrici. V nadväznosti na nový model festivalu 
sa konali Medzinárodné konferencie: Zmysel nového bábkového divadla pre 

deti (Súčasné inovatívne a interaktívne 
postupy v tvorbe bábkových divadiel) a 
Bábkové divadlo pre dospelých. 

XVIII. ročník Bábkarskej Bystrice 
2012 priniesol prvýkrát na tomto festi-
vale predstavenie pre batoľatá BATO-
LÁRIUM v réžijnom spracovaní Mo-
niky Kováčovej a. h. a Mariána Pecka 
(BDnR), za účasti živej hudby v podaní 
Tomáša Pohorelca a. h. a pod citlivým 
hereckým vedením Ivany Kováčovej. 
V Druhom impulze sa BDnR predsta-
vilo s hrou Ivety Škripkovej Variácie 
lásky v jej réžijnom prevedení.  

XIX. ročník Medzinárodného fes-
tivalu súčasného bábkového divadla 

pre dospelých a deti – Bábkarská Bystrica 2014 DVOJITÝ IMPULZ. V Prvom 
impulze to bolo opäť predstavenie z BDnR pre batoľatá AKVABATOLÁRI-
UM, interaktívna inscenácia s plnými lavórmi, hubkami, plávacími kolesami, 
štipcami a detským oblečením. Pre detičky od troch rokov rozprávka Marty 
Guśniowskej Dobrú chuť, vlk! Predstavenie ocenili deti aj odborníci. Prémie 

Literárneho fondu za inšpiratívnu réžiu  
inscenácie a preklad hry získal Marián 
Pecko, a za stvárnenie postavy Zajaca 
zas Mária Šamajová. Druhý impulz 
priniesol netradičný autorský projekt 
študentiek a študentov bábkoherectva 
a scénografie Katedry bábkarskej tvor-
by VŠMU, Ateliéru klaunské, scénické 
a filmové tvorby JAMU v Brne a Konzer-
vatória Jána Levoslava Bellu v Banskej 
Bystrici, Kataríny Aulitisovej a Mar-
kéty Plachej: ZAČNITE S VYSŤAHOVA-
NÍM! Projekt venovaný 70. výročiu 
SNP v prostredí kaštieľa Radvanských. 
V centre pozornosti návštevníkov bola 

aktívna výstava bábok IMAGINÁRIUM. 
Na 450. výročie narodenia dramatika W. 

Shakespeara bola zameraná medzinárodná teatrologická konferencia Wi-
liam Shakespeare a jeho interpretácie v bábkovom divadle a putovná výsta-
va v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v spolupráci s Divadelným 
ústavom Bratislava: Shakespearove prechádzky v snoch. 

Na záver ešte pripomenieme, že 
Festivalu Bábkarská Bystrica ako Med-
zinárodnému festivalu súčasného báb-
kového divadla pre deti a dospelých 
bolo udelené prestížne ocenenie EFFE 
label 2015 - 2016. Festival sa tak stal 
súčasťou významnej platformy EFFE - 
Europe for Festivals, Festivals for Eu-
rope (Európa pre festivaly, Festivaly 
pre Európu).

Mária Lásková
Literatúra:
Bulletiny z festivalových prehliadok Báb-

kar ská Bystrica v zbierkach ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 
z rokov 1977 – 2014. 

OZÁBALOVÁ, Ivica – PREDMERSKÝ, Vladimír: Bábkarská Bystrica Puppetry festival. 
Bratislava: Národné divadelné centrum Bratislava, 1996. 126 s. ISBN 80-85455-24-2

Marián Pecko, herec a režisér Bábkového divadla na Rázcestí

Jana Pogorielová-Dušová, scénografka a výtvarníčka

Eva Farkašová, scénografka Iveta Škripková, riaditeľka BDNR
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Dostávame sa k ďalšej kapitole - Banská Bystrica ako 
mesto vojenských cintorínov.  

