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STRETNUTIE KRÁĽOV V BANSKEJ BYSTRICI
Karol IV. (1316 – 1378) 

a Ľudo vít Veľký  (1326 – 1382)  sa 
v  sep tembri  v  roku  1345  stretli 
v Banskej Bystrici. Pre mesto pod 
Urpínom to musela byť v tom čase 
mimoriadna  udalosť,  pretože  Ka-
rol  IV. bol v tom čase moravským 
markgrófom,  ale  istým  dedičom 
českého trónu a Ľudovít už tri roky 
vládcom Uhorska. Pre spriaznené 
rodiny  to  nebolo  prvé  stretnutie. 
Dnes  by  sme  povedali,  že  nad-
štandardné vzťahy položili  ich ot-
covia: český kráľ Ján Luxemburský a uhorský vládca Karol Róbert. Práve 
uhorský kráľ po tom, čo zostal druhýkrát vdovcom, si vybral za man-
želku sestru Jána Luxemburského 
Beatrice  (1305  –  1319).  Svadba 
sa  uskutočnila  v  roku  1318.  Žiaľ, 
o  rok  neskôr  pri  pôrode  zomiera 
matka aj dieťa, čo bolo dôvodom, 
prečo sa Karol Róbert znovu oženil 
a  to  s  poľskou princeznou Alžbe-
tou z rodu Piastovcov.

Vzťahy  obidvoch  rodín  sa 
prehĺbili  na  rokovaní  v  auguste  v 
roku 1335 v Trenčíne a v novem-
bri  toho  istého  roku  vo  Vyšehra-
de, kam pozvali aj poľského kráľa 
Kazimíra.  Išlo v nich o usporiada-
nie  sporov medzi  českým kráľom 
Jánom  Luxemburským a  poľským 
Kazimírom Veľkým: česká strana sa definitívne zriekla nárokov na poľskú 
korunu a poľská strana sa definitívne zriekla Sliezska v prospech Česka. 
Úlohu  sprostredkovateľa  zohral 
Karol  Róbert.  Pritom  bola  pod-
písaná  dohoda  medzi  Uhorskom 
a  Českom  o  spojenectve,  ktoré 
bolo  namierené  proti  rakúskym 
Habsburgovcom. 

Tretím  bodom  rokovania 
bolo  vytýčenie  uhorsko-českej 
obchodnej  cesty  na  východ,  pri-
čom sa obchádzala Viedeň. Ďalej 
boli  upravené  vzájomné  colné 
a  mýtne  predpisy  a  prehĺbili  sa 
politické  vzťahy medzi  zúčastne-
nými  štátmi.  V  týchto  dohodách 
spočívajú  korene  súčasnej  Vise-
grádskej štvorky.

Ľudovít I. Veľký
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Pokračovanie na str. 3

Vážim si prácu pána Kiššimona, ale v rámci mojej profesie a vý-
skumov je záhadou skôr názov obrazu Štadlerovský trh, než obraz 
samotný, ktorý bol vystavený v roku 1922 na výstave Jednoty vý-
tvarných umelcov Slovenska v Obecnom dome v Prahe.

Samotný výskum, ktorý by mal vniesť uspokojivú odpoveď do 
diskusie, totiž už existuje. Bol publikovaný jednak v katalógu Domi-
nik Skutecký, vydanom Stredoslovenskou galériou v roku 2014 a je 
potvrdený  v katalógu výstavy Jednoty výtvarných umelcov Sloven-
ska (JVUS) z roku  1922 Praha.  

V  prvom  prameni  je  verej-
nosť  oboznámená so zaujímavou 
históriou  umiestnenia  a  vlastníc-
tva obrazu. V diele Dominika Sku-
teckého patrí obraz Trh v Banskej 
Bystrici (olejomaľba,  84x114  cm, 
zn. vpr. d. Skutecky D.) na popred-
né miesto tak v miere jeho obľú-
benosti  širšou verejnosťou ako aj 
svojou umeleckou hodnotou.

K  umelecko-historickému 
rozboru  patrí  aj  zaujímavá  his-
tória osudov tohto obrazu a po-
lemiky okolo totožnosti hlavnej 
osoby kompozície – ženy s čer-
veným slnečníkom.

Obraz  namaľoval  Skutecký 
v roku 1899 (v mesiacoch apríl - 
júl?). To už bol rozhodnutý natr-
valo sa usadiť v Banskej Bystrici, 

kupoval pozemok na konci Hornej ulice a pripravoval  stavbu svojho 
rodinného domu. Exteriérový obraz zobrazuje mimoriadne množstvo 
postáv v žánrovo poňatej kompozícii na pozadí zobrazenia trhu na ná-
mestí, v  čistej  farebnosti  ľudových krojov v plnom slnečnom svetle, 
s dôrazom na farebnú dominantu červeného slnečníka vo vzťahu ku 
kompozícii vo formáte zlatého rezu.  

Obraz bol vystavený v roku 1890 v Műcsarnoku, kde ho zakúpila 
Mestská rada v Budapešti pre muzeálne účely. Avšak po ôsmich me-
siacoch obraz bol vrátený autorovi s tým, že majiteľ si praje iný obraz 
s motívom z hlavného mesta Budapešti. Autor prijal vyzvanie s pod-
mienkou, že námet si vyberie sám. Stalo sa ním taktiež tržné námestie, 
Vám tér (Mýtne námestie) v predpolí dnešného Petőfiho mostu (kde 
sa nachádza dodnes hlavná tržnica mesta), kde malo dôjsť k urbanis-
tickým zmenám a bola dôležitá aj dokumentárna hodnota diela. 

ZÁHADNÝ OBRAZ DOMINIKA SKUTECKÉHO?
Námet do diskusie? Výskumníci a odborníci rôznych 
profesií by mali spolupracovať. 

Detail obrazu D. Skuteckého

Karol IV.

Kazimír III. Veľký
Pokračovanie na str. 2.
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 Na týchto kráľovských rokovaniach sa zúčastnili aj princovia – násled-
níci svojich otcov. Ich spoločnému stretnutiu v Banskej Bystrici v roku 1345 
predchádzalo  spoločné  ťaženie  oboch  panovníkov  do  Litvy  v  roku  1344, 
kam Karol IV. viedol križiacku výpravu ešte ako moravský markgróf.  Ľudovít 
Veľký bol v tom čase už tri roky  uhorským vládcom a očakávalo sa od neho 
zabezpečenie následníka trónu. Banskobystrické stretnutie boli vlastne py-
tačky Ľudovíta Veľkého, ktoré  vyústili svadbou Ľudovíta Veľkého s dcérou 
Karola IV. a Blanky s Valois (1317 – 1348) - Margarétou (1335  – 1349). Svad-
ba bola v roku 1348 ale o rok Margaréta zomiera na následky moru.

Ako pokračovali osudy obi dvoch kráľov?
Ľudovít Veľký sa oženil druhýkrát s Alžbetou Kotromaničovou, dcé-

rou  bosnianskeho  kráľa,  ktorá  porodila  4  dcéry  (dve  neprežili  detský 
vek): Máriu  (uhorskú kráľovnú a manželka Žigmunda),  syna Karola  IV. 
a Hedvigu (poľskú kráľovnú, manželku Vladislava II. – Jagella).

Po tom, ako Karol  IV. druhýkrát ovdovel,  jeho druhou manželkou 
bola  Anna  Falcká  (1329  –  1353),  ktorá  porodila  syna  Václava;  tohto 
ako  11-mesačného  zasnúbili  so  súhlasom  Ľudovíta  Veľkého  s  Annou 
z poľského svidnicko-javorníckeho vojvodstva.  Lenže Václav  sa nedožil 
ani  dvoch  rokov  a  Anna  Falcká  zomiera  o  4 mesiace  neskôr.  Karol  IV. 
sa  stal  opäť  vdovcom a ešte  v  tom  istom  roku,  v  roku 1453  sa oženil 
s  13-ročnou  Annou  Svidnickou  (1339-1362),  ktorá  porodila  Alžbetu, 
neskôr vydatú za Albrechta III. Habsburského a toľko očakávaného syna 
Václava známeho ako českého kráľa Václava IV. Pri treťom pôrode Anna 
Svidnická zomiera aj s novonarodeným synom. 

Štvrtýkrát  sa  Karol  IV.  oženil  s  Alžbetou  Pomoranskou  21.  mája 
1363. V tomto manželstve zo šiestich detí prežili tri: Anna (manželka an-
glického kráľa Richarda II.), Žigmund (cisár, kráľ český a uhorský) a Jan 
(Zhořelecký), ktorý predčasne 25-ročný zomiera.

Otcovia Karel  IV.  a  Ľudovít Veľký  sa opäť  stretávajú,  aby uzatvorili 
predmanželské  zmluvy  svojich detí.  11-ročný  Žigmund a 9-ročná Mária 
vyrastajú  spolu  na  dvore  Ľudoví-
ta Veľkého. Po  jeho smrti nastáva 
urputný  zápas  o  uhorskú  korunu, 
pripomínajúci obdobie po vymretí 
Arpádovcov. 

Po prvýkrát je v Uhorsku ko-
runovaná žena, druhorodená dcé-
ra Ľudovíta - dvanásťročná Mária 
(podľa vtedajších zákonov vek 12 
rokov u dievčat znamenal hranicu 
dospelosti, odkedy mohli  vstupo-
vať do manželstva).

O tri roky neskôr – v decem-
bri v roku 1385 – posadili uhorskú 
korunu na hlavu Ľudovítovho dru-
hostupňového  bratranca  Karola 
Drača, neapolského kráľa, zvaného 
Malý, hoci ten sľúbil Ľudovítovi, že nebude siahať na právo jeho dcér, keď-
že mu dopomohol k neapolskej korune. O necelé dva mesiace, vo febru-
ári  1386  zomiera Karol  z Drača  v  komnatách budínskeho hradu  rukami 
najatých vrahov (atentát zosnovala 
kráľovná-matka,  manželka  Ľudo-
víta).  Osud  jej  to  vrátil.  V  januári 
v  roku  1387  ju  zaškrtili  prívrženci 
Karola  Drača.  Ďalším  kandidátom 
na  uhorský  trón  sa  stal  druho-
rodený  syn  Karola  IV.  a  Alžbety 
Pomoranskej, narodený 9. 2. 1386 
v Norimberku, Žigmund Luxembur-
ský (1387 – 1437), ktorý od detstva 
žiar lil na otcom uprednostňované-
ho  Václava,  predurčeného  za  čes-
kého kráľa a rímskeho cisára. 

Žigmund,  ktorý  bol  od  jede-
nástich rokov zasnúbený s Máriou 
v  Trnave  v  roku 1379  (české pra-
mene uvádzajú Zvolenský zá mok), 
sa mal stať Ľudovítovým nástup-
com  v  Uhorsku  a  Poľsku.  Po  zá-

snubách ako 11-ročný zostal na kráľovskom dvore, aby sa podučil jazy-
ku a uhorským mravom. Lenže po Ľudovítovej  smrti bolo všetko  inak. 
Poľská šľachta odmietla Žigmunda a poľskou kráľovnou sa stala Máriina 
mladšia sestra Hedviga. Kráľovná matka zas odmietla vydať Máriu za Žig-
munda,  voči  ktorému pociťovala  vnútorný odpor  a  tento pestovala  aj 
u svojej dcéry, ktorú chcela vydať za francúzskeho princa Ľudovíta. Ale 
situácia sa vyvíjala nie podľa predstáv kráľovnej-matky. V roku 1383 vy-
puklo v Uhorsku povstanie proti jej vláde. Alžbeta sa totiž opierala o rod 
Gorjanských na čele s palatínom Mikulášom, ktorý bol aj jej milencom. 
Preto si Žigmund musel sobáš s Máriou v roku 1385 vynútiť vojenským 
zásahom, a tým presvedčil uhorskú šľachtu, aby ho v roku 1387 koruno-
vala  za uhorského  kráľa.

Žigmundovu  budúcnosť  po-
drobne plánoval od narodenia jeho 
otec. Po narodení získal pre Žigmun-
da územie Burgundska, pre tože pr-
vorodený  syn  Václav  mal  nastúpiť 
na  jeho  miesto.  Otec  Žigmundovi 
vyberal  tiež  nevesty,  prostredníc-
tvom  ktorých  mal  získať  korunu 
niektorého  kráľovstva.  Keď  bol 
dojča,  otec  Karol  IV. mu  ako  prvú 
snúbenicu  vybral  dcéru  norimber-
ského burggrófa Katarínu, ale otec 
čoskoro  zásnuby  zrušil.  Druhou 
snúbenicou bola v roku 1375 spo-
mínaná Mária.  Treťou  snú benicou 
bola  kňažná  Margita  Brzegská. 
Lenže skôr, ako prišla do Budína na 
svadbu so Žigmundom (kráľovi vybrala nevestu uhorská kráľovská rada), 
Žigmunda zajala  časť uhorských magnátov a uvrhla ho do  temnice na 
hrade Siklóš. Pod prísľubom oslobodenia z väzenia mu magnáti vybrali 
nedospelú dcéru  jedného z uhorských barónov Hermana Celjského za 
budúcu manželku. 

Vráťme  sa  však  ku  tragickej  smrti  manželky  Márie,  dcéry  Ľudovíta 
Veľkého, ktorá skonala 17. 5. 1395 pri predčasnom pôrode aj s dieťaťom, 
keď spadla z koňa. Preto sa začal Žigmundovi uhorský trón opäť vzďaľovať. 
Novými kandidátmi sa stali: Hedvigin manžel – poľský kráľ Vladislav II. z rodu 
Jagello  a  syn  zavraždeného  Karola 
z  Drača,  Ladislav.  Dokonca  v  roku 
1401  nespokojní  baróni  Žigmunda 
v  Budíne  zajali  a  korunu  ponúkli 
poľskému  kráľovi,  ktorý  ponuku 
neprijal. Žigmund sa preto pod ná-
tlakom uhorskej šľachty vo veku 37 
rokov oženil 16. 11. 1405 druhýkrát 
s 13-ročnou Barborou, s ktorou mal 
len jednu dcéru Alžbetu. 

Posledným Žigmundovým pro- 
 ti kan didátom na uhorský trón sa v 
roku  1403  stal  syn  Karola Malého 
Ladislav  Neapolský,  ktorého  koru-
novali v Zadare na podnet pápeža 
Bonifáca II. Potom jeho armády po-
stupovali  do  stredného  Uhorska, 
kde  ich  zastavil  Stibor,  Žigmun-
dov verný spojenec. Záverečným kráľovským aktom Ladislava bol predaj 
Dalmácie Benátkam v roku 1409 za 100 000 zl., čo uvrhlo Žigmunda do 
nekonečnej vojny s  touto mestskou republikou, ktorú nakoniec prehral. 
Toporná Žigmundova snaha stať sa českým kráľom zavliekla Slovensko do 
protihusitských vojen. Celých sedem rokov (1428 – 34) smerovali „spanilé 
jazdy“ na Slovensko, kde sa husiti správali ako v nepriateľskej krajine. Pálili, 
búrali, brali korisť aj prostému dedinskému obyvateľstvu.     

Nakoniec Žigmundova snaha stať sa otcovým nástupcom bola úspeš-
ná. Za rímsko-nemeckého kráľa bol zvolený v rokoch 1410, 1411 a cisára v 
roku 1433. Českým kráľom sa stal v rokoch 1419 – 20, 1436 – 37, ba v roku 
1431 ho v Miláne korunovali za  lombardského kráľa. Žigmundovi história 
pripisuje odstránenie pápežskej schizmy (1378 – 1418) na Kostnickom kon-
cile.  Temnou  stránkou  koncilu  a  samotného  kráľa  bolo  upálenie majstra 

Žigmund Luxemburský
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Vladislav II. Jagelovský

Pokračovanie zo str. 1.

Mária Uhorská

Karol II. Uhorský (Karel III. Nea-
polský z Drača)
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Mesto náhradný obraz prijalo a obraz bol vystavený v Műcsar-
noku v zime 1892 – 93.  Žiaľ, tento obraz v roku 1944 zhorel, ale vie-
me, že nedosahoval kvality Banskobystrického trhu. Jeho farebnosť 
bola utlmená šeďou veľkomestského prostredia.

Trh v Banskej Bystrici poputoval domov. Skutecký ho venoval  
na  charitatívny účel  –  Spolok  žien v Banskej Bystrici  zorganizoval 
dobročinnú lotériu (zbierku?), ktorej zisk bol venovaný na výstav-
bu novej nemocnice (dnes psychiatrický pavilón starej nemocnice) 
a  samotný  obraz  sa  dostal  do  zbierok Mestského múzea.  Vďaka 
tomu ho bolo možné  vypožičiavať,  a  tak  sa  tento obraz  stal  jed-
ným z najvystavovanejších (a nesporne najkvalitnejších) diel auto-
ra. Dnes je v expozícii Skuteckého domu. V uvedenom katalógu sú 
o ňom podrobné údaje, vrátane vystavenia v Prahe v roku 1922.