Najväčší vojenský cintorín vznikol pri majerskej nemocnici. Začiatky 
pochovávania sa viažu k roku 1915, pochovávanie trvalo ešte aj v roku 
1918. Podľa zachovanej presnej písomnej dokumentácie (meno vojaka, 
číslo hrobu, pôvod, deň úmrtia atď.) sa v cintoríne  nachádza 1380 po-
chovaných vojakov. Boli to mužovia z Poľska, Rakúska, Maďarska, Slo-
venska, Rumunska, Srbska a ďalších zemí.

V roku 1917  bol postavený jeho hlavný po-
mník, keď cintorín existoval už na veľkej ploche 
s jednotným usporiadaním a oplotením. Pomník 
navrhol, realizoval a daroval Karol Horn (1883 
Kremnica - 1967 Bopfingen, Nemecko), sochár 
a kamenár, potomok rodu Hornovcov, ktorí svoj 
kamenársky podnik založili v meste v roku 1796. 
Na pomníku sa nachádzal v maďarskom jazyku na-
sledujúci nápis:

Tento pomník v lete  roku 1917 navrhol, rea-
lizoval a daroval baronovi Lajosovi Kürthymu, býv. 
ministerskému zmocnencovi pre Štátny úrad opa-
tery vojnových invalidov v  Banskej Bystrici

Karol Fridrich Horn sochár a kamenár

Druhá strana:
Na pamiatku  hrdinov, 
ktorí padli vo svetovej vojne
zúriacej v rokoch 1914 - 1918 

Život mesta v zázemí bol  v týchto rokoch  ur-
čovaný blízkosťou, udalosťami a vplyvmi vojny. Mimo úsilia o udržanie 
každodenného života aj spoločenský život bol pod týmto vplyvom – po-
hreby exhumovaných a dovezených rodákov v miestnych cintorínoch, 
starostlivosť o ranených vo viacerých nemocniciach  a stále väčší po-
čet vdov a sirôt vyvolalo širokú charitatívnu činnosť. Týkala sa aj uspo-
radúvania koncertov, divadelných predstavení, výstav, ktorých výnos 
išiel v ich prospech.

16. banskobystrický honvédsky 
peší pluk založil nadáciu na podporu 
vdov a sirôt svojich vojakov – ozná-
mili to vo svojich novinách 16-os 
Honvéd v jeho prvom čísle 1. júla 
1917. Noviny boli  mnohostranné  
-  okrem úvodných článkov, beletrie 
a poézie informovali  o úmrtiach, za-
jatiach, dovolenkách, vyznamenani-
ach a o všetkých podujatiach, ktoré 
boli usporiadané pre nadáciu na 
území všetkých štyroch zaintereso-
vaných žúp. Informovali aj o daroch 
a príspevkoch. V roku 1917 založili  
Historické oddelenie  pluku s pred-
stavou, že onedlho - na konci vojny 
- usporiadajú  z jeho zbierok  výstavu. Bola to zbierka  predmetov, ktoré 
vojaci vyhotovovali vo voľných chvíľach na fronte, zbierka  fotografií troch 
fotografov pluku (Bódy, Dvorszky, Hénap), výtvarných diel  umelcov, ako aj 
kvalitných amatérov, slúžiacich v pluku.  Portréty padlých dôstojníkov plu-
ku namaľovali podľa fotografií  a svojej pamäti. Zber materiálu sa predlžo-
val, termín výstavy sa odďaľoval, vojna  sa stále neskončila. 

Prečo považujem za také dôležité, že storočné jubileum začiatku 1. 
svetovej vojny konečne  odkrylo mnoho doteraz neznámych faktov  tak  
pre odborníkov  ako aj pre širokú verejnosť? Na území Slovenska, kde 
sme sa narodili a kde žijeme, sa obdobie 1. svetovej vojny dostalo prvý-
krát do zorného uhla dôkladnejšieho a viacstranného hodnotenia. Za 
najvážnejší dôvod predchádzajúceho zanedbávania považujem fakt, že 
v rámci Československej republiky bolo jednoznačne prijaté hodnotenie 
z hľadiska českých národných dejín a založenia nového štátu. Pozornosť 

sa venovala výhradne činnosti  Československých légií, českých legioná-
rov a k nim pripojeného menšieho počtu slovenských legionárov  tak 
v Rusku, ako na území Československej republiky po ich návrate.   

Osvetľuje to aj situáciu v Banskej Bystrici. Čo sa udialo v tomto meste? 
I keď je to neuveriteľné, ale pôvodný materiál spomínanej vojenskej výstavy, 
otvorenej  v júni 1918,  sa zachoval v depozitári  skoro celých sto rokov. Tento 
autentický materiál  bol vlani „objavený“  a so slovenskými textami vystavený  
k storočnici v Stredoslovenskom múzeu (18. 11. 2014 - 15. 2. 2015).  

Toto hľadisko zapríčinilo aj podcenenie historickej hodnoty a ľud-
skej úcty  k majerskému cintorínu, ktorého deji-
ny sa viazali ešte k dejinám Uhorska ako aj jeho 
rozpadu. Kým nad týmto cintorínom doslova zľa-
hla zem, pomník československých legionárov, 
postavený na území majerského cintorína ako 
symbolický, bez hrobov, s tabuľou so 49 mena-
mi,  bol zachovaný  a v dobrom stave.  Dokonca 
prvá štúdia, vytvorená na  ÚHA mesta  pre toto  
územie v apríli 2013, sa týkala iba  legionárskeho 
pomníka. 

K „objaveniu“ majerského cintorína ma viažu 
osobné spomienky. V roku 2002 som pred vege-
tačným obdobím odfotografovala jeho pomník 
a zaznamenala som všetky texty. Nepodarilo sa 
mi však vzbudiť záujem o tento burinou a kríkmi 
zarastený pomník ani dosiahnuť jeho ochranu. 

Na jeseň roku 2002 bol pomník zlikvidovaný 
bez stopy. Keď som v roku 2012  videla začatie 
výstavby ďalšieho autosalónu na tomto mieste, 
začala som korešpondovať so stavebnými úradmi 
a upozornila som na bývalú existenciu vojenské-
ho cintorína, ako aj na  fakt, že tam nebola nikdy 

vykonaná exhumácia. Vtedy som už vlastnila  fotografiu cintorína z roku 
1929. Všetky odpovede tvrdili, že takéto záznamy neexistujú. Pomohla 
medializácia  a vyšetrovanie Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici. Po 
upozornení  Okresnej prokuratúry z dňa 29. 10. 2013 o porušení zákona, 
adresovaného primátorovi a stavebnému oddeleniu mesta, sa už nedali 
veci utajiť a objavila sa aj dokumentácia a doklady o vlastníckych vzťa-

hoch.
100. výročie začatia 1. sveto-

vej vojny dostalo v Banskej Bystrici 
primeranú dôležitosť. V novembri 
2014  v múzeu otvorili výstavu, 
v katolíckom cintoríne boli ob-
novené vojenské hroby oficiálne 
odovzdané s vojenskými poctami, 
boli navštívené aj hroby v evan-
jelickom cintoríne a pomník so 
zoznamom  mien padlých v židov-
skom cintoríne.  

Mesto sa chystá splatiť svoju 
podlžnosť aj zmiznutému majer-
skému cintorínu. Vlani  sa konal 
v majerskom cintoríne ar che-

ologický výskum (Stredoslovenské 
múzeum, Martin Kvietok). V šesť desiatych rokoch minulého storočia pre-
krížili  územie cintorína dve cesty, s navŕšením cestných telies, exhumácie 
však prevedené neboli. Bez exhumácií zmizli aj ďalšie priestory. Zo súčas-
ného zmapovania vyplýva možnosť vyslobodiť z náletovej džungle  okolo 
400 - 450 hrobov a tieto presne identifikovať podľa existujúcej dokumen-
tácie. Pomník legionárov bude samozrejme  súčasťou tohto areálu.

V súčasnosti prebieha urbanisticko-architektonická súťaž na obno-
vu Vojenského cintorína v Majeri, ktorú vypísalo mesto. Súťažné návrhy 
sú odovzdané, čoskoro sa dozvieme meno autora alebo autorského ko-
lektívu, ktorý danú úlohu zrealizuje. Predpokladaný termín: rok 2018.