Druhý  prameň,  malý  katalóg  pražskej  výstavy  z  roku  1922 
(14x11  cm,  32  str.)  dáva  odpoveď na  viaceré  otázky.  Predsedom 
JVUS nebol  Július Flache, ale sám primátor,  Július Czesnak.  Július 
Flache bol  jej  riaditeľom. Domeniko  Skutecky  je uvádzaný medzi 
vodcami spolku a v Obecnom dome v Prahe mu vystavovali 43 ob-
razov. Z nich skoro polovica bola nepredajná, medzi nimi pod čís-
lom 22 Trh v Banskej Bystrici (iné údaje sa o obraze neuvádzajú). 
Pri  jeho  predstavení  na  výstave  JVUS-u  v  Prahe  v  roku  1922 mu 
venoval veľkú pozornosť český kritik profesor František Žákavec.

Tým sú otázky spochybnenia totožnosti obrazu D. Skuteckého, 
vystaveného v Prahe, v podstate vyriešené. Ostáva otázka, ako sa 
objavil pod názvom Štadlerovský trh v mestskej zápisnici.   
     Klára Kubíčková

Pokračovanie zo str. 1.

za uhorského kráľa ako Ladislava V. 
Dostal  meno  „Pohrobok“,  pretože 
sa narodil štyri mesiace po otcovej 
smrti – 22. 4. 1440 v Komárne, kde 
manželka  čakala  na  svojho  nemoc-
ného  manžela.  Aby  korunovácia 
bola platná, jej dvorná dáma Helena 
Kotanerová  ukradla  svätoštefanskú 
korunu vo Visegráde. Potom ho ne-
chala  odviesť  spolu  so  svätoštefan-
skou  korunou  na  dvor  nemeckého 
cisára Fridricha III. do Viedne. Obid-
ve korunovácie vykonal  ten  istý os-
trihomský arcibiskup Dionýz zo Séče. 

Na  obranu  záujmov  malole-
tého  kráľa  pozvala  vdova  Alžbe-
ta  skúseného  vojaka  Jána  Jiskru 
z  Brandýsa,  ktorý  v  krátkom  čase 
vojensky obsadil stredné a východ-
né Slovensko. Keď kráľovná-vdova v roku 1442 zomrela (bola údajne ot-
rávená) a Vladislav l. padol v boji proti Turkom pri Varne v roku 1444, na-
stáva v Uhorsku viac ako desaťročný neľútostný zápas o ovládnutie krajiny 
medzi Jánom Jiskrom a gubernátorom krajiny Jánom Huňadym. Za tejto 
situácie uhorské stavy uznali Ladislava Pohrobka, pravnuka Karola IV., za 
uhorského kráľa a vyzvali Fridricha III. v roku 1452, aby vrátil do Uhorska 
mladého kráľa aj so svätoštefanskou korunou. Dňa 29. 1. 1453 zložil Ladi-
slav korunovačnú prísahu a snem ho uznal za uhorského kráľa Ladislava V. 
(korunováciu z roku 1440 považoval za platnú). Za českého kráľa Ladislava 
I. bol korunovaný 26. 10. 1453 a striedavo býval vo Viedni a v Prahe. Do 
Uhorska rozvráteného aj vojnou s bratríkmi sa mu veľmi nechcelo. Preto 
opäť povolal Jána Jiskru, aby ich zlikvidoval (až Matej Korvín bratríkov zlik-
vidoval). Krátko na to, čo Ján Huňady dosiahol najväčšie svoje víťazstvo, 
v roku 1456 porazil Turkov pri Bele-
hrade, zomrel na mor. 

Situácia v Uhorsku sa ale na-
ďalej komplikovala. Ulrich Celskij, 
menovaný  kráľom  za  uhorského 
regenta,  bol  zavraždený  starším 
synom  Jána  Huňadyho  Ladisla-
vom.  Odpoveďou  mladého  kráľa  
bola jeho poprava sťatím v Budíne 
a zajatím mladšieho Mateja v Pra-
he. Pred vzburou uhorskej šľachty 
naklonenej  Huňadyovcom  kráľ 
Uhorsko  opustil  a  pripravoval  sa 
v Prahe na sobáš s dcérou francúz-
skeho  kráľa  Karola  VII.  Magdalé-
nou. Lenže mladý panovník práve 
v tomto čase 23. 11. 1457 nečakane zomrel. Český regent, neskorší čes-
ký kráľ Juraj Poděbradský, bol po stáročia obviňovaný zo smrti mladého 
kráľa. Až v 20. storočí lekárska veda potvrdila, že zomrel na leukémiu. 

Taká bola spoločná púť rodiny Karla IV. a Ľudovíta Veľkého, súčas-
ťou ktorej sa na krátky okamih stala aj Banská Bystrica. 

  Jozef Ďuriančík

Jána Husa, hoci sa zaručil za jeho bezpečnosť ochranným glejtom. Nazvali 
ho „zákerná ryšavá líška“, a to bol ten prijateľnejší prívlastok, ktorým Žig-
munda častovali českí kronikári, ktorí by ho najradšej vymazali z českých 
dejín. V Uhorsku vládol viac ako 50 rokov, ale od zvolenia za rímskeho 
kráľa sa v Uhorsku málokedy ukázal. Napriek tomu na konci jeho vlády 
bolo Uhorsko politicky a hospodársky stabilným štátom, k čomu napo-
mohla  podpora miest, menová  a  vojenská  reforma,  zjednotenie mier 
a váh. Neúspešný vojenský konflikt s Benátkami viedol k zmene zahra-
ničnopolitickej a ekonomickej orientácie Uhorska na Nemecko. Žigmund 
trpel na chorobu kráľov – dnu.

Koncom  roku 1437  sa  jeho  zdravotný  stav  výrazne  zhoršil,  dolné 
končatiny  postihla  gangréna.  Panovník  sa  ponáhľal  do  Uhorska,  aby 
mohol  zabezpečiť  následníctvo  pre Albrechta Habsburského, manžela 
jedinej dcéry,  ktorý vládol  v Uhorsku počas  jeho častej neprítomnosti 
ako  gubernátor.  Ešte  v  roku 1402 uzavrel  s Albrechtom Habsburským 
vzájomnú dedičskú zmluvu a vymenoval ho za miestodržiteľa Uhorska. 
Do obľúbenej Bratislavy, ktorá bola jeho druhým sídelným mestom po 
Budíne, už nedocestoval, skonal v Znojme 9. decembra 1437.

Bol jediným uhorským kráľom z rodu Luxemburgovcov a prvým ci-
sárom na uhorskom tróne. História v poslednej dobe ocenila jeho mies-
to najmä v celoeurópskych dejinách. Patril k najzaujímavejším postavám 
svojej doby v Európe. Pápež Pius II. charakterizoval Žigmunda nasledov-
ne: „Mal vynikajúcu postavu, jasné oči, široké čelo, jemne zrumenené 
líca, dlhú a hustú bradu. Jeho veľký duch chcel všetko, ale nie nadlho. 
Obľuboval žarty, rád pil víno, za ženami priam planul, dopúšťal sa tisícok 
cudzoložstiev, mal blízko k hnevu, 
ale rýchlo sa dal udobriť, viac sľu-
boval ako plnil a často klamal“.

Po  Žigmundovej  smrti  sa  stal 
jeho  nástupcom  manžel  Žigmun-
dovej  dcéry  Albrecht  Habsburský. 
Bol rakúskym vojvodom, uhorským, 
českým a chorvátskym kráľom. Od 
roku  1437  tiež  rímskym  kráľom. 
V tejto rodine sa narodili štyri deti: 
Anna  (manželka  saského  vojvodu 
Viliama), Juraj (zomrel pri pôrode), 
Alžbeta  (vydatá  za  poľského  kráľa 
Kazimíra Jagelovského) a Ladislav V. (zvaný  Pohrobok).

Už ako 14-ročný začal Albrecht vládnuť v Rakúsku, kde prvé boje 
zvádzal s husitmi, ktorých nakoniec porazil až v roku 1431. V roku 1420 
ako  11-ročný  bol  zasnúbený  s  Alžbetou  a  svadba  bola  3. mája  1422. 
Manželstvo  so  Žigmundovou  dcérou  vynieslo  Albrechtovi  postavenie 
gubernátora Uhorska. 1. januára 1438 ho korunovali za uhorského kráľa 
ako Albrechta l. V roku 1439 sa vydal na vojenskú výpravu proti Turkom. 
Keď v armáde vypukla   epidémia úplavice, armádu rozpustil a sám sa 
vydal na cestu domov. „Príliš sa potešil melónom, ktoré vyvolali nevoľ-
nosť a následne dyzentériu. Krátko nato upadol do bezvedomia a už sa 
neprebral“. Nesmély je obec pri Komárne, kde na nosidlách naposledy 
vydýchol. Po necelých dvoch rokoch vládnutia, jeho smrť vyvolal politic-
kú destabilizáciu v krajine. Uhorsko malo za chvíľu dvoch kráľov.

Protihabsburská časť uhorskej šľachty zvolila za nového kráľa Vladisla-
va l. – Jagelovského, ktorý bol korunovaný 17. júla 1440. Kráľovná Alžbeta, 
vdova,  však  dala  už  15. mája  1440  korunovať  svojho  trojmesačného  syna 

Ladislav V., Pohrobok

Albrecht Habsburský

Ján Huňady
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Mesto  je  živý element. Nové prvky vznikajú a  staré  zanikajú. Tak 
ako sa mení jeho vzhľad na povrchu, tak sa mení aj pod zemou. Staršie 
podzemné priestory zanikajú a vznikajú nové. Relikty týchto pôvodných 
prvkov však nemusia zmiznúť. Pokiaľ nové prvky v priestore nevyhnutne 
nepotrebujú úplne pretvoriť prostredie –  i  to podzemné, môžu takéto 
časti niekdajších podzemných priestorov zabudnuté pretrvávať celé sto-
ročia i dlhšie. Často sa stratí ich funkčná prepojenosť s novým prostre-
dím, čím sa postupne zabudne na ich pôvodný zmysel a význam. Ak sa 
takáto časť podzemného priestoru neskôr objaví,  je často predmetom 
dohadov,  výskumov a  legiend.  Samozrejme, neplatí  to  iba o podzem-
ných priestoroch.

Aj  potreby  obyvateľov  nášho  mesta  sa  časom  menili.  Iné  boli 
v  stredoveku  a  iné  sú  dnes.  Z  rozvíjajúcim  sa  stredovekým mestom 
vznikla potreba riešiť odpady, a teda budovať kanalizáciu. V podzemí 
vznikali  rôzne  tunely  a  chodby.  Zvyčajne  to  boli  kryté  samospádové 
jarky  budované  z  kamenia  a  tehál  vo  voľnej  zemine  kopaním.  Až 
rozrastajúce sa mesto si vyžiadalo vybudovanie väčšej centrálnej ka-
nalizácie.  Jedna  z  najstarších  vedie  popod  Dolnú  ulicu  a  viazala  na 
seba kanalizáciu z celej ulice a časti námestia. Niektoré tieto podzem-
né chodby boli také veľké, že umožnili priechod aj človeku, a tak mohli 
slúžiť aj ako únikové chodby v prípade nebezpečenstva. 

V dvojpodlažnej pivnici domu číslo 2 na Dolnej ulici sa zachoval vstup 
do  doposiaľ  nepreskúmanej  podzemnej 
chodby.  Viedla  pravdepodobne  za mestské 
hradby  smerom  k  už  asanovanej  Striebor-
nej  bráne,  ktorá  stála  na  začiatku  Hornej 
striebornej ulice, alebo niekde k potoku Bys-
trica. Na Námestí SNP v pivnici pod domami 
číslo 16 a 17 sa začína vstup do zachovanej 
podzemnej  chodby  smerujúcej  pod  Krížnu 
ulicu, pravdepodobne až za niekdajšie mest-
ské  hradby.  Vstup  do  chodby  je  široký  cca 
0,8 m a vysoký cca 1,8 m, chodba je zakle-
nutá  murovanou  valenou  klenbou.  Zacho-
vaný  úsek  podzemnej  chodby  bol  odkrytý 
aj  počas úpravy Krížnej  ulice  vedľa budovy 
Štátnej  vedeckej  knižnice  v  roku  2006.  Ar-
cheológ Peter Ušiak odkrytú chodbu datoval 
do  16.  –  17.  storočia  a mohla  slúžiť  aj  ako 
odpadový kanál. Preskúmaná časť chodby je 
dlhá 131 m, vysoká 1,6 m a široká 0,7 m. Z 
Krížnej ulice sa otáča smerom pod námestie 
a  z  hlavnej  línie  odbočuje  niekoľko  vedľaj-
ších smerov. Počas tejto prestavby bola časť 
podzemnej chodby (možno kanál) odkrytá aj 
pod Lazovnou ulicou. 

Existencia  pravdepodobne  najdlhšej 
chodby  v  Banskej  Bystrici  bola  potvrdená 
počas prvej veľkej regulácie Hrona v 30. ro-
koch 20.  storočia. Pri  týchto výkopových a 
stavebných úpravách pôvodného plochého 
a  meandrujúceho  koryta  boli  pri  vyústení 
Kapitulskej  ulice  za  Hronskou  bránou  od-
kryté  klenby  podzemnej  chodby.  Chodba 
vychádzala  z  priestoru  mestského  hra-
du,  prechádzala  popri  Katedrále  svätého 
Františka  Xaverského  (Kapitulský  kostol) 
a  pokračovala  popod  Kapitulskú  ulicu  až 
za  Hronskú  bránu  a  údajne  popod  koryto 
Hrona prechádzala ďalej na jeho ľavý breh. 
Počas prestavby križovatky ulíc Kapitulskej 
a Cikkerovej bola v roku 2010 opäť odkrytá 
jej  časť. Väčšina chodby bola už  zničená a 
zavalená  počas  výstavby  v  druhej  polovici 
20. storočia. 

Existuje niekoľko dôvodov, prečo nie je 
pravdepodobné, že táto chodba prechádzala 
popod Hron. Pri razbe nového hlavného ka-
nalizačného zberača, ktorý je vedený súbež-

ne s tokom Hrona, bolo zistené, že mocnosť štrkopieskového podložia 
je 4 až 7 metrov, pričom hladina spodnej vody sa pohybuje od 1,5 do 4 
metrov. Pri razení tohto zberača bol maximálny priesak vody na čelbe 
15 l/h. Analogické podmienky by museli prekonať aj stavitelia chodby v 
minulosti. To znamená, že aby sa do chodby cez steny nedostala spodná 

voda a nezaplavila  ju, musela by  ísť až po-
pod túto vrstvu v hornine. Medzi naplaveni-
nami a horninou by sa mohla vytvoriť tenká 
vrstva  ílovitej  hmoty,  ktorá  by  prenikaniu 
spodnej  vody  mohla  zabrániť.  Týmto  však 
problémy nekončia. Do  chodby by  sa  i  tak 
dostávala  rôzna  povrchová  voda,  ktorá  by 
ju čoskoro zaplavila, a tak by muselo existo-
vať zariadenie, ktoré by ju odčerpalo. O ta-
komto  zariadení  história mlčí;  okrem  toho 
by  bolo  toto  zariadenie  nápadné  a  zmysel 
utajenosti by sa tak stratil. 

Mohlo však ísť o úplné niečo iné. Chod-
ba  v  minulosti  pravdepodobne  slúžila  ako 
multifunkčná, t. j. jednak to bola možno taj-
ná úniková chodba, ktorá viedla za mestské 
hradby,  a  jednak  to bol  kanalizačný  zberač, 
ktorý  odvádzal  odpad  z  centra  a  súčasnej 
Kapitulskej  ulice  k  brehom  Hrona.  Ako  sa 
neskôr menil jeho tok, mohla sa časť chodby 
dostať aj pod jeho koryto, to však už s urči-
tosťou bola táto časť nefunkčná a zaplavená. 

Podľa  ústneho  podania  sa  dva  veľké 
otvory  nachádzali  aj  na  brehu  Hrona  pod 
niekdajším  vojenským  gymnáziom  a  viedli 
smerom  pod  mesto.  Pri  výstavbe  budovy 
gymnázia v roku 1937 mali byť oba otvory 
zamurované.  Žiaľ,  táto  informácia  ostá-
va  neoverená,  pretože  sa  nenašli  žiadne 
relevantné  informácie  ani  miesto,  kde 
by  tieto  chodby  mali  byť  zamurované.  Je 
možné  predpokladať,  že  tieto  chodby  boli 
kanalizačné  vývody  z  hornej  časti  mesta, 
respektíve priľahlých domov.

Môžeme  predpokladať,  že  časom  sa 
objavia  ďalšie  artefakty  bývalých  kanali-
začných  zberačov.  Podzemné  chodby,  ktoré 
slúžili  výlučne  ako  únikové  „tajné“  chodby 
sú málo pravdepodobné a  ich existencia sa 
bude  preukazovať  len  ťažko.  Samozrejme, 
poprieť  ich  existenciu  zatiaľ  nie  je  možné. 
Kanalizačné a únikové chodby tvoria len časť 
podzemných priestorov v našom meste. 

Článok  bol  spracovaný  a  boli  v  ňom 
použité  časti  z  knihy  Podzemie  Banskej 
Bystrice a okolia. 

Richard R. Senček

CHODBY POD MESTOM

Mapa chodieb

Chodby a podzemné priestory
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Na prelome 2. a 3. tisícročia bol za najvýznamnejšiu umeleckú osobnosť 
milénia na Slovensku zvolený Majster Pavol z Levoče, dielo ktorého je zapísa-
né v zozname svetového kultúrneho dedičstva. Na konci stredoveku vytvoril 
Majster Pavol umelecké diela,  ktoré nám závidí  celý  svet. To najznámejšie 
máme možnosť vidieť vo farskom Kostole sv. Jakuba v Levoči – drevený vy-
rezávaný oltár svätého Jakuba. Oltár svojimi rozmermi - výškou 18,62 metra 
a šírkou 6, 72  metra - má svetové parametre. Svetlo sveta uzrel v roku 1517, 
teda pred 500 rokmi, čo viedlo zástupcov miest a dedín, kde sú zachovalé jeho 
umelecké diela, k podpisu memoranda, aby sa rok 1517 stal Rokom Majstra 
Pavla z Levoče. Rozhodujúca koncentrácia prác Majstra Pavla je na Spiši: Le-
voča, Spišská Nová Ves, Stratená, Hrabušice, Spišské Vlachy, Poprad-Spišská 
Sobota, Ľubica, Mlynica, Spišská Belá, Slovenská Ves, Lomnička, Klčov, Kežma-
rok, potom Šariš: Prešov, Bardejov, Sabinov, Chmiňany, Lipany, Svinia, na juhu 
Košice, na Gemeri Chyžné, na Liptove Okoličné, Liptovský Mikuláš a Liptov-
ský Trnovec. Nemožno obísť ani Pohronie: Banskú Bystricu, Sásovú a Poniky.  
Práve v B. Bystrici pravdepodobne Majster Pavol začínal na Slovensku svoju 

Juraj Sodomka  (tiež  Georgius, Georg, György Szodomka)  prišiel 
do Banskej Bystrice z Pešti začiatkom 19. storočia. Mešťanom sa stal 5. 
marca 1814. V meste  je spomína-
ný  ako  zlatník  v  rokoch  1814  až 
1849. Veľkým dňom bol pre neho 
20. marec 1814, kedy ho prijali do 
banskobystrického cechu zlatníkov. 
Svedkom  mu  bol  Daniel  Kolben-
hayer. Pri prijímaní musel Sodom-
ka predložiť ako dôkaz výučný list, 
ktorý potvrdzoval, že je vyučeným 
striebrotepcom a  že  absolvoval  aj 
povinné  vandrovanie.  Za  prítom-
nosti  cechového  komisára  Jozefa 
Glabitsa mu  odpustili  predloženie 
autorského diela. Dôvodom bola aj 
skutočnosť, že sa zaviazal zobrať si 
za manželku Sophiu Kollmayerovú 
(pravdepodobne  Kolbenhayerová), 
ktorá  pochádzala  zo  zlatníckej  ro-
diny.  Sobáš  dokazuje,  že  sa  zlat-
nícka tradícia medzi rodinami zlatníkov udržiavala. Ako zlatník cechu sa 
Sodomka staral aj o mladých budúcich zlatníkov. V rokoch 1817 – 1827 sa 
u neho učili: Johan Zengel, Ignatz Horwáth (syn výrobcu mydla Ferencza 
Horwátha),  Mathias  Zachar,  Lud-
wig Kuszy a Carolus Ruzsinszky.

Juraj Sodomka oznámil 3. mája 
1830  banskobystrickému  cechu,  že 
jeho  synovec  Georgus  (Georgius) 
Sodomka,  narodený  v  roku  1810, 
učeň a zároveň syn nitrianskeho zlat-
níka Jánosa (Johannesa) Szodomku, 
absolvuje  posledné  dva  mesiace 
učňovských  rokov  pod  jeho  dohľa-
dom.  Dôvodom  tohto  rozhodnutia 
bola najprv choroba a neskôr úmrtie 
(1829) Georgusovho otca, Jurajovho 
brata. Zápis a výpis sa uskutočnil bez 
prítomnosti chlapca. 

Ďalším  dokladom  mentor-
ských  aktivít  Juraja  Sodomku  je 
údaj  z  21.  júna  1840,  kedy  prijal 
na  štyri  roky  do  učenia  Ferdi-
nanda  Szalmovszkého,  syna  Petra 
Szal movszkého z Koštian nad Turcom. Otec poskytol za syna záruky ver-
nosti a  zaviazal sa poskytovať počas štyroch rokov ošatenie aj platenie 
predpísaných poplatkov. 

V  roku  1849  sa  stal  Juraj  So-
domka  zlatníckym  cechmajstrom. 

V tom istom roku nastúpil k nemu do uče-
nia jeho ďalší synovec Ferdinand, ktorému 
vo  výchove  nahrádzal  aj  otca  a  nežiadal 
od neho ani poplatky za učenie. Zlatnícke 
práce Juraja Sodomku vykazujú najmä sil-
ný umelecký vplyv viedenských zlatníkov. 
Jeho majstrovská značka má dve podoby: 
monogram  v  elipse  z  písmen  (iniciá-
lok)  G.  S.,  alebo písmená G a  S  v  elipse 
s dvojitou obrubou. 

Svoju významnú úlohu zohral aj pri 
tvorbe slávneho Glabitsovho pokálu. Ako 
posledný, štvrtý zlatník pracoval po boku 
majstra Samuela Libaya a zlatníkov Fran-
tiška Rosenbergera a Alojza Herritza. Na 
starosti mal pozlátenie tohto diela.

V  zbierkach  Stredoslovenského mú-
zea  sa  zachovalo  nádherné  dielo  Juraja 
Sodomku z roku 1841. Je to strie borná pa-

téna ku kalichu. Paténa je omšový tanierik, na ktorom sa obetuje Božie 
telo.  Používa  sa  pri  cirkevných  obradoch  a  má  zabrániť  prípadnému 
pádu hostie na zem. Strieborná paténa ku kalichu má na okraji pozlá-

tený pás a vnútro prednej strany zdobí rytý vavrínový 
venček.

Na zadnej strane patény sa nachádza maďarský text:
Fazekas Czéhtől
Jesznitzky János Czéh Mester alatt
Beszt: Bany: April 9:1841
Ecclae. Aug. Evang. Neosoliensis
Z nápisu vyplýva, že paténa bola darom pre evan-

jelickú cirkev v Banskej Bystrici od cechu hrnčiarov pod 
vedením Jána Jesznitzkého. Priemer patény je 15 cm a 
váha 167 gramov. 

Za pomoc pri prekladoch z maďarského jazyka ďa-
kujem prof. PhDr. Eve Langsteinovej, CSc. a Mgr. Csabo-
vi Tóthovi PhD.

Filip Glocko
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STRIEBORNÁ PATÉNA 
Život a dielo zlatníka Juraja Sodomku v zbierkach Stredoslovenského múzea

 Strieborná paténa ku kalichu (1841)

Podpis Juraja Sodomku

Paténa, súčasť pôvodnej expozície Mestského múzea

Majstrovské značky Juraja 
(Georga) Sodomku

BUDE ROK MAJSTRA PAVLA Z LEVOČE AJ V BANSKEJ BYSTRICI?
veľkolepú profesionálnu činnosť. Mnohé práce a kópie jeho prác sú v múze-
ách a galériách v Bratislave, Zvolene, Levoči, Prahe a v Budapešti.

Tým, že umelecké dielo Majstra Pavla je v  zozname UNESCO, narastá 
záujem o jeho práce na celom svete. Ročná návšteva levočského Chrámu 
sv. Jakuba prekračuje 500 000 návštevníkov ročne, čo vyvoláva myšlienku 
vytvoriť  cestovateľskú  trasu Po  stopách Majstra  Pavla  z  Levoče  a  zapojiť 
všetky miesta pôsobenia Majstra Pavla. Ich počet prekračuje dvadsať miest 
a dedín. Aj v B. Bystrici tým vzniká výzva pripraviť sa a aktívne zapojiť B. Bys-
tricu s okolím do tohto projektu, ktorý otvára cestu nielen domácim, ale aj 
zahraničným pasantom zviditeľniť B. Bystricu s jej blízkym okolím.

Redakcia  časopisu  vyjadruje  presvedčenie,  že  zástupcovia  katolíckej 
cirkvi v Banskej Bystrici a zástupcovia mestského úradu si sadnú za spoločný 
stôl, aby vyriešili otázku, ako umožniť zhliadnutie najcennejšieho umelecké-
ho artefaktu v Banskej Bystrici – neskorogotický oltár sv. Barbory v Kaplnke 
sv. Barbory umiestnený vo farskom kostole.

Jozef Ďuriančík
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Tajné chodby neodmysliteľne patria k legendárnym súčastiam hra-
dov a stredovekých miest. Pomerne často mali  takéto chodby vyúsťo-
vať v hradných studniach. Veľmi často  ide  iba o  legendy, ale na hrade 
Slovenská Ľupča, ako v jedinom hrade na Slovensku, do hradnej studne 
skutočne vyúsťuje podzemná chodba, ktorá je priechodná aj pre člove-
ka. Aká bola jej skutočná funkcia? Pozrime sa na to vo svetle najnovších 
výskumov.  

V  roku 1443 hrad  výrazne poško-
dilo  zemetrasenie  a  po  tomto  roku  sa 
začala  stavať  aj  jeho  severná  časť.  Do 
brala bolo  zasekaných niekoľko pivnič-
ných miestností. V  jednej z nich, ktorá 
je celá vyrazená v brale, bolo neskôr, už 
v novoveku, väzenie. Dnes je označova-
né ako mučiareň. Skalný masív tvoriaci 
steny  hradného  podzemia  je  hrubý  až 
6 m. Na  jednej  z plošín  v  suterénnych 
priestoroch  bola  vybudovaná  mohut-
ná  miestnosť,  v  ktorej  bola  vyrazená 
hradná studňa. Studňu mohli začať ra-
ziť  hneď  od  prvopočiatkov  budovania 
hradu v 13. storočí. Pravdepodobnejšie 
je asi predpokladať razenie studne až na konci 15. storočia, keď začali 
rozsiahlu  stredovekú prestavbu hradu Docziovci. Tento dátum sa nám 
javí  ako  reálny,  pretože  aj  chronodendrologická  analýza  pozostatkov 
drevenej konštrukcie vratku nad studňou kladie vek  týchto drevených 
prvkov na prelom 15. a 16. storočia. 

Zaujímavý opis hradnej  studne  sa 
zachoval  od  historika  Františka  Viťa-
zoslava  Sasinka  z  druhej  polovice  19. 
storočia,  ktorý  publikoval  v  Letopise 
Matice slovenskej. Píše, že je vysekaná 
do  skaly  v  najstaršej  časti  hradu.  Zrub 
v  najvyššej  časti  bol  vysekaný  z  tvr-
dého  kameňa.  Pôvodne  dosahovala 
takú hĺbku, že siahala na nivu Hrona a 
kameň na  jej dno padal až 20 sekúnd. 
Čiastočné zasypanie studne a absenciu 
vody pripisoval tomu, že jej hĺbka bola 
často skúšaná práve hodením kameňa. 
Profil studne bol v hornej časti kruhový 
a v dolnej  štvorcový. Opisuje aj  štôlňu 
vyrazenú  zo  studne do pivnice na  sva-
hu hradného vrchu. Štôlňa slúžila na privádzanie chladného vzduchu zo 
studne do pivnice. Vzduch bol taký chladný, že v zime sa musela štôlňa 
upchávať,  aby  skladované  potraviny  nezamrzli.  Časový  údaj  o  páde 
kameňa vo vzťahu k hĺbke  studne  je  značne neprimeraný, pretože pri 
takomto  dlhom  páde  by  studňa  mala 
neuveriteľnú hĺbku takmer 2 km, čo je 
absolútne nereálne číslo.

Karel  Pokorný  vo  svojej  knihe  o 
podzemí uvádza tiež prehnanú hodno-
tu  73 m,  ale  už  sa  približuje  k  jej  sku-
točnej  hĺbke.  Hradná  studňa  vytesaná 
v  druhohorných  žltkastých  dolomitoch 
hradného brala má  skutočnú hĺbku 62 
m  a  nikdy  nebola  napájaná  spodnou 
vodou z nivy Hrona. Dno studne končí 
v pevnom skalnom masíve a nepreráža 
ho.  Voda  v  studni  sa  zhromažďovala  z 
puklín hradného brala a za niekoľko dní 
sa ustálila na výške hladiny cca 6 m.

Ohlubeň  studne  bola  okrúhla  a 
vymurovaná pôvodne z dvoch  radov kamenných  tesaných blokov nad 
sebou. Mohutné kamenné články obmurovky boli vytesané z vápenca 
do  zakriveného  tvaru. Kamenné bloky boli dlhé 50 cm, vysoké 42 cm 
a hrubé 22 cm. Do súčasnosti sa zachoval  len spodný rad kamenných 
blokov, na ktorom je osadená bezpečnostná mreža. Nad studňou sa za-

chovalo torzo veľkej konštrukcie na čerpanie vody. Vek dubového zaria-
denia je chronodendrologicky datovaný na koniec 15. storočia. Priemer 
ohlubne a telesa studne je do hĺbky 3 m kruhový s priemerom 1,2 m. V 
hĺbke 3 metre, už  v  telese hradného brala, profil pozvoľne prechádza 
do tvaru nepravidelného obdĺžnika. Takýto tvar so stranami cca 2 x 2,4 
m pokračuje až na dno studne. Studňa má zachované zaujímavé mik-

rotvary na stenách, ktoré sú pozostat-
kami po jej ručnom razení. Pravidelné 
vrypy vytvorené sekáčom (želiezkom) 
a  kladivkom  pripomínajú  dekoračnú 
výzdobu.  Ich  šírka  je 2 – 3  cm, dĺžka 
dosahuje až 30 cm a hĺbka do 0,5 cm. 
Na stenách sa zachovali aj obdĺžniko-
vé otvory, do ktorých sa vkladali popri 
stene  priečne  brvná,  na  ktorých  bol 
umiestnený  etážový  systém  rebríkov. 
Rebríky  začínali  pri  otvore do bočnej 
chodby a zostupovali až na dno. Slúžili 
na  čistenie  studne,  ktorá  sa  pravide-
lne  využívala  až  do  roku  1873,  kedy 
bola  pri  rekonštru kciách hradu  sčasti 
zahádzaná  stavebným  odpadom.  Zá-

kladný tvar studne a pôvod jej vzniku je totožný so stredovekými ban-
skými šachtami, aké sa zachovali v okolí Banskej Bystrice – v Španej Do-
line a v Ľubietovej. 

V hĺbke 45 m sa na  južnej  stene studne nachádza vstup do pod-
zemnej chodby (štôlne). Štôlňa vedie 
juhozápadným  smerom.  V  pra-
meňoch  sa  udáva  jej  výrazne  preh-
naná  dĺžka  112 m,  čo  je  pravdepo-
dobne myslené aj v súčte s pivnicou, 
do  ktorej  ústi.  Jej  skutočná  dĺžka  je 
54 m a v súčte s pivnicou a so stav-
bou pred jej vstupom je dĺžka podze-
mia 102 m. Chodba nie  je vyrazená 
v  rovnej  línii,  ale  je mierne  esovite 
prehnutá tak, že pri jej vstupe nie je 
možné vidieť jej vyústenie do studne 
a naopak. Chodba  je vyrazená  len v 
hrubom,  neopracovanom,  približne 
eliptickom  profile  so  šírkou  1,2  až 
1,6 m a  výškou 1,6 až 1,8 m. Vstup 
do chodby je z pivnice 1,2 m nad jej 

dnom a prostredníctvom pivnice a hospodárskej stavby vyúsťuje na po-
vrch na južnom svahu hradného kopca. 

Chodba je jedinou zachovanou priechodnou a historicky vierohod-
nou ,,tajnou“ chodbou na viac ako 300 slovenských hradoch. Dobu jej 

vyrazenia predpokladáme až v druhej 
polovici 16.  storočia počas  rozsiahlej 
ranonovovekej  renesančnej  prestav-
by  hradu majiteľom  a  obchodníkom 
Pavlom Rubigallom, ktorý ho získal v 
roku 1570. Vybudovaná bola pravde-
podobne  v  spojitosti  s  postavením 
domčeka na južnom svahu hradného 
vrchu v rokoch 1570 – 1578. Aké boli 
dôvody vybudovania podzemnej štô-
lne  z hradnej  studne a na  čo  slúžila, 
to môžeme predpokladať na základe 
terénneho výskumu podzemia hradu. 

Mohlo  isť  o  únikovú  –  tajnú 
chod bu, ale v neprospech tohto vyu-
žitia hovorí  jej vyústenie v otvorenej 

krajine priamo pod hradom, kde by najskôr padol do rúk nepriateľovi. 
Navyše tomu odporuje aj samotná logika úniku. Zliezť 42 metrovú stud-
ňu je slušný športový výkon, ktorý by možno vyšportovaný hradný pán 
zvládol, ale ťažko jeho manželka, prípadne deti. A to aj za predpokladu, 
že by so sebou nebrali žiadne veci.