  Klára Kubičková
Poznámka redakcie:
Prvú cenu získali autori Ing. arch. Benjamín Bradnanský a kol., www.

archnfo.sk

VOJENSKÁ NEMOCNICA A  CINTORÍN  V BANSKEJ BYSTRICI – MAJER
2. časť

Dnes už nejestvujúci pilier

Majer - cintorín r. 1929
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Mikroregión  RENTÁR je spoločenstvo obcí mikroregiónu Nízke Tat-
ry a Rudohorie. Tvorí ho deväť obcí:

1 Brusno
2 Hiadeľ
3 Ľubietová
4 Lučatín
5 Medzibrod
6 Moštenica
7 Pohronský Bukovec
8 Povrazník
9 Strelníky.

ĽUBIETOVÁ -  491 m. n. m.                     www.lubietova.sk
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1379.

V minulosti  bola  dnešná obec Ľubieto-
vá  jedným zo siedmich banských miest. V Ľu-
bietovej sa ťažilo zlato, striebro, meď a dnes  
je najznámejšia mineralogická oblasť Podli-
pa, odkiaľ pochádzajú unikátne nálezy  mine-
rálu libethenit, ktorý bol prvýkrát opísaný v 
Ľubietovej, a podľa ktorej dostal aj názov. 

Obec je veľmi známa ako hubárska loka-
lita. Nachádza sa tu aj nálezisko Kolba, kde sa 

ťažili kobaltovo-niklové rudy. Ďalšou významnou zaujímavosťou je vrch 
Hrb s výškou 1255 m. n. m., severný vrchol na hrebeni Ľubietovského Ve-
pra, čo predstavuje obrovské bralo, ktoré zvislými stenami spadá do hĺbky 
až 40 metrov. Je z neho pekný výhľad najmä na Nízke Tatry, ale za veľmi 
dobrého slnečného počasia vidno až na Vysoké Tatry. Hrb sa oficiálne po-
važuje za  geografický stred Slovenska, ktorý sa nachádza na priesečníku 
týchto zemepisných  súradníc: 19ş 32‘ východnej dĺžky a 48ş 40‘ severnej 
šírky. Pod vrcholom Hrbu sa nachádza Chata pod Hrbom. Prístup je možný 
autom, bicyklom a pešo po asfaltovej ceste z Ľubietovej, pešo po modrej 
turistickej značke z Lopeja, Predajnej, Brusna, zo sedla Tlstý javor a zo 
Strelníkov po modrej turistickej značke cez Bukovinu.

Nad obcou sa vypína kopec zvaný Vysoká – 994 m. n. m., ktorý je 
vulkanického pôvodu a bol obývaným sídliskom, prístupný je po zelenej 
turistickej značke v Ľubietovej, zo sedla pod Vysokou a turistovi sa na-
skytnú úžasné výhľady. 

V obci sa vyrába ľubietovská keramika.  Ľubietová je rodiskom ná-
rodného buditeľa Jozefa Messerschmidta a Emila  Ruska, spisovateľa.

Kultúrne pamiatky: meštianske domy, kostol katolícky, kostol evan-
jelický, kaplnka, pomník padlým v SNP a pomník J. Messerschmidta.

Dostupnosť: autobusom, autom, bicyklom, pešo.
Odporúčame: prehliadku obce s návštevou kultúrnych pamiatok – 

barokový meštiansky dom  na námestí č. d. 159 z polovice 18. storočia 
s úpravami, návštevu katolíckeho kostola z 15. storočia, evanjelického 
kostola z 19. storočia, kaplnky pochádzajúcej z roku 1803 a výstup na 
Hrb (stred Slovenska) – 1255 m. n. m.

OBCE MIKROREGIÓNU RENTÁR

Mapka mikroregiónu Rentár

Ľubietovsky Vepor- v ľavo HRB, v pravo Vepor

BRUSNO – 424 m. n. m.                   www.brusno.sk
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1424.