CHLADIACA ALEBO ÚNIKOVÁ CHODBA?

Pokračovanie na str. 7.
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Uvažuje  sa,  že  slúžila  ako  stavebná  štôlňa  počas  hĺbenia  studne. 
Tento predpoklad môžeme tiež vylúčiť, pretože v stredoveku by takéto 
budovanie pomocnej stavebnej štôlne bolo tak finančne a časovo nároč-
né, že by sa minulo účinkom. V tomto období bol všetok kameň získaný 
pri  razení  pivníc,  chodieb  a  aj  studni 
na hradnom vrchu vyťahovaný a vyu-
žívaný ako dôležitý stavebný materiál. 
Ďalší predpoklad je, že štôlňa bola vy-
razená ako prístupová chodba k stud-
ni,  z  ktorej  sa  získavala  kvalitná  voda 
pre syráreň na  južnom svahu hradné-
ho kopca. V neposlednom rade môže-
me predpokladať, že chodba slúžila na 
chladenie pivnice, do ktorej privádzala 
chladný vzduch zo studne. 

Neopracovanie  stien  chodby  by 
mohlo naznačovať  aj  to,  že nebola  ni-
kdy  definitívne  dokončená,  alebo  po-
tvrdzovať jej pôvodné využitie práve na 
chladenie priľahlej pivnice a druhotne aj na naberanie vody zo studne. Na 
túto funkciu by postačoval aj neopracovaný profil zabezpečený len geo-
morfologickou odolnosťou vápencových hornín, na čo poukazuje aj fakt, 
že chodba je priechodná aj v súčasnosti. Zachované podzemné priesto-
ry pivnice syrárne sú dlhé 50,8 m vrátane častí budovaných v odkope a 
stavby domčeka pred pivnicou. Razená časť pivnice do hradného brala je 
dlhá 29,8 m, široká 10 m a max. vysoká 3,8 m. Zaklenutá je tehlovou va-
lenou klenbou, ktorá je spevnená šiestimi mohutnými valenými rebrami 
vyčnievajúcimi do priestoru 70 cm. Objem pivnice je 577 m3, objem vyra-
zeného priestoru pred jeho obmurovaním bol cca 1178 m3. 

Na úpätí svahu hradného kopca, kde bola hornina zvetraná, bola časť piv-
nice vybudovaná v odkope. Dĺžka tejto časti je 11,9 m. Od razenej časti sa ná-
padne odlišuje svojím architektonickým vzhľadom. Tento priestor je zaklenutý 
sústavou krížových a lomených klenieb, ktoré vytvárajú tri súbežné samostatné 

priestory. Na úrovni prístupovej cesty v nad-
morskej výške 414 m n. m. pri úpätí svahu 
bola vybudovaná vstupná budova pred sa-
motnou pivnicou. Budova s pultovou stre-
chou má kamenné múry hrubé 1,7 m. Tieto 
múry nesú mohutnú valenú klenbu vysokú 
3 m. Budova je široká tak ako celá pivnica a 
podzemné priestory predlžuje o 9,1 m. Do-
dnes stojaci domček na južnom svahu hrad-
ného vrchu je pozostatkom pôvodne väčšej 
stavby, ktorá je viditeľná ešte na projektoch 
z roku 1907 na pohľadniciach zo začiatku 
20.  storočia.  Budova  slúžila,  ako  už  bolo 
uvedené, ako syráreň a bryndziareň. Opí-
sané priestory architektonicky zaujímavej 

pivnice slúžili ako skladovacie priestory na dozrievanie syra. Vynikajúcu mi-
kroklímu pivnice využívalo miestne roľnícke družstvo až do konca 20. sto-
ročia, kým sa v roku 2002 nestal hrad majetkom Železiarní v Podbrezovej.

Hrad Slovenská Ľupča s najväčšou pravdepodobnosťou nemá tajnú 
chodbu,  ktorá  by  slúžila  v  krízových  situáciách  ako  úniková  chodba 
z hradu, ale do studne vyúsťuje chladiaca štôlňa. V každom prípade ide 
na slovenské pomery o unikát. 

Článok bol spracovaný a boli v ňom použité časti z knihy Podzemie 
Banskej Bystrice a okolia.

Pavel Hronček a Richard R. Senček

Pokračovanie zo str. 6

Do pozornosti dávame vydanie troch špeciálnych publikácií – biblio-
grafických  súpisov  časopisov:  Bystrický  Permon,  Hronka  a  Staré  Nowiny 
literního Umění.  Ide o tri knihy v tvrdej väzbe, kde sú uvedené všetky prís-
pevky,  ktoré  boli  uverejnené  v  spomínaných  časopisoch.    Pri  Bystrickom 
Permone ide o príspevky za prvých desať rokov jeho existencie, pri zvyšných 
dvoch periodikách ide o príspevky z celej doby ich vydávania. 

V  jednotlivých publikáciách  sú príspevky prehľadne  zoradené podľa 
rôznych kritérií. Základom je chronologické zoradenie, t. j. tak, ako boli za se-
bou jednotlivé príspevky vydávané. Ďalšie skupiny sú vyberané podľa toho, 
či  bolo možné dané  články  takto  zostaviť. Nasleduje  autorské a názvové 
radenie a nakoniec regionálne (len pri Hronke) a tematické radenie. Každý 
záujemca tak získa rýchly a presný prehľad o publikovaných príspevkoch. 

Publikácie sú určené predovšetkým pre odbornú verejnosť ako výbor-
ná pracovná pomôcka, ale aj pre každého, kto častejšie hľadá špecificky za-
merané príspevky. Zároveň sa týmto spôsobom viac sprístupňuje naša his-
tória, ktorá niekedy pomaly, ale isto zapadá prachom. Všetky tri publikácie 
je možné získať na adrese vydavateľstva www.amtheon.sk.

        Richard R. Senček

Obec Sielnica sa dnes nachádza vo Zvolenskom okrese, ale jej osudy boli 
v minulosti dosť komplikované. Nepatrila ani medzi slobodné mestá ani pod 
Zvolenskú župu ako feudálna poddanská obec. Patrila turčianskemu konventu 
a bola poddanskou obcou so zvláštnymi právami, ktoré ju odlišovali od ostat-
ných obcí v regióne. Po zrušení konventu obec patrila banskobystrickej kapitule. 

Dodnes, možno ako jediná obec v regióne, nemala Sielnica spracovanú 
obecnú monografiu. To sa rozhodol zmeniť kolektív autorov pod vedením Dr. 
Richarda R. Senčeka a Mgr. Michala Várošíka. Približne dvadsať renomovaných 
autorov tak postupne prebádalo rôzne oblasti života od najstarších dôb až po 
súčasnosť  a  všetky hlavné  aspekty  života obce. Dielo  tak  zapĺňa posledné 
biele miesto vo vydaných obecných monografiách regiónu Zvolenskej kotliny.

Monografia však nepredstavuje klasické dielo o obci. Je koncipovaná ency-
klopedicky s množstvom obrazového materiálu. Zostavená nie je tradičným a za-
užívaným spôsobom, ale ako lexikón – abecedne. Charakter tohto diela sa tak vy-
myká klasickému pohľadu na obecnú monografiu, ako na prezentačno-reklamné 
dielo, ale skôr sa usiluje o akési listovanie v obci, jej živote, dejinách, kultúre a po-
dobne. Na 384 stranách nájdete okrem 15,5 AH textu aj viac než 750 obrázkov, 
máp a grafík. Knihu je možné získať na adrese vydavateľstva www.amtheon.sk

Baláž: Domy Banskej Bystrice  I   (námestie)         27,55
Baláž: Domy Banskej Bystrice II  (Dolná ulica)         36,70
Hronček-Senček: Podzemie Banskej Bystrice a okolia        41,00
Hrúz: Bystrica v ....tom           5,67
Za živa v Bystrici… Banská Bystrica v zbierke pohľadníc         29,54
Klus: 76 rokov Banskej Bystrice na pohľadniciach         14,00
Geneserk: Banská Bystrica  (fotografická publikácia)         25,00
Genserek: Banská Bystrica (darčekové balenie 
     v kazete, zlatý orez)                                                                              35,00
Vyd. Enterprice: Banská Bystrica: Orbis Urbis         18,00
Za živa v Bystrici: PERMON 2003-2012           29,00
Kolektív: Banská Bystrica: Ako sme tu žili   I         14,85
Kolektív: Banská Bystrica: Ako sme tu žili  II         14,85
Kolektív: Banská Bystrica: Ako sme tu žili III          14,95
Bárta: Banská Bystrica a okolie (obrazová publikácia)        14,90
Bero: Banská Bystrica - krása architektúry          18,73
Demuth, Hrúz, Šoka: Banská Bystrica a okolie (sprievodca)         9,45
Pecník: Šalková - monografia             29,90
Pecník: Kremnička - monografia           34,90
Sklenka: Radvaň - monografia             33,00
Kajba-Filo: Hronsek - drevený artikulárny kostol         25,00
Klimo: Čak si z Bystrici?  (nárečový slovník)           4,00
Sklenka: Radvanský jarmok v minulosti           12,00
Sklenka: Lexikón obcí a ich pamiatok (Banská Bystrica a okolie)      14,00
Borguľová: Pomníky, pamätníky a pamätné tabule 
     v Banskej Bystrici                                                                                     8,50
Ďuriančík: Korene medeného mesta           12,00
Ďuriančík: Zlatý vek medeného mesta           14,00
Pecník: Banská Bystrica 2017 - stolový kalendár           2,90
Kalíška: Pod taktovkou času (minulosť a súčasnosť tanečnej 
     a džezovej hudby v B. B.)                                                                 22,00

NOVÁ OBECNÁ MONOGRAFIAknižné publikácie o Banskej 
Bystrici a blízkom okolí

Bibliografické súpisy časopisov
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Generál Artur Görgey kapituloval 13. augusta 1849 pri obci Vilagos 
pred  ruským  generálom  Fedorom V.  Rüdigerom  a  v Uhorsku  sa  začína 
prechodné  obdobie  konsolidácie.  Sprevádza  ho  neistota  a  chaos.  Aj 
v  Banskej  Bystrici  je  situácia  taktiež  neprehľadná  a  zmätočná.  Kristian 
Andrej Zipser si 26. augusta 1849 (nedeľa) poznamenal, že cholera si stále 
vyberá obete a podľa  správ v meste  leží 500 chorých  ruských vojakov.1 

V  ďalšom  zápise  denníka  v  utorok  28.  augusta  uviedol:  „včera prišiel 
transport - 370 ľudí a 537 koní. Uložili sa pri meste na lúke Radvanských 
dole v Hámri“.2 Emil Jurkovich3 v knihe „Besztercebánya az 1848 – 49. évi“ 
k tomu istému dátumu (28. august 1849) uviedol príchod nasledujúcich 
vojenských oddielov: „približne 50 príslušníkov z Gyulayho4 pluku, až (už 
spomenutých) 370 ruských vojakov s 537 muničnými koňmi a nakoniec 
viac hurbanistov“.5 Miestny  ruský  posádkový  veliteľ  sa  správa  veľmi 
opatrne. Slovenskí dobrovoľníci, ktorí 30. augusta prišli z Kremnice, boli 
pred vstupom do mesta zastavení a bránu pred nimi zatvorili. Zo strany 
zástupcov mesta sa objavila žiadosť na vládneho komisára Michala Rárusa 
a  ruského veliaceho majora,  aby  slovenskí dobrovoľníci neboli  v meste 
ubytovaní.6  Udalosť  zaznamenal  v  denníku  aj  Kristian  Zipser  tak,  že 
slovenskí dobrovoľníci do mesta vstúpiť chceli, ale ruský veliteľ očakával 
ohlásenie.7 Až potom sa dobrovoľníci mohli  rýchlo cez mesto presunúť 
do Radvane. Ruský veliteľ sa poistil a nechal brány strážiť. Podľa rozkazu 
sa do mesta nemal vpustiť ani jeden hurbanista. Sto príslušníkov ruského 
mužstva dostalo rozkaz celú noc strážiť dolné predmestie. Noc ale prebehla 
v  pokoji.8  Henrich  Lewartowski  veliteľ  slovenských  dobrovoľníkov  ešte 
z Kremnice, 29. augusta 1849, napísal správu, v ktorej sa zmienil o gerilách: 
„Cesta z Haliče cez Kubín, Ružomberok, Banskú Bystricu (Neusohl), Zvolen 
(Altsohl) a Banskú Štiavnicu je stále kvôli ruskému vojsku chránená. Tu 
ale oddiely na ceste len patrolujú (hliadkujú). Tým sú gerily ešte stále 
aktívne v Zvolenskej, Gemerskej, Hontianskej a Novohradskej stolici. Ja, od 
Banskej Bystrice ku Zvolenu, cez Slatinu k Lučencu postúpim, vo vrchoch 
ich vyhľadám a pousilujem sa ich zneškodniť.“9 

O aktuálnej situácii v Banskej Bystrici bol listom 29. augusta 1849 
informovaný  aj  mešťanosta  Brezna  Ján  Černák:  „Nové a ustavičné 
transéni (prevážania) ...cez Bystricu idú, na teraz... munícia so 700 koňmi 
v Bistrici stacionálne zustává, pre které abi zme magazín (sklad) pohotove 
mali...“10 Brezno malo do 24 hodín poslať seno pre kone. Podobne „cis. 
kr. dočasný komisár pre Zvolenskú stolicu“ Michal Rarus tiež poslal 
v ten istý deň magistrátu mesta Brezno list: „aby Futraš (krmivo pre 
kone) Tisíc Centou Sena, do Skladu stoličného Bistrického hnetki a bez 
Meškanja odšikovat dal...“.11 Tým sa rozbiehal celý zásobovací systém. 
30. augusta 1849 hlavný notár mesta Brezno, Ján Kilvády, písal richtárovi 
obce Bacúch, aby svoj podiel sena „w porciach zawjazaneho“ furmanmi 
nechal dopraviť do Brezna, kde im vydajú „wiswečenja kolko powezu“.12 

Listy s rovnakým obsahom boli odoslané aj richtárom „Polhorskej obci“ a 
„handlou meskich Čjernohrončjanskich“. Fiškál A. Lopušný 1. septembra 
1849  mešťanostovi  Brezna  objasňoval  aktuálnu  situáciu:  „W Banskej 
Bystrici na teraz jedine Dwe Compagnie pešiho /:300:/ Russkiho Wojska, 
70 Kozákou a asi 400 wozowich Koňi sa nachádza, wojsko toto Cis. Kr. 
Russkuo Futrašom widržat muožu, okolitje tjeto obce blišje...“13 

V polovici augusta ostáva z dôležitých objektov v aktívnom odpore 
už  len  Komárno.  Ruské  oddiely  sa  začali  k  tejto  dôležitej  pevnosti 
presúvať.  Cár Mikuláš  I.  prejavil  veľkú ambíciu  zdolať  túto  strategicky 
významnú  pevnosť  a  požiadal  o  to  aj  Františka  Jozefa.  V  rámci  tejto 
operácie  odchádza  z  Banskej  Bystrice  5.  septembra  1849  ruská 
posádka. Podobne aj  ruské  jednotky  z Ružomberka a Kubína prešli  6. 
a  7.  septembra  cez  Banskú  Bystricu.  Správu  o  tom  podal  veliteľstvu 
v Pressburgu (Bratislava) Henrich Lewartowski.14 Ale aj Kristian Zipser si 
v stredu 5. septembra zaznamenal do denníka zmenu, keď sa o 9. hodine 
veľký muničný konvoj, zdržujúci sa na lúkach (rodu) Radvanských v Hámri 
skutočne  pohol  (z  mesta).  Predtým  ale  (do  mesta)  vtiahli  slovenskí 
dobrovoľníci  z  Radvane  a  obsadili  (mestské)  brány.15 A  vo  štvrtok  6. 
septembra  zapísal,  že  popoludní  mestom  prešli  dve  stotiny  Rusov 
s dvoma delami. Prišli z Ružomberka a pochodovali ku Komárnu.16 Na 
príhovor podplukovníka, slobodného pána, von Gablenz, generálporučík 
Grabbe  zanechal  v  Banskej  Bystrici  30  kozákov.  Ich  úlohou  malo  byť 
odprevádzanie  uzdravených  ruských  vojakov  k  domovským oddielom. 
V  Banskej  Bystrici  sa  ich  nachádzalo  300,  z  toho  osem  dôstojníkov.17 
Spomenutí kozáci ale neostali spolu. Major Lewartowski 10. septembra 
odpochodoval do Brezna. Pod velenie si zobral dve stotiny slovenských 
dobrovoľníkov, tri stotiny iného zloženia a k nim pričlenil aj 15 kozákov.18 

V Banskej Bystrici ostala posádka, ktorej velil stotník Ján Juraj Nosko. 
K nemu boli pridelení ostávajúci 15 kozáci.19 Po čestnej kapitulácii Komárna 
(27. septembra 1849) odchádzali ruské oddiely späť do Ruska. Do Banskej 
Bystrice prišiel prvý oddiel 6. októbra 1849. Ruskí vojaci v meste odpočívali 
dva  dni.20  Kristian  Zipser  k  dátumu  6.  október  1849  (sobota)  uviedol: 

„Do mesta prišlo 170 ruských vojakov, 
pretože sa vracali domov a ostali tu 
dva dni“.21 A  jeden z banskobystrických 
obyvateľov bol vyznamenaný za lekársku 
pomoc  ruským  vojakom  v  roku  1849.22 
Chirurg Jozef Karol Bauer bol mestským 
lekárom a neskôr župným lekárom Zvo-
lenskej  župy.  Po  roku  merudeviatom 
sa  aktívne  zúčastňoval  na  slovenskom 
národnom hnutí.      