Dnešná obec vznikla zlúčením Brusna a Svä-
tého Ondreja nad Hronom v roku 1961 do  jed-
nej obce  s názvom Hronov,  ale už roku 1971 sa 
premenovala na Brusno. Ondrej nad Hronom je 
dnes miestna časť Brusna. Je to stará obec, o čom 
napovedá aj jej názov používaný pri sídliskách 
spred tatárskeho vpádu. Súčasťou dnešného 
Brusna sú tiež  Brusno-kúpele, čo je pôvodne sta-
rá drevorubačská osada. Kúpele vznikli až v 19. 

storočí. Sú umiestnené v krásnom prírodnom prostredí a  liečia sa tu choroby 
zažívacieho ústrojenstva, najmä žlčníka a pečene. Z Brusna je možné podnik-
núť pešie túry do Slovenského rudohoria alebo Nízkych Tatier cez Sopotnícku 
dolinu, ktorá vyúsťuje pod Veľkou Chochuľou s výškou 1753 m. n. m. po trase: 
Brusno – zelená turistická značka – Sopotnícka dolina -  Veľká Chochuľa. 
Táto trasa má 14 km, jej prevýšenie je 1343 m a čas chôdze je 7,5 hod.

Kultúrne pamiatky: pôvodne gotický kostol z 15. storočia, opevne-
ný a prestavaný, barokovo prestavaná budova z polovice 18. storočia, 
klasicistické  kúpeľné budovy, kaplnka z roku 1910, fontány a pomník 
padlých v prvej a druhej svetovej vojne.

Dostupnosť: vlakom, autom, bicyklom, pešo.
Odporúčame: navštíviť obec Brusno a jeho kúpele s možnosťou  pi-

tia minerálnej vody, kaplnku z roku 1910, kostol z 15. storočia,  budovu 
z 18. storočia, pomník padlým, vykonať  túru  do Slovenského rudohoria  
a zdatnejším aj výstup na Veľkú Chochuľu.

STRELNÍKY – 650 m. n. m.                      www.strelniky.sk
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1465.

Pôvodný názov obce bol Šajba, ktorý 
obyvatelia používajú dodnes. Obec je známa 
ako poddanská dedina Ľubietovej. V roku 
1577 ju vypálili Turci. V roku 1948 bola obec 
premenovaná na Strelníky. Zachovali sa tu 
ľudové zvyky a tradície i niekoľko ľudových 
domov. Je východiskom  túr na Poľanu – 1458 
m. n. m., Ľubietovský Vepor – Hrb – 1255 m. 
n. m. (geografický stred Slovenska) s možnos-

ťou ubytovania, kúpania. Obec je aj hubárskou oblasťou.
Dostupnosť: autobusom, autom, bicyklom, pešo.
Odporúčame: návštevu obce, turistika na Poľanu, zber húb.

Pokračovanie na str. 16
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HIADEĽ – 500 m. n. m.               www.hiadel.sk
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1424.

Obec tvoria časti Rakytie, Ulica a Záhum-
nie. Nachádza sa tu kaplnka z prvej polovice 19. 
storočia, pamätník padlým v SNP a pôvodná ľu-
dová architektúra. Z historického hľadiska je za-
ujímavý kopec  s názvom Hradište vo výške 958 
m. n. m. Tiež je veľmi dobre známy i prameň 
minerálnej vody Hiadeľská kyslá. Pre turistov je 
tu možný prechod do Korytnice cez Hiadeľské 
sedlo s útulňou a následne pokračovať na Pra-

šivú – 1662 m. n. m., Malú Chochuľu – 1719 m. n. m., Veľkú Chochuľu 
– 1753 m. n. m.

Dostupnosť: autobusom, autom, bicyklom, pešo.
Odporúčame: prehliadku obce, zásobiť sa Hiadeľskou kyslou a vy-

stúpiť do Hiadeľského sedla s možným výstupom na hrebeň Nízkych 
Tatier.

POHRONSKÝ BUKOVEC – 530 m. n. m.         
    www.pohronskybukovec.sk
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1563,

kedy sa obec nazývala Wuggawitz. Bola 
pôvodne baníckou osadou so šmelcovacou 
hutou. V Pohronskom Bukovci bolo počas SNP  
výcvikové stredisko partizánov.  Po vypálení 
Nemcami sa v rokoch 1946 až 1948 opätovne 
vybudovala. Pomník a pamätná tabuľa na pad-
lých partizánov sa nachádza na začiatku Matú-
šovej doliny.