Poznámky:

1.  Jurkovich, E.: Történeti tárczák, 1910, str. 
200. 

2.  Jurkovich, E.: Történeti tárczák, 1910, str. 201. 
3.  Jurkovich, E.: Besztercebánya az 1848 – 49. évi, 1898, str. 110.
4.  Podmaršál  gróf  Ferenc  Gyulay  sa  stal  2.  VI.  1849  ministrom  vojny.  Na 

jeho  priamy  rozkaz  dochádzalo  k  vybavovaniu  požiadaviek  Henricha 
Lewartowskeho za účelom doplnenia výstroja pre slovenských dobrovoľníkov, 
ktorým  velil.  Panovník  František  Jozef  vlastnoručne  podpísal  povýšenie 
barona  Lewartowskeho  na majora.  (Rapant,  D.:  Slovenské  povstanie  roku 
1848 – 49. IV./ 2. D. č. 1214-b a 1214-c, str. 340-341).    

5. Reorganizovaní  slovenskí  dobrovoľníci.  Panovník  schválil  vyslanie  „slo-
venského  dobrovoľníckeho  práporu“  do  obvodu  hornouhorských 
banských  miest.  Jeho  účelom  bolo  očistenie  oblasti  od  geríl.  (Rapant, 
D.: Slovenské povstanie 1848 – 49. IV./ 2. D. č. 1219 a D.č. 1221 – sprá-
va  Eugena  Šparnensisa).  Panovník  9.  augusta  1849  schválil  vyslanie 
slovenských dobrovoľníkov do obvodu hornouhorských banských miest. 
Podplukovník  barón  Ľudovít  Gablenz,  styčný  dôstojník  pri  Grabbeho 
zbore vyjadroval nespokojnosť s tým, že Rusi nechceli vstupovať do hôr, 
aby zasiahli proti gerilám. Z toho dôvodu očakával naplnenie predstáv od 
slovenských dobrovoľníkov, pretože sú „na  túto úlohu plne uspôsobený 
a nové jeho určenie vyhovuje lepšie aj jeho členom, synom to hôr, ako boj 
na  rovine.“ Gerily  sa ale  skutočne  stali postrachom. Napríklad armádny 
komisár Ján Máttyus ustanovil za stoličného komisára Zvolenskej stolice 
Jozefa Glabitsa, bývalého richtára aj  starostu Banskej Bystrice. Práve on 
o niekoľko dní poďakoval a odstúpil. Obával sa pôsobenia geríl. (Rapant, 
D.: Slovenské povstanie 1848 – 49. IV./ 2. D. č. 1210, str. 333-334). Slovenskí 
dobrovoľníci boli oganizovaní podľa vzoru regulárneho cisárskeho vojska. 
Dobovo označovaní ako „cis. kr. Slovenské Národn(j)e W(V)ojsko“ (MV SR 
Štátny archív Banská Bystrica, fond Brezno II. 714-389 a II. 714-390), alebo 
„cis. král. Slov. Dobrowolníci“ (MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond 
Brezno  II.714-420),  prípadne  „Dobrowolnici  slowenski“  (MV  SR  Štátny 
archív  Banská  Bystrica,  fond  Brezno  II.714-385).  Zápis  o  slovenských 
dobrovoľníkoch je aj v Protocolum Historium Capituli Neosoliensis 1829 
– 1851, „Legio Slavica Neosolii“ str. 423. Diecézny archív Banská Bystrica.  

6. „Iquartielovanie  predjmenovaných  dobrovolnikou  z mesta“.  (Rapant,  D.: 
Slovenské povstanie 1848 – 49. IV./ 2. D. č. 1240, str. 434-435). 

7.  Jurkovich, E.: Történeti tárczák, 1910, str. 202. 
8.  Jurkovich, E.: Történeti tárczák, 1910, str. 203. 
     Ján Francisci tiež spomína: „Nuž my, dobrovoľníci, boli sme poslaní sčiast-

ky do Radvane, sčiastky po okolí, kde Rusov nebolo. V Radvani boli sme, 
Lewartowski a ja, ubytovaní s niektorými oficiermi v Radvanskom kaštieli. 
Francisci, J.: Vlastný životopis, 1956, str. 208.        

9. Rapant, D.: Slovenské povstanie 1848 – 49. IV./ 2. D. č. 1241, str. 438.               
10. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Brezno II. 714 – 384. 
11. MV SR Štátny archív Banská Bystrica,  fond Brezno  II. 714 – 383. Michal 

Rarus je pod textom uvedený ako Cis. Kr. dočasný predstata (predstavený) 
Sl. Zwolenskej Stolici.   

12. Tamže.
13. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Brezno II. 714 – 385. List bol 

písaný o 6 hodine ráno v sklade na Horných lúkach v Banskej Bystrici.   
14. Rapant, D.: Slovenské povstanie 1848 – 49. IV./ 2. D. č. 1258, str. 483.
15. Jurkovich, E.: Történeti tárczák, 1910, str. 207. 
16. Jurkovich, E.: Történeti tárczák, 1910, str. 208. 
17. Rapant, D.: Slovenské povstanie 1848 – 49. IV./ 1., str. 211.
18. O  deň  neskôr  sa  Lewartowski  presunul  do  Tisovca,  15.  9.  K  Rimavskej 

Bani,  16.  9.  do  Rimavskej  Soboty.  Po  celej  trase  vykonávali  jeho  vojaci 
hliadkovanie a odzbrojovanie.

19. Stotník Ján Juraj Nosko vykonáva hliadkovú službu a buduje zálohy - cez 
Staré Hory až po Osadu,  cez Radvaň až po Zvolen,  cez Mičinú a Poniky 
až po  Ľubietovú  (návrat  je  cez  Slovenskú  Ľupču),  cez Malachov a  Tajov 
smerom na Kremnicu (priamo do Kremnice chodia každý druhý deň).            

20. Jurkovich, E.: Beszterczebánya az 1848 – 49. évi, 1898, str. 118 – 119. 
21. Jurkovich, E.: Történeti tárczák, 1910, str. 212.  
22. Junas, J.: Lekári a spoločnosť v 19. stor. na Slovensku, 1990, str. 33 a 119-120.  

 
Robert Hoza

RUSI V BANSKEJ BYSTRICI V ROKU 1849  (4. ČASŤ)

Cár Mikuláš I.
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Chýbajúce  archívne  dokumenty  nám nedávajú možnosť  sledovať 
napredovanie,  alebo aspoň existenciu divadelníctva  v Banskej Bystrici 
v rokoch po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867. Len útržkovito sa 
dozvedáme o tom, že divadlo aspoň prežíva.

Dňa 9. novembra 1874 pošta doručila mešťanostovi, ktorým bol vtedy 
Ráner Sándor, žiadosť riaditeľa divadelnej spoločnosti z mesta Miskolcz, v kto-
rom Jakab Marinsberger so svojou spoločnosťou ponúka svoje služby mestu. 
Odpoveď mešťanostu nepoznáme. Čo však poznáme, je šokujúca správa z 12. 
januára 1875,   ktorá sa ako blesk šírila celým mestom, že učiteľ tanca pán 
Karol Kinszky sa presťahoval do Košíc, no učiť má aj v Banskej Bystrici. Ako, 
to bolo otázne. Potom prišla v polovici  februára 1875 dobrá  správa,  že 
Kinszky sa vrátil a už tu aj zostane. Ba čo viac, nacvičuje tanec na 1. mája.

O Banskú Bystricu  je však veľký záujem v celej krajine. Divadelné 
spoločnosti,  takmer  všetky  kočovné,  vyrastali  ako  huby  po  daždi,  len 
mali problém, kde sa uchýliť. V lete to ešte šlo ako-tak, horšie to bolo 
cez zimné mesiace. V novembri roku 1876 stretávame však v zápisnici 
mestskej rady meno riaditeľa miestneho divadla, ktorým je Dom Frigyes 
a žiada od mesta úľavy.

V roku 1877 sa stane niečo nečakané. Na svetlo sveta sa dostanú 
dokumenty, ktoré odhaľujú krutú realitu. Divadelná spoločnosť, ktorej 
riaditeľom je Hubay Gustáv, po šestnástich rokoch znovu ožíva. Aspoň 
sme si to mysleli. Lenže skutočnosť je taká, že neožíva, ale dožíva a defi-
nitívne končí. Riaditeľ Hubay Gustáv sa dostal do platobnej neschopnos-
ti a  je nútený spoločnosť rozpustiť. Nedokáže sa finančne vyrovnať so 
svojimi spoločníkmi, ktorí to ťažko znášajú a vydávajú takéto

Prehlásenie
Keďže riaditeľ divadla Hubay Gusztáv rozhodne zaprel ním potvr-

dené zmluvné záväzky, aj keď nie písomné, ale ústne, teda riadne fixné 
platy a prehlásil, že spoločnosť v žiadnom prípade nemôže vydržiavať, 
a pre spoločnosť nemôže zaručiť mesačné platy, teda my dolu podpísaní 
členovia jednohlasne prehlasujeme, že nakoľko riaditeľ nie je schopný, 
alebo nechce zabezpečiť naše materiálne záujmy, my v žiadnom prípade 
pod jeho firmou účinkovať nebudeme.

Dané v Banskej Bystrici 1877 8ber (október) 23.
Podpísaní: Soós Mihály, Zákay Árpád, Ligeti István a manželka, 

Molnár Endre, Szász Miklós, Szászné Licskovszky Lujza, Döményné He-
tényi, Kendyné Gaal Ida, Bérczy Miklós, Rátz Gyula a Sárközyné Eszter.

Z  dokumentu  sa  dozvedáme,  že  divadelná  spoločnosť  v  priebehu 
niekoľkých rokov  celkom vymenila účinkujúcich.  Stretávame tu nových her-
cov a nové herečky, ktoré to zrejme nemali ľahké. Ak sa však táto spoločnosť 
dokázala na jednom mieste udržať toľké roky, tak sa jej tu asi páčilo.  

Ale prišlo záverečné dejstvo, spustenie opony a posledný aplauz. 
Divadelná spoločnosť sa s mestom lúči už bez riaditeľa a verejnosti sa 
prihovára dosť netradične, ale profesionálne, plagátom:

Hlásenie!
Keďže Hubay Gusztáv, riaditeľ divadla, spoločnosť rozpustil z toho 

dôvodu, že je neschopný platby, my cestou mestskej rady, na zaplatenie 
našich podlžností a cestovných trov, aby sme mohli so cťou odísť, otvá-
rame predplatné na tri predstavenia, a  prosíme ctené obecenstvo, aby 
nám zachovalo svoju priazeň.    

 Divadelná spoločnosť

Do divadelného kultúrneho života Banskej Bystrice prikladali svoje 
polienka mnohé divadelné spoločnosti a herci z celej krajiny. Boli medzi 
nimi aj Banskobystričania. Nesmieme zabudnúť na herca, ktorý v roku  
1890 vystupoval v Banskej Bystrici v divadelnej spoločnosti, kde bol ria-
diteľom Veszprémi Jenő. Bol to herec Krémer Sándor.

Slávnou herečkou bola Bermann Irma, Krémer Sándorné, ktorá sa 
narodila v Banskej Bystrici v roku 1869 a v rokoch 1901/1902 ju stretá-
vame v divadelnej spoločnosti, ktorej šéfuje Krémer Sándor, ktorý si ju 
vzal za manželku.

Slávnu éru banskobystrického divadelníctva by sme mohli rozdeliť 
na dve etapy: prvá etapa je do postavenia stáleho divadelného stánku 
v roku 1841, druhú etapu tvorí obdobie do roku 1908.

  Galéria  riaditeľov  divadelných  spoločností:  1770  Unger Mátyás, 
ale po ňom 16 rokov nik nehrá. 1786 Košická spoločnosť, k tomu ešte 
5 menších spoločností, 1789 Becker János, 1794 Vaxmann Vilmos, 1795 
Vaxmann a Dengler György s podporou Juraja Radvánszkeho, 1797 La-
serthon Frigyes, 1805 Neumann a Schwindl a ešte aj Probst Lipót, 1811 
Aupert Lipót. Obecenstvo protestuje proti hraniu počas pôstu, lebo vo 
veľkých požiaroch vidí trest Boží. Boli aj obmedzenia. Podľa nariadenia 
z roku 1813 mohli vidiecke divadlá hrať len tie hry, ktoré už boli vo Vied-
ni odohraté najmenej dvakrát. Musel byť prítomný cenzor, policajt, ha-
sič a niekto z magistrátu, kde sa aj tak predkladal štvrťročne súpis hier.

Lesk Banskobystrickému divadlu dávali aj návštevy slávnych osob-
ností. V roku 1687 to bol komorský gróf Viechter András a v roku 1693 
smutne preslávený Carafa Ferdinánd. Chodili sem do divadla osobnosti 
ako: Radvánszky, Névery, Abrahámfy, Kéry, Soós, Géczy s celými rodina-
mi, ako aj Veselényi s prekrásnou Máriou Széchy.

Sláva Banskobystrického divadla skončila náhle v nedeľu popoludní 
8. novembra 1908. Vtedy mestské divadlo následkom veľkého požiaru 
ľahlo popolom. Ľudia so slzami v očiach pozerali na dymiace ruiny. Nik 
si vtedy nespomenul, že kedysi dávno boli proti tejto stavbe a mesto na 
čele  s Glabitsom muselo použiť fintu,  že  sa  stavia väznica,  lebo stúpa 
kriminalita. Ľudia uverili, malo to logiku, veď sa stavalo vo dvore magis-
trátu. Odvtedy ubehlo sedem desaťročí. Na divadlo bol každý hrdý. Vy-
striedalo sa tu mnoho slávnych divadelných spoločností: 1835 Mangold 
Dániel a Lange Gottfried, 1837 Korompay Gyula, 1838 Anatour Vilmos, 
1844 Würth Ádám, Latabár Endre, 1845 Flórek a Karliczky Ágost. Takmer 
všetky sa sem aj znovu vracali. Spoločnosti sa na letné mesiace presťa-
hovali na Sliač.

No neboli to len slávne spoločnosti, ale aj slávni jednotlivci, osob-
nosti vtedajšieho divadelného  diania, ktorých lesk tu po nich zostal, ako 
Ujházi, Pálmai, Reményi, Popper, Dohnányi, Kresz, Levinszky a rovnako 
slávne umelkyne ako Menter Zsófia, Remmert Márta a národom zbož-
ňovaná Blaha Lujza, či neskorší  miláčik národa Jászai Mari.

 Ľudia, nehanbiac sa za slzy, vedeli, že navždy odchádza jedna ne-
zabudnuteľná epocha. Aj preto patrí velikánsky veniec a poďakovanie 
všetkým, ktorí sa o ňu v celej histórii divadelníctva pričinili.

Autor ďakuje Štátnemu archívu v Banskej Bystrici za možnosť štúdia.
      Michal Kiššimon

HISTÓRIA DIVADELNEJ KULTÚRY V BANSKEJ BYSTRICI (4. ČASŤ)

Publikácia  podrobne mapuje  históriu  a  činnosť  verejného  zdravotníctva  /  hygienickej  služby  v 
okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš od 
čias cisárovnej Márie Terézie po dnes. Čitateľov môžu zaujať historické reálie, aké nenájde v žiadnej inej 
publikácii na jednom mieste – postavy a osudy župných mestských a komorských lekárov a lekárnikov, 
karantény a epidémie v stredoveku a novoveku, osobnosti a inštitúcie verejného zdravotníctvo v rokoch 
1918 – 1945 až do súčasnosti.

Veľká  časť  publikácie  je  venovaná  súčasným  úlohám  a  činnosti  verejného  zdravotníctva  v  SR, 
štruktúre jeho odborov, ako sú životné prostredie a zdravie, ochrana zdravia pri práci, či ochrana zdravia 
detí a mládeže, starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva, výchove k zdraviu, epidemiológii prenosných 
ochorení, cez ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením až po činnosť lekárskej mikrobiológie. 

Knihu obohacuje viac ako 120 profilov významných osobností medicíny a verejného života od Hi-
ppokrata po nedávnu minulosť. Cenná je aj obrazová dokumentácia osobností zdravotníctva a už histo-
rických záberov rôznych udalostí a zdravotníckych zariadení.

Eva Furdíková

Nová publikácia o verejnom zdravotníctve
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Banská Bystrica – mesto textilu od 18. až do 21. stor.
V slobodnom kráľovskom meste Banská Bystrica, v blízkom mesteč-

ku Radvaň – preslávenom Radvanským jarmokom, pôsobilo v priebehu 
17. – 19. storočia množstvo remeselníkov zaoberajúcich sa textilnou vý-
robou. Z nich sa preslávili predovšetkým modrotlačiari. 

Prvá fabrika na území Slovenska v Banskej Bystrici - fabrika 
na textil

V Banskej Bystrici a v Radvani už v období 18. storočia bol najväč-
ší počet remeselníkov na počet tu žijúcich obyvateľov. Niet preto divu, 
že v tomto období práve tu už v období 18. storočia vznikajú na území 
Slovenska prvé manufaktúry – priemyselné fabriky. Banská Bystrica ako 
významné miesto  súkennického –  textilného  remesla má prvé miesto 
na Slovensku vo vzniku textilnej – súkennickej manufaktúry. Prvá textil-
ná fabrika tu vznikla už  v roku 1725 a založil ju banskobytrický mešťan 
Bohumil  Sterz.  Fabrika  vyrábala  kvalitné  látky,  predovšetkým  súkno. 
Zásobovať  ním  mala  predovšetkým 
banský a hutnícky priemysel v Bans-
kej Bystrici  a okolí,  pretože  remesel-
ná  výroba  nedokázala  pokryť  dopyt 
a dovezené súkno zo zahraničia bolo 
oveľa drahšie ako domáce.

V  banskobystrickej  fabrike  pra-
covalo  25  súkenných  majstrov  zo 
Saska a Sliezka, ktorí produkovali rôz-
ne  druhy  súkna:  nordické,  gerlické, 
sliezke  a  moravské.  Fabrika  mala  aj 
vlastnú značku, ktorou sa označil ka-
ždý druh látky. Valcha na súkno ban-
skobystrickej  súkennej  fabriky  bola 
zriadená v dedine Kostiviarska pri potoku Bystrica. Radvanskí súkenníci 
mali svoju vlastnú valchu v Radvani pri Malachovskom potoku. Vlnu si 
banskobystrická  textilná  fabrika  zaobstarávala  zo Zvolenskej,  Turčians-
kej, Novohradskej, Tekovskej a Hontianskej župy. 

Štyri  roky po prvej  textilnej  fabrike vznikla v Banskej Bystrici  v  roku 
1733 druhá textilná fabrika na výrobu vlnených látok, takzvaného kronrašu. 

Obidve textilné fabriky nemali dlhé pôsobenie, ale zaradili z histo-
rického významu mesto Banskú Bystricu na prvé miesto na Slovensku 
v textilnej výrobe. A určite Banskej Bystrici tak právom patrí prívlastok 
„Banská Bystrica – prvé mesto slovenského textilu“.

Mesto Banská Bystrica a blízka Radvaň preslávená výrobou 
modrotlače

V 19. storočí sa v Banskej Bystri-
ci  definitívne  skončila  éra  baníckeho 
a  hutníckeho  priemyslu.  Na  mieste 
dnešnej  Europa  Shopping  Center 
prestala  fungovať  aj  Strieborná  huta. 
Mesto odkúpilo budovy a zriadilo tu v 
jednej časti vojenské kasárne. V druhej 
časti  vznikol  cukrovar.  Neskôr,  v  roku 
1884 tu začala činnosť súkenka Štefa-
na Horárika. Túto súkenku kúpil v roku 
1924 Karol Beniač so synom Karolom 
Beniačom najml. a zriadil tu fabriku na 
modrotlač. Beniačovci boli starobylou 
modrotlačiarskou remeselníckou rodi-
nou. Jozef Beniač sa vyučil za farbiara. V roku 1837 bol prijatý medzi ban-
skobystrických mešťanov a v roku 1840 kúpil od dedičov Michala Kellnera 
farbiarsku dielňu v Hornej ulici, založenú v roku 1785, kde si následne za-
ložil svoju dielňu. V rokoch 1851-1862 bol cechmajstrom cechu farbiarov 
siedmich stredoslovenských banských miest so sídlom v Banskej Bystrici. 
Jeho syn Karol Beniač pokračoval v rodinnej tradícii podobne ako jeho aj 
syn Karol Beniač najml. (1888-1952). V roku 1944 emigroval do Švajčiar-
ska, po vojne sa však vrátil a pokračoval vo vedení fabriky. Následne v roku 
1948 po znárodnení fabriky opustil Československo a emigroval do Aus-
trálie, kde v roku 1952 v Sydney zomrel. Fabrika bola v roku 1948 pričlene-
ná k Bavlnárskym závodom V. I. Lenina v Ružomberku a fungovala v týchto 
priestoroch až do asanácie budovy v 70. rokoch 20. storočia.

Minulosť  textilnej fabriky SLOVENKA v Banskej Bystrici
Pôvodný závod a budovy SLOVENKY na Striebornom námestí  v Ban-

skej Bystrici boli v 19. storočí vybudované pre stoličkovú továreň. V meste 
Banská Bystrica pôsobila v tomto období továreň na výrobu nábytku pod 
názvom  „Cisársko-kráľovská privilegovaná banskobystrická továreň na 
nábytok z masívneho ohýbaného dreva“. Ulica od Strieborného námestia 
smerom na Medený hámor niesla názov po továrni a nazývala sa Stolič-
ková ulica. Meno dostala po fabrike, ktorá tu vyrábala stoličky už od roku 
1874. Neskôr po druhej svetovej vojne bol na jej mieste postavený textilný 
závod Slovenka, ktorého budovy sa v súčasnosti asanujú. Po vzniku Česko-
slovenskej republiky sa nábytkársky priemysel, podobne ako iné odvetvia 
finálnej výroby, dostal do ťažkých odbytových problémov v dôsledku roz-
padu rakúsko-uhorského trhu a vplyvom konkurencie vyspelého českého 
priemyslu. Spojený koncern Thonet-Mundus sa pokúšal obnoviť narušené 
obchodné vzťahy, ale neúspešne. Preto závody koncernu vo Veľkých Uher-
ciach, Banskej Bystrici a vo Zvolene, museli zastaviť nábytkársku výrobu.

Furdíkovská textilná fabrika - 
predchodkyňa SLOVENKY

Furdíkovci boli úspešní slovenskí 
podnikatelia.  Pôvodom  boli  zo  slo-
venského  mestečka  Radvane,  kam 
prišli z Púchova v 18. storočí. Ich po-
tomkovia  žijú  v  Banskej  Bystrici  do 
súčasnosti.  Boli  to  pôvodne  súken-
nícki  remeselníci.  Ján  Furdík  založil 
súkennícke  dielne  v  Banskej  Bystrici 
už v roku 1866. Ján Furdík a jeho sy-
novia sa stali firmou s oficiálnym ná-
zvom „Ján Furdík a synovia“. Firma sa 

zameriavala na výrobu bieleho, čierneho a sivého súkna rôznej akosti na 
výrobu kapcov a papúč, prikrývok pre nemocnice a iné zdravotné ústa-
vy a kúpele. Po skončení I. svetovej vojny v roku 1919 Ján Furdík kúpil 
bývalú stoličkovú továreň a prebudoval ju na súkenku. V roku 1948 bola 
firma zoštátnená a celá furdíkovská rodina sa odsťahovala z Banskej Bys-
trice. Súkennícka továreň Furdíkovcov bola prebudovaná na pletiarsky 
závod „Slovenka“.

Banskobystrický textilný závod SLOVENKA

• Závod SLOVENKA ako prvá samostatná slovenská továreň na pletený 
a tkaný tovar vznikla pôvodne v Martine v máji v roku 1921, kedy sa 
začala stavba továrne. Založil ju Ján Ország starší a prvé stroje do to-
várne sa doviezli z Anglicka. Hlavnou pracovnou silou továrne boli už 

v tom období ženy.

• Vyrábali sa tu ponožky, pančuchy.

• V  roku 1925  si  závod  zakladá 
vo  vtedajšom  Československu  prvé 
vlastné  podnikové  predajne.  To  zna-
mená na území Čiech, Moravy, Sloven-
ska,  ale  aj  Podkarpatskej  Rusi,  ktorá 
v tom čase patrila k Československu.

• 1.  októbra  v  roku  1928  bol 
oficiálne  zapísaný a  schválený názov 
podniku pod menom „SLOVENKA“.

• V  roku  1929  mal  podnik  už 
otvorených 29 predajní v týchto mes-

tách: v Martine, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Poprade, 
Čadci,  Bratislave,  Zvolene,  Piešťanoch,  Prievidzi,  Spišskej Novej  Vsi, 
Michalovciach,  Rimavskej  Sobote,  Dunajskej  Strede,  Novom Meste 
nad  Váhom,  Topoľčanoch,  Banskej  Bystrici,  Banskej  Štiavnici,  Nitre, 
Trnave, Rožňave a Lučenci.

• V  roku  1933  závod  zamestnával  356  robotníkov  a  105  pracovníkov 
v predajniach.

• Dňa 1. januára v roku 1951 Banská Bystrica zachránila závod SLOVEN-
KA pred likvidáciou.  SLOVENKA sa presťahovala  z Martina do areálu 
furdíkovskej textilnej továrne na Striebornom námestí. Začala sa tak 
písať novodobá dlhoročná história fabriky spojenej s mestom Banská 
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Bystrica. SLOVENKA sa stala symbolom mesta.

• V roku 1952 sa začala výstavba nových moderných budov závodu na 
Striebornom námestí pri potoku Bystrica.

• V roku 1954 sa SLOVENKA stáva druhým najvýznamnejším textilným 
závodom v Československu. 

• V roku 1956 popri výrobe mužského oblečenia, začína sa výroba dám-
skeho ošatenia a detského textilu. V ďalších rokoch pristupuje výroba 
spodnej bielizne, zdravotnej bielizne a ďalších druhov textilu.

• V  roku  1974  získava  SLOVENKA  ocenenie  Zlatá Fatima  na  výstave 
„Trenčín – mesto módy“. 

• SLOVENKA vyváža svoj kvalitný tovar do krajín Sovietskeho zväzu, ale 
aj do celej Európy.

• V roku 1989 vznikol štátny podnik SLOVENKA Banská Bystrica.

• V roku 1997 - nová história podniku - bola založená akciová spoloč-
nosť SLOVENKA – NOVA so sídlom v Banskej Bystrici. Firma následne 
získala ocenenie „Najlepší exportér v roku 1997“, udelené Minister-
stvom hospodárstva SR a na výstave „Trenčín - mesto módy“ vystavo-
vaná kolekcia vrchného ošatenia získala Zlatú Fatimu. 

• V roku 2002 vznikla nová značka SILVER by Slovenka.

• V roku 2009 sa začala písať nová história podniku pod názvom SLOVENKA-Silver.

• V roku 2013 mala SLOVENKA už 39 predajní v 28 mestách na Slovensku.

• Podnik Slovenka pod názvom Slovenka – Silver dodnes sídli v Banskej 
Bystrici a je značkou nášho mesta.

Vladimír Sklenka

Pokračovanie zo str. 10.

V dnešnom čísle prinášame zavŕšenie vybraných statí z písomné-
ho svedectva generála Mirka Vesela o priebehu príprav a vyhlásenia 
Slovenského národného povstania. Ohlasy na zverejnenie jeho pamätí 
(vydaných  knižne  v  roku  1994  nákladom 10  kusov  a  teda  verejnosti 
prakticky nedostupných) nás utvrdzujú v presvedčení o nenahraditeľ-
nosti  autentického  pohľadu  priameho  účastníka  týchto  vzrušujúcich 
udalostí  na  riadne  osvetlenie  ich  priebehu.  Súčasne  ich  pokladáme 
za  pádny  argument  pre  začatie  konania  smerujúceho  k  náležitému 
oceneniu miesta a zásluh bratov - generálov Veselovcov v histórii nie-
len  Banskej  Bystrice,  ale  celého  Slovenska  (napríklad  pomenovaním 
ulíc či námestí, umiestnením pamätnej tabule alebo inštaláciou súso-
šia venovaného ich pamiatke).

Výzva k Povstaniu
Rozlúčil som sa s Golianom pred polnocou, vrátil som sa k autu a 

spoločne s bratom Milanom a pplk. Markom odišli sme do budovy ob-
chodnej komory k môjmu švagrovi Václavovi Vaškovi. Informovali sme 
ho o zbehnuvších sa udalostiach a požiadali sme ho, aby nám bol ná-
pomocný pri koncipovaní vyhlásenia. Vaško nás upozornil na to, že by 
azda bolo žiaduce, aby sa prípravy vyhlásenia tak veľkého významu a 
dôležitosti nielen vojenskej, ale aj politickej zúčastnil okrem nás vojakov 
aj politik. Že u Dr. Nábělka na Donovaloch sa skrýva minister Dr. Šrobár 
a že by predsa len, keď je tu, bolo dobre ísť za ním. Súhlasili sme s týmto 
návrhom a bez meškania nastúpili sme cestu na Donovaly. Dr. Nábělek 
bol hore, zobudil ho hluk auta, neobvyklý na tomto mieste v túto nočnú 
dobu. Oznámili sme mu účel našej návštevy a požiadali sme ho, aby zo-
budil pána ministra Šrobára, čo sa hneď stalo. Dr. Šrobárovi ležiacemu 
v posteli, vyrozprával som, čo sa odohralo v Banskej Bystrici a požiadal 
som ho, aby nám bol nápomocný pri koncipovaní vyhlásenia odboja a 
prevolania k národu. Dr. Šrobár nechcel sa vyhnúť zodpovednosti, bol 
s nami zajedno a požiadal nás, aby sme ho na chvíľu opustili, že hneď 
vstane, aby sme sa mohli pustiť do práce.

Po pohostení a občerstvení, ktoré nám pripravila sestra Elena so 
synom Ivanom, okolo tretej hodiny ráno zasadli sme k práci. Ako prvé 
zostavili sme vojenské vyhlásenie odboja a mobilizáciu. Písať začal Dr. 
Šrobár, potom pokračoval a do konca písal Dr. Nábělek a oba koncepty 
na stroji opísal pplk. Ing. Marko. Bolo už ráno, keď sme podpisovali tieto 
vyhlásenia, vyčerpaní rušným dňom a nocou. Po krátkom oddychu, po-
čas ktorého som odovzdal sestre Elene doklady a poznámky o prípravách 
mojej konšpiratívnej činnosti, sme o pol ôsmej odchádzali z Donovál do 
Bystrice. Pri lúčení sľúbil som Dr. Šrobárovi, že sa podľa možnosti večer 
alebo v noci vrátim, aby som ho informoval o vývoji udalostí a situácie a 
poradil sa s ním o ďalšom postupe.

Po príchode do Banskej Bystrice videli sme na uliciach už partizá-
nov. Išli sme rovno na veliteľstvo za Golianom. Dal som mu prečítať obe 
prevolania, s ktorými súhlasil a nič na texte nezmenil. Brat Milan chcel 
odísť na východ zariadiť potrebné na zabezpečenie východosloven-
ských divízií pre povstanie a žiadal Goliana, aby mu pridelil dve spoľa-
hlivé osobné autá a šiestich energických a odvážnych dôstojníkov. Tu 
sa dopúšťa Golian kardinálnej chyby, nesúhlasí, nedá sa prehovoriť a 
keď vyhlásil: „Milan, je to cesta riskantná a zbytočná, tam už je všetko 
zaria dené, ostaneš, tu ťa potrebujem“, musel sa Milan podriadiť. Ja 
som sa ponáhľal za prednostom spojovacej služby mjr. Markom, aby 
som sa u neho informoval a zariadil potrebné na vysielanie. V jeho 
kancelárii na požiadanie poslanca Jána Ursínyho a Ing. Jozefa Styka 
zapožičal som im texty vyhlásenia povstania a prevolania k národu. 

Zásluhou Ing. Dillnbergera a Gaba Rapoša a ich spolupracovníkov 
bolo na vysielanie všetko pripravené v evanjelickom spolku. Keď som 
sa vrátil po texty, požiadal ma poslanec Ursíny, že by chcel urobiť ko-
rektúru. Proti tomu som sa ohradil, nepripustil som žiadnu cenzúru ani 
korektúru a požiadal o vrátenie textov. Nakoľko som nenašiel farára 
Hronca, ktorý podľa priania Dr. Šrobára mal prečítať prevolanie k ná-
rodu, a ani brata Milana alebo pplk. Marka, požiadal som Ing. Styka, 
aby to urobil on.