Dostupnosť: autobusom, autom, bicyklom,  
    pešo.

Odporúčame: navštíviť pamiatky v obci na SNP a vystúpiť po žltej 
turistickej značke k partizánskym bunkrom.

MOŠTENICA – 452 m. n. m.             www.mostenica.sk
Prvá písomná zmienka o obci je doložená z roku 1340,

kde sa nachádza pod názvom Mosny-
ce. Našiel sa tu žiarový hrob lužickej kultúry z 
mladšej doby bronzovej. Na časti Horná Kyslá 
je vybudované rekreačné stredisko s možnos-
ťou ubytovania a rekreačného vyžitia. V obci sa 
nachádza klasicistický Kostol Povýšenia kríža  a 
pamiatky na SNP – zrubová chata – bývalá oše-
trovňa partizánov. Na  kopci Hradište – 958 m. 
n. m. sa našli nálezy  po ľuďoch  popolnicových 
polí. Turistický chodník vedúci do sedla Hadlian-

ka vás privedie pod Kozí chrbát – 1330 m. n. m. Z Moštenice pochádzali 
Ján Mihál - jazykovedec a pre-
kladateľ, akademická maliarka 
Lea Mrázová, volejbalový maj-
ster sveta Bohumil Golian.

Dostupnosť: autobusom, 
autom, bicyklom, pešo

Odporúčame: navštíviť 
Moštenickú kyslú - prameň, vy-
stúpiť do sedla Hadlianka a Kozí 
chrbát.

LUČATÍN – 386 m. n. m.            www.lucatin.sk
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424.

Obec patrila v minulosti ľupčianskemu 
panstvu.  V roku 1564 sa tu nachádzala skláreň. 
V súčasnosti  tu tkajú handričkové pokrovce, 
mala aj železiarsku tradíciu. Z pozoruhodnosti 
nás upúta originálna zvonica a niektoré staršie 
domy.

Dostupnosť: autobusom, autom, bicyklom, 
pešo

Odporúčame:  návštevu obce, zvonice

POVRAZNÍK – 651 m. n. m.             www.povraznik.sk
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424.

Patrila ľupčianskemu panstvu a písala sa 
pod názvom Powraznik, lebo sa tu plietli po-
vrazy pre ľubietovské a starohorské bane. Bola 
poddanskou obcou mesta Ľubietová. Nachádza 
sa tu zvonica s murovaním, drevené poschodie 
stĺpikovej konštrukcie s debnením. Zachovali sa 
tu  viaceré originálne  národopisné prejavy a 
zachovali sa  aj objekty ľudového staviteľstva. V 

okolí Jaseňového vrchu je možnosť nájdenia drevného opálu.
Dostupnosť: autobusom, autom, bicyklom, pešo
Odporúčame: návštevu obce, zvonice, ľudovej architektúry

MEDZIBROD – 408 m. n. m.           www.medzibrod.sk
Prvá písomná zmienka o obci  pochádza z roku 1455.

Do roku 1848 patrila ľupčianskemu pan-
stvu. Kedysi sa tu ťažilo zlato  a železná ruda, 
antimónová ruda. V minulosti sa tu tiež vyrábali  
nože. Počas SNP  bola v obci poľná nemocnica 
a tlačiareň. Najstaršou pamiatkou obce je baro-
kovo-klasicistický Kostol sv. Jána Nepomuckého  
pochádzajúci z roku 1791 a súsošie Piety z polo-
vice 19. storočia. Nad obcou sa nachádza chrá-
nená prírodná rezervácia Mačková, vyhlásená v 

roku 1993.
Dostupnosť: autobusom, autom, bicyklom, pešo
Odporúčame:  návštevu obce s prehliadkou kostola, súsošie Piety.

 Ján Vicen

OBCE MIKROREGIÓNU RENTÁR Pokračovanie zo str. 15

Hadlianka a Kozí chrbát