Dňa 30. augusta o 11.05 hod. v čase obvyklej spravodajskej relácie 
ozval sa prvý raz Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorým 
som vyhlásil povstanie a mobilizáciu. Potom prečítal Ing. Jozef Styk pro-
klamáciu k národu. Ohlas u ľudí, ktorí v húfoch stáli na námestí a čakali, 
čo sa bude diať, bol úžasný. Podľa ich nadšenia a odhodlania dalo sa 
súdiť, že celý národ je odhodlaný a pripravený. Národ, nehľadiac na ne-
bezpečenstvo a obete, za mimoriadne ťažkých podmienok, obklopený zo 
všetkých strán v mori nemeckých zbraní, vzdal sa pomerného blahobytu 
vo vojnovej Európe a hneď pri prvej príležitosti chopil sa zbrane proti 
Nemcom, proti fašizmu a totalite, za demokratickú slobodu a za oslobo-
denie Československej republiky.

Vojenský odboj zo dňa 29. augusta 1944 a jeho vyhlásenie dňa 30. 
augusta 1944 boli vykonané bez vedomia a tým menej za pričinenia, na 
žiadosť alebo príkaz nejakej politickej skupiny alebo politického vedenia, 
ale z vlastnej vôle a rozhodnutia. Bola to záležitosť čisto vojenská a až 
keď sa k odboju hlásia i nevojaci, prestáva už byť len záležitosťou vojakov 
a stáva sa vecou celého národa, Slovenským národným povstaním.

Proklamácia k slovenským vojakom
Slovenskí dôstojníci, poddôstojníci a vojaci!
Zradcovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potres-

talo slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať pro-
ti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo 
zradcovia chceli by donútiť  slovenského vojaka, aby bojoval proti našim 
a ruským parašutistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám 
pomohli brániť našu vlasť a našu slobodu proti germánskym a maďar-
ským násilníkom, proti zlodejom, banditom a vrahom nášho národa a 
celého slovanského ľudu. Slovenskí vojaci, videli ste na vlastné oči tie 
zverstvá, beštiálne vraždenie detí a žien v Rusku a všade tam, kde vkročil 
surový nemecký vojak. Zradcovská vláda vyzvala ústami zapredaného 
generála Čatloša slovenského vojaka k tejto katovskej práci proti vlast-
nému národu.

V zastúpení veliteľa slovenského vojska, ako časti českosloven skej 
brannej moci, generála Viesta, vyzývam vás: Vojaci, postavte sa na od-
por nemeckým obsadzovacím jednotkám, bojujte tvrdo a neúprosne 
voči votrelcom, zachovajte najprísnejšiu disciplínu a poslušnosť tým ve-
liteľom, ktorí vás povedú proti Nemcom. Vyzývam záložníkov a vojakov, 
aby sa okamžite hlásili v najbližších kasárňach. Súčasne vyzývam žan-
dárstvo, políciu a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k obrane vlas-
ti. V tomto hrdinskom boji za vlasť a za slobodu národa podporujú nás 
mohutné a na všetkých frontoch víťaziace spojenecké armády. Deň čo 
deň prichádzajú k nám na pomoc hrdinské zväzy spojeneckých a najmä 
sovietskych parašutistov. Naše skoré víťazstvo je zaručené. Je len na nás 
vojakoch, aby bolo Slovensko pred spustošením a krutým utrpením za-
chránené. Vojaci, konajte rýchlo a s najväčšou rozhodnosťou. Slovenskí 
vojaci, do vlasteneckého boja!

                                                                Ludvik Nábělek  
                                                 Mira Nábělková                                                                                                                                    

Z RUKOPISU MIRKA VESELA
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Rok slovenskej hudby 2016 je neodmysliteľne impulzom nielen pre ume-
leckú činnosť a dramaturgické plány hudobných telies, spevoherných divadiel, 
organizátorov hudobných festivalov, interpretačných i skladateľských súťaží, 
ale aj pre odborné muzikologické pracoviská a múzeá. Priamym podnetom 
pre opätovné vyhlásenie Roka slovenskej hudby boli po uplynulom decéniu 
viaceré významné výročia tvorcov, interpretov, muzikológov a ďalších osob-
ností slovenskej hudobnej kultúry, ako aj umeleckých telies. Jedným z nich 
je žiaľ i nedožité 75. výročie narodenia hudobného skladateľa, pedagóga a 
interpreta (huslistu) Honoráta Cotteliho, „neznámeho“ Slováka, ktorý pro-
pagoval slovenskú hudbu vo svete a najmä vo Švajčiarsku, v mestečku Spre-
itenbach, ktoré počas života považoval za svoj druhý domov. 

Začiatkom januára tohto roka si pripomenul  len úzky okruh priateľov 
slovenskej hudobnej verejnosti a rodákov z Banskej Bystrice nedožité  jubi-
leum tejto nenápadnej osobnosti slovenskej hudobnej kultúry prevažne 20. 
storočia. Doslova rodinnú spomienku na počesť umelca priniesla výstava vý-
tvarných prác a koncert z diel Honoráta Cotteliho, podujatie pod názvom Nos-
talgia, ktoré zorganizovala skladateľova dcéra pani Regina Cotteli dňa 24. júna 
2016 v Aule Zentrumstrakt Bezirksschule v Spreitenbachu. Jej vrúcna láska 
k otcovi, ktorý sa veľmi tešil z dcérinej umeleckej vášne i výtvarného talentu, 
ju motivovali k realizácii skrytého otcovho želania predstaviť verejnosti vlast-
nú autorskú prácu. Obaja totiž výtvarne inklinovali k  impresionizmu a mali 
zmysel resp. milovali i štipku gýča, ktorý však zostával „nohami na zemi“. Po-
dujatím sa túžbu otca podarilo naplniť, no žiaľ až po jeho rýchlom a nečaka-
nom odchode. Výber skladieb v interpretácii komorného telesa  (hudobníkov 
z Zürichu, Spreitenbachu, mesta Baden i Bazilej) pod vedením dlhoročného 
rodinného priateľa Slobodana Mirkoviča a výstava pani Reginy boli význam-
ným darom otca, dcéry a rodiny Cotteli mestečku Spreitenbach. Podľa redak-
torky tamojších novín Slovenské zvesti Marty van Ooijen „Cotteliho poetická, 
nostalgická hudba prenášala ducha do rodnej 
krajiny a medzi ňou a Spreitenbachom vytvo-
rila hudobnú klenbu dúhy. Pozdravenie prijali 
návštevníci zaplnenej sály vrelým potleskom. 
Po zaznení prvej skladby večera Romanca pre 
dvoje huslí som pocítila i ja vďaku nášmu ro-
dákovi, ktorý Slovensko a jeho umenie vzorne 
počas mnohých rokov pôsobenia v Spreiten-
bachu reprezentoval a toto vštepil aj svojim 
deťom....Časté prechádzky v blízkej prírode 
boli inšpiračným sprievodcom jeho hudob-
ného ducha. Pohľady na pokojne pasúcu sa 
lesnú zver, prejavy pozornosti pasúcim sa 
kravičkám na pasienkoch, nákupy u mäsiara 
a dúšok kvalitného piva mu pripomínali život na Slovensku. Mohli sme ho 
poznať ako skromného muža s veľkým čiernym klobúkom, ktorého spre-
vádzal jeho verný psík. Vhodné podmienky boli impulzom jeho rozsiahlej 
hudobnej tvorby a dobrí priatelia motiváciou práce. Tu i nečakane jeho život 
vyhasol v roku 2014... Vo všetkých prednesených skladbách poslucháč mohol 
zacítiť slovenský dych hudby, pohyb rezkého tanca, melódiu ľudového spevu, 
ale i citlivej túžby po slovenskej domovine. Publikum porozumelo jeho sklad-
bám  prijalo darček pozorným počúvaním a presvedčením, že prijať medzi 
seba neznámeho je obohatením“.              

Banskobystrický  rodák,  pôvodom  talianskeho  mena  Cotteli,  po-
chádzal zo známej rodiny Cotteliovcov (vetva rodiny sa dodnes venuje 
vinárstvu), ktorá sa z Talianska do Banskej Bystrice presídlila začiatkom 
17. storočia v čase tridsaťročnej vojny, ukončenej Vestfálskym mierom 
v roku 1648. V rámci rodiny bol v poradí  štvrtým a zároveň posledným 
nositeľom krstného mena latinského pôvodu Honorát, ktorým ho otec 
Jozef Cotteli s manželkou Auréliou Hiadlovsky-Cotteliovou pri narodení 
4. januára 1941 obdarovali. Po absolvovaní Osemročnej strednej školy 
v Banskej Bystrici (s výnimkou rokov 1952-1953, kedy navštevoval Stred-
nú zmiešanú školu v Bratislave, Palisády 20b) a Hudobnej školy v Banskej 
Bystrici (bol výnimočným žiakom v triede p. učiteľa a riaditeľa školy Dr. 
Júliusa Tichého – získal v histórii súťaže ako prvý cenu absolútneho ví-
ťaza IV. Krajskej súťaže hudobných škôl v banskobystrickom kraji, ktorá 
sa konala v dňoch 25. a 26. júna 1954 v Novej Bani) pokračoval v rokoch 
1955 - 1960 v štúdiu na Konzervatóriu v Brne a v Bratislave, kde ako mla-
dý talentovaný huslista rozvíjal klasické hudobné vzdelanie v   triedach 
prof. Tibora Gašpareka a Viliama Kořínka, ukončené absolutóriom. 

Od roku 1959 pôsobil ako člen Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v 

Bratislave, neskôr bol členom Slovenskej 
filharmónie (pôsobenie v nej uprednost-
nil  pred  štúdiom  na  VŠMU,  kde  bol  už 
prijatý) a pracoval aj ako hudobný redak-
tor Čs. rozhlasu v Bratislave. Už počas po-
sledného  ročníka  konzervatória  pôsobil 
po úspešnom konkurze ako člen orches-
tra  Lúčnice,  čo  mu  poskytlo  množstvo 
interpretačných  skúseností  a  rozšírilo  aj 
hudobný obzor. V hlavnom meste odslúžil 
vo Vojenskom umeleckom súbore aj  zá-
kladnú  vojenskú  službu  a  Bratislava mu 
dala i manželku, v tom čase známu mladú speváčku a herečku Evu Podbehlú, 
ktorá vstúpila na scénu populárnej hudby v roku 1958, kedy zvíťazila v spe-
váckej súťaži „Jar hľadá talenty“ so skladbou Lístoček z brezy. Popri štúdiu 
spevu na konzervatóriu u prof. Marky Medveckej (opernej speváčky) a prof. 
Anny Korínskej účinkovala aj v kabaretných pásmach Tatra revue, rok vystu-
povala po boku Rudolfa Cortésa v pražskom hudobnom divadle Alhambra 
a dve sezóny do roku 1963 bola členkou spevohry Novej scény v Bratislave, 
prijímaná ešte Františkom Krištofom Veselým. Pamätnou rolou  je aj  jedna 
z dvoch hlavných ženských postáv v úspešnom komediálnom filme „Skalní 
v ofsajde“ z roku 1959 ako aj jej spevácke vystúpenia s veľkým tanečným or-
chestrom Aladára Móžiho na podujatiach v bratislavskom PKO. 

Po  návrate  do  rodného  mesta  (dôvod  bývanie)  mu  bolo  v  roku  1964 
ponúknuté miesto koncertného majstra v orchestri vtedajšej Spevohry divadla 
J.G. Tajovského v Banskej Bystrici (dnes Štátna opera), no sen o vlastnom býva-
ní i zabezpečení sa mu v meste pod Urpínom nenaplnil. „S manželkou a dvomi 
malými deťmi sme štyri roky bývali v izbičke 2 x 2 metre spomína...“ V úlohe hlavy 

mladej rodiny (dcéry Silvia, r. 1963 a Regina, r. 
1964 i neskôr vo Švajčiarsku narodení synovia 
Samuel, 1975 a Andrej, 1982) sa naďalej snažil 
hľadať možnosti, ktoré by mu pomohli k zabez-
pečeniu. V roku 1967 preto na základe ponuky 
odchádza  na  legálny  umelecký  angažmán  do 
sveta. Po viacerých pokusoch (konkurzoch) na-
koniec  prichádza do orchestra v St. Gallene, kde 
švajčiarskou  premiérou  Suchoňovej  Fantázie 
získal  v  roku  1969  post  koncertného majstra 
a zakladá komorné teleso Cotteli-Quartet, ktoré 
si do dvoch rokov získalo vlastné meno ako aj 
interpretačný  rešpekt  (nielen  v  tom  čase  po-
pulárnej českej klasickej hudby). Napriek pocte 

a lukratívnej pozícii zotrval mladý umelec v meste St. Gallen len tri roky, keďže 
jeho hlad po priaznivejších umeleckých i materiálnych podmienkach neustával. 

Vďaka umeleckej agentúre Pragokoncert pôsobil s rodinou vo Švajčiar-
sku napriek vysokým poplatkom legálne do obdobia „normalizácie“ v Česko-
slovensku, kde ho spoločne s manželkou Evou Podbehlou – Cotteliovou pre 
rozhodnutie zostať na západe odsúdili na pol roka väzenia nepodmienečne. 
Začiatkom roku 1970, už ako azylant, sa popri ponukách z Kanadského Hali-
faxu, nemeckého Frankfurtu n. Mohanom i Juhoafrickej republiky sťahuje do 
Zürichu, kde sólovo koncertuje, pôsobí ako člen orchestra (tzv. „Stimmführer“ 
– vedúci druhých huslí) Opery v Zürichu, (domovská scéna známej slovenskej 
sopranistky Edity Grúberovej) kde pôsobil 35 rokov až do svojho dôchodku 
(začiatok roku 2005) a zároveň začal realizovať vlastnú pedagogickú činnosť. 
Po piatich „rozkmitaných“ rokoch pedagogického úročenia hudobných skúse-
ností na hudobných školách v bližšom i širšom okolí Zürichu získal v roku 1976 
stabilné miesto  profesora  na  Konzervatóriu  v  Zürichu.  Pôvodnú myšlienku 
zotrvania vo Švajčiarsku len na pár rokov sa Cotteliovcom nepodarilo naplniť. 
Odlúčenie od domova, rodiny na Slovensku a prebudenie sa do „reality“ nies-
la ťažko najmä manželka Eva, ktorá s manželom neprestala premýšľať o návra-
te. „V roku 1983 sa nám podarilo usporiadať vzťahy s Československom poži-
adaním prezidenta republiky o milosť a odpustenie trestu. Keďže sme nikdy 
nežiadali o švajčiarske občianstvo, ba vzdali sa azylu, podarilo sa nám získať 
dosť korektným spôsobom naspäť československé pasy a po šestnástich ro-
koch od svojho odchodu sme mohli znovu navštíviť svoju vlasť, rodinu. Neskôr 
sme žili vo Švajčiarsku na tzv. Niederlassung – povolenie na pobyt, na základe 
ktorého v okolí Zürichu pôsobilo v orchestroch množstvo cudzincov.“   

Ku komponovaniu Honoráta Cotteliho priviedla náhoda v čase voľ-
na pri vyučovaní, keď začal skladbami pre sláčikové nástroje, čo vyplývalo 

ZA HONORÁTOM  COTTELIM...

Cotteli - Quartett - St. Gallen, r. 1971
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ma  sa  osvedčil  natoľko,  že mohol  stáť  na  čele  celého  hospodárskeho 
oddelenia. V rokoch 1982 – 1986 by ste ho našli už vo funkcii vedúceho 
sekretariátu. To všetko, samozrejme, neznamenalo ukončenie jeho dob-

rovoľných záujmovo-umeleckých aktivít, hoci sa počnúc 
1.  januárom  1987  stal  činorodým  dôchodcom.  Starší 
Banskobystričania si ho o.  i. pamätajú ako dlhoročného 
moderátora  rôznych  slávností a  kultúrnopolitických po-
dujatí. Pre generáciu vtedajších detí i rodičov však ostá-
va nezabudnuteľným banskobystrickým Mikulášom... Za 
zmienku stojí i jeho kapela, v ktorej hral na husliach. 

  No nie  je cieľom nášho spomienkového medailó-
nu podať iba suchý výpočet jeho zásluh. Pamiatku tohto 
neprofesionálneho  odchovanca múz  už  napokon  popri 
iných oprášila nedávno prezentovaná publikácia Pod tak-
tovkou času od Michala Kališku a Michala Kališku ml.

  Jozef Moravčík zomrel 7. septembra 1995 vo veku 
73 rokov. Ako významného kultúrnoosvetového pracovní-

ka a divadelného ochotníka ho eviduje aj slovenská internetová Wikipé-
dia. Bolo by pomýleným prístupom prehliadať jeho zásluhy o rozvoj kultú-
ry v meste a v okrese len preto, že drvivá väčšina z nich je z obdobia pred 
rokom 1989. Viacvýznamové označenie ochotník naňho sedí, lebo mnohí, 
ktorí sme ho poznali osobne, vieme, že ak na to bola možnosť, vždy ochot-
ne pomohol. Patrilo by mu čestné miesto aj medzi osobnosťami v rámci 
nehmotných pamätihodností Banskej Bystrice.

                                  Marián  Bovan

Dňa 13. decembra 2016 si pripomíname nedožité 95. narodeniny ta-
kého  pozoruhodného,  mnohostranného  predstaviteľa  kultúrneho  života 
v Banskej Bystrici a lokálpatriota, akým bol Jozef Moravčík. Autor týchto ri-
adkov ho síce poznal iba  krátko, ale intenzívne - v každoden-
ných pracovných kontaktoch. Svojrázny zmysel pre humor, 
záľuba v rozprávaní anekdot, milé povahové črty, ale najmä 
dodatočné  poznanie  jeho  rozsiahlych  aktivít  nás  utvrdili 
v presvedčení, že išlo o ozajstnú osobnosť. A to o takú, kto-
rej hodno venovať malé spomienkové zamyslenie. 

Nezisťovali  sme,  kde  všade  pracoval  tunajší  rodák 
po  absolvovaní miestnej  obchodnej  akadémie.  Spome-
dzi jeho neskorších zamestnávateľov po roku 1960 treba 
spomenúť ONV, odbor kultúry (miesto inšpektora) v Ban-
skej Bystrici a potom okresné osvetové stredisko. Tam na 
poste  riaditeľa  mohol  plne  uplatniť  svoje  organizačné 
schopnosti i záľuby. So spevokolom Hron ho spájalo nie-
len to, že bol pri jeho zrode, ale i dlhoročné účinkovanie 
v ňom. A, samozrejme, viaceré zahraničné vystúpenia, ktoré reprezen-
tovali nielen banskobystrickú kultúru. 

Osobitnú zmienku si zaslúžia aktivity Jozefa Moravčíka pri zakladaní 
a hereckom pôsobení v tunajšom ochotníckom Divadle Andreja Sládko-
viča. V roku 1968 svoju dobrovoľnú kultúrnu činnosť rozvíjal aj ako člen 
Miestneho odboru MS v Banskej Bystrici. Poslednou kultúrnou ustano-
vizňou, v ktorej odpracoval štrnásť rokov pred zaslúženým odpočinkom, 
bolo Stredoslovenské múzeum. Po krátkom pôsobení na mieste ekonó-

SPOMIENKA NA BANSKOBYSTRIČANA JOZEFA MORAVČÍKA

z  jeho  inštrumentálnej  determinovanosti.  „Chcel som poskytnúť svojim 
žiakom inštruktívne skladby, no postupne sa mi začalo v tejto práci dariť, 
ponoril som sa hlbšie do štúdia kompozície a dnes je pre mňa kompono-
vanie viac než špás, ako hovoria záľube Nemci“. Hoci sa nikdy necítil „pl-
nokrvným“ študovaným skladateľom zostal verný komornej tvorbe. Ako 
inšpiračný podnet malo pre neho veľký význam slovo a najmä poézia Maši 
Haľamovej, Valentína Beniaka, Andreja Plávku či Mikuláša Kováča, ktorú 
rád zhudobňoval. Očarila ho i grafika Albína Brunovského a mnohé ďalšie 
vizuálne podnety. Kompozície Honoráta Cotteliho sa hrali a mali odozvu 
nielen vo Švajčiarsku, ale aj v Španielsku, Belgicku, Japonsku, Čechách i na 
Slovensku. Spomienkou na domov je okrem iných aj dielo Trio Burlesco 
per archi (1994), ktoré elegickými náladami nostalgie a intonačno-rytmic-
kými prvkami slovenskej proveniencie (motív ľudovej piesne Pásol Jano 
tri voly), vygradované do burlesknej podoby, získalo v skladateľskej súťaži 
Rok slovenskej hudby v roku 1996  strieborné ocenenie v kategórii Komor-
ná tvorba spoločne s dielom Štyri bagately pre husle (1991). Trio Burlesco 
pre  sláčikové nástroje premiérovo odznelo 9.  júna 1996 na  komornom 
koncerte  v Mirbachovom  paláci  v  Bratislave  (v  podaní  sláčikového  tria 
VŠMU), kde si skladateľ prevzal ocenenie z rúk Predsedu komisie Minister-
stva kultúry pre Rok slovenskej hudby Prof. PhDr. Ladislava Burlasa, DrSc.  

Banská Bystrica v hudobnom živote takisto nezabúdala na svojho ro-
dáka. Fantáziu pre husle a orchester Racconti di Faust (1996) prepracoval 
v roku 2000 pre husle a komorný orchester a v tejto podobe ju v sloven-
skej premiére uviedla 8.  júna 2000 Štátna opera  v Banskej Bystrici  ako 
vďaku a darček k jeho blížiacemu sa okrúhlemu jubileu 60-tich narodenín. 
Konzervatórium  Jána  Levoslava Bellu  v Banskej Bystrici  usporiadalo 20. 
apríla 2011 vo svojej Veľkej koncertnej sále koncert pod názvom Pocta ro-
dákom, ktorý bol venovaný významným jubileám hudobných skladateľov 
stredného Slovenska (A. Moyzes 105. výročie narodenia, A. Očenáš a  J. 
Cikker 100. výročie narodenia, Z. Mikula 95. narodeniny, J. L. Bella 75. 
výročie úmrtia, I. Bázlik a H. Cotteli 70. narodeniny) a na ňom odznelo 
v podaní Sláčikového orchestra Konzervatória pod taktovkou Igora Vla-
cha dielo Umori (nálady), ktoré Cotteli napísal v roku 2004. 

Hoci sa rád vracal do Banskej Bystrice a na Slovensko, za svoj domov 
v posledný dvoch rokoch života považoval Spreitenbach vo Švajčiarsku, kde 
v nedeľu 2. februára 2014 i náhle a nečakane zomrel. ŠVK – Literárne a hu-
dobné múzeum,  s  ktorým udržiaval úzky a priateľský kontakt navštívil  na-
posledy 22. augusta 2013 a nikto v tom čase netušil, že ide o jeho rozlúčku. 
Osobne mi zostane v pamäti obraz pokorného a rozhľadeného muža so zmy-
slom pre takt, krásu a precíznosť, ktorý si vážil a rešpektoval človeka. Napriek 
tomu, že život v emigrácii nebol pre jeho rodinné zázemie najľahším, snažil sa 
zo všetkých síl dôstojne čeliť vlastnému osudu nielen po umeleckej stránke. 

Od roku 1987 a prvého diela Concertino „Instrumental“ až po skladbu 

Trias (2013), kde už koketoval aj s elektronikou,  skomponoval Honorát Cotteli  
82 opusov (originály diel sú uložené v Zentralbibliothek v Zürichu), ku ktorým 
pristupoval podľa vlastného hudobného motta: „Je pekné, že hudba nezo-
stane navždy len v notách“. Opatril ním takmer na každý notový záznam. Ko-
morná hudba, ktorej sa venoval najviac, nielen pre jej univerzálnosť, dokázala 
reflektovať jeho vnútorný svet emócií, ktoré sa nehanbil prezentovať priamo 
a úprimne, tak ako tomu bolo i v jeho civilnom živote. Urna so spopolnený-
mi pozostatkami rodáka z Banskej Bystrice je dosiaľ umiestnená v byte syna 
Andreja v Sprei tenbachu, no náhrobný kameň rodičovského hrobu v Bans-
kej Bystrici obsahuje vďaka sestre p. Kataríne Izákovej aj jeho meno.  

Spomienku  a  zároveň  reflexiu  priateľského  vzťahu  v  súvislosti 
s  od chodom Honoráta  Cotteliho  zaslal  krátko  po  smrti  svojho  kolegu 
a kamaráta dňa 8. februára 2014 dcére pani Regine Cotteli priateľ Pe-
ter Michalica. „Milý môj Beťo, je to až prehistoricky dávno, čo sme sa 
v roku 1970 náhodne, na necelú minútu stretli v Luzerne. Bol som tam na 
majstrovských kurzoch a Ty si sa ponáhľal na koncert Tvojho orchestra. 
Potom nás železná opona rozdeľovala až do veľkých zmien na Východe. 
Tie Ťa priviali opäť na Slovensko. Ten Tvoj nečakaný telefonát o tom, že si 
v Bratislave, bol pre mňa radostným prekvapením. Stretávali sme sa kaž-
doročne v dnes už neexistujúcej Modrej guli, a ja som v Tebe objavil novú, 
originálnu a bohatú osobnosť. No početné dlhé rozhovory s Tebou ma pre-
svedčili aj to tom, že Tvoje srdce ešte stále bije v rytme banskobystrických 
zvonov. A potvrdil si aj ďalšiu veľkú pravdu nášho života: že bez ohľadu na 
teritórium sa veľké umenie bez pokory robiť nedá. 

Jedným z prekvapení po rokoch bol aj fakt, že komponuješ. A vďaka Tvojej 
návšteve na našom festivale v Kremnici vznikla aj Tvoja unikátna Ave Maria. Za  
jej šesť ročnej existencie som ju uviedol už v siedmich krajinách na desiatkach 
koncertov. Publikum čiastočne šokuje, no vzápätí nadchýna. Je expresívna, 
záhadná a citovo bohatá. Dokazuje, že aj bez avantgardných prvkov sa dá 
vytvoriť niečo skutočne nové. Aj táto skladba bude jedným z pokračovaní Tvoj-
ho života, ktorý už tak náhle fyzicky vyhasol. Ako rozlúčku s Tebou som ju deň 
po Tvojom skonaní uviedol v Bratislave, kde si prežil tak významné obdobie 
svojho života. To že nám budeš veľmi chýbať hovorím aj v mene Tvojich po-
četných slovenských priateľov. Tvoj Profesor Peter Michalica. A ešte PS: Tvojim 
odchodom zaniká aj určite jediné slovenské onikanie na území Švajčiarska.“         

                                                                                                       Imrich Šimig                                                                                                                                
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Rok 2015 sa v rámci Slovenskej republiky v cestovnom ruchu zapí-
sal ako rekordný. Slovensko v roku 2015 navštívilo 4,3 milióna turistov, 
čo  je historicky najviac v ére samostatného Slovenska. Na území člen-
ských  samosprávnych  subjektov Oblastnej  organizácie  cestovného  ru-
chu Stredné Slovensko sme zaznamenali významný nárast tak návštev-
nosti (viac ako 30 %), ako aj vybranej dane za ubytovanie, ktorá oproti 
roku 2014 vzrástla o 17,72 %. 

Tohtoročné priebežné správy hovorili o ďalšom raste a doterajšie 
prognózy o úspešnom lete 2016 už oficiálne potvrdili aj čísla Štatistic-
kého úradu SR, podľa ktorých si letnú dovolenku na Slovensku doprialo 
historicky najviac turistov. 

Za týmito úspechmi možno hľadať bezpečnostnú situáciu vo sve-
te, ale určite aj  rast kvality ponúkaných služieb, zlepšenie koordinácie 
aktivít v cestovnom ruchu pôsobením oblastnej organizácie cestovného 
ruchu a zintenzívnením spolupráce jednotlivých subjektov. 

Významné sú aj marketingové aktivity zamerané na zvýšenie pove-
domia potenciálnych domácich i zahraničných návštevníkoch o regióne 
Stredné Slovensko a o ponuke cestovného ruchu v ňom. Popri prezentá-
cii regiónu na výstavách a veľtrhoch na Slovensku i v zahraničí a cielenej 
propagácii najmä v oblasti e-marketingu, sme v spolupráci s partnermi 
vydali niekoľko publikácií o atraktivitách stredného Slovenska. 

K dôležitým faktorom nárastu návštevnosti radíme najmä kúpeľný 
a wellness cestovný ruch, pobytovú ponuku ubytovacích zariadení pre-
pájajúcu viacero poskytovateľov služieb (cyklo, splav, turistika, zážitko-
vé  formy trávenia voľného času ap.), kultúrny mestský cestovný  ruch, 
pútnický a tematický (geomontánny) produkt ap. Nepochybný vplyv na 
priaznivé štatistiky majú aj organizované podujatia regionálneho a nad-
regionálneho významu v destinácii. 

Základnými  témami,  ktoré  vychádzajú  z  primárneho  a  sekundár-
neho potenciálu regiónu a ktoré sú rozpoznateľné z hľadiska dopytu po 
cestovnom ruchu a boli definované v strategických dokumentoch OOCR 
Stredné Slovensko, sú: História, dedičstvo, tradície, Zdravie a wellness, 
Dobrodružstvo a príroda, Zábava, kultúra a umenie

V nadväznosti na tieto témy pripravila OOCR niekoľko propagačných 
videí, ktoré zaznamenali úspech medzi odbornou i širokou verejnosťou. 

Tento  rok  sa  OOCR  Stredné  Slovensko  za  finančnej  podpory  Ban-
skobystrického samosprávneho kraja podarilo umiestniť na Pustý hrad nad 
Zvolenom verné repliky stredovekých zbraní – katapult, baranidlo a delo a 
tiež sme umiestnili výhľadové maľované mapy na Krížnu a Kráľovu studňu.

Rok 2016 sa niesol aj v znamení vytvorenia E-bike regiónu, keď boli 
verejnosti do užívania odovzdané prvá cyklonabíjacia a servisná stanica 
na Kráľovej studni a následne aj na Donovaloch. V rámci projektu pripra-
vujeme ďalšie cyklonabíjačky, v členských hoteloch plánujeme umiestniť 
informačné pulty s mapami, samozrejmosťou je každoročná údržba ako aj 
značenie nových cyklotrás. O tom, že cykloturistika je jednou z priorít re-
giónu, svedčí aj populárny cyklobus, ktorý v spolupráci s mestom Banská 
Bystrica prevádzkuje OOCR už piatu sezónu. Za ten čas na Kráľovu studňu, 

Donovaly, Šachtičky, Králiky či do Banskej Štiavnice previezol okolo 10 000 
cyklistov, čo ho radí medzi absolútnu slovenskú špičku. Pre nasledujúcu 
sezónu chystáme pre cestujúcu verejnosť aj niekoľko noviniek. 

Pre  odľahčenie  individuálnej  autodopravy  do  národného  parku 
Veľká Fatra už druhý rok funguje na trase Banská Bystrica - Kráľova studňa 
aj autobus pre peších turistov, tzv. turbus, ktorý premáva počas víkendov 
a sviatkov aj dvakrát denne. Novinkou v  tejto sezóne bol astrobus. Ten 
návštevníkov dostal vo večerných hodinách počas nocí s najlepšou viditeľ-
nosťou do jedinečného Parku tmavej oblohy, kde boli prichystané telesko-
py a odborný výklad pracovníkov banskobystrickej hvezdárne. 

V  spolupráci  so  Slovenským  klubom  turistov  každoročne  udržia-
vame a obnovujeme značenie  turistických  trás,  v  tomto  roku  sa navi-
ac podarila ešte  jedna skvelá vec. Nadšenci a dobrovoľníci,  súkromné 
spoločnosti, samosprávny kraj, mestá Kremnica a Banská Bystrica, obec 
Tajov, Banské múzeum Kremnica a mnohí ďalší partneri totiž v rámci ob-
novy raritného medziúrovňového turistického značenia na Skalke v Krem-
nických vrchoch po náročných prácach pre verejnosť znova sprístupnili 
dovtedy zasypaný historický Görgeyho tunel. 

Značenie, ktoré návštevníkom pomôže v orientácii a zároveň im pri-
blíži zaujímavé atraktivity, OOCR v spolupráci s partnermi zrealizovala aj 
v Slovenskej Ľupči, Podkoniciach či v areáli Kúpeľov Sliač. Podporili sme 
tiež  zaujímavý  projekt  Slovenskej  asociácie  Route  66  a  od  tohto  roku 
tak môžu motoristi nájsť po celej trase cesty I. triedy 66 od Šiah až do 
Tatranskej Javoriny nájsť originálne tabule symbolizujúce tento projekt, 
ktorý má nadnárodné európske ambície.

Slovenské lyžiarske múzeum v Podkoniciach sme vybavili projekto-
rom a plátnom, a tak majú návštevníci možnosť vidieť unikátne historic-
ké zábery z počiatkov lyžovania v našom regióne. Budúci rok by malo byť 
realizované ozvučenie priestorov múzea. 

OOCR  Stredné  Slovensko  je  partnerom  a  podporuje  viaceré  vý-
znamné podujatia, ktoré sa v  regióne každoročne konajú:  Letecké dni 
SIAF, The Legits Blast Festival, Majstrovstvá Európy a Slovenska vo varení 
a jedení bryndzových halušiek, Festival svetla a tieňa, Vínšpacírka, Mi-
činský pitvor, Kováčovská desiatka, Národný výstup na Pustý hrad, ME  
psích záprahov a mnohé ďalšie. 

OOCR Stredné Slovensko je profesionálna organizácia destinačného 
manažmentu, ktorá sa zameriava na rozvoj cestovného ruchu v regióne 
Stredné Slovensko, vrátane marketingu cestovného ruchu a propagácie 
svojich členov, ktorými  sú  samosprávy  (mestá a obce na území  regió-
nu), ako aj komerčné subjekty cestovného ruchu, občianske združenia 
a neziskové organizácie. OOCR Stredné Slovensko podporuje kultúrny, 
spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho 
dedičstva. Poskytuje poradensko–konzultačné služby a zameriava sa aj 
na vzdelávanie v cestovnom ruchu. Aktivity organizácie sú financované 
z členských príspevkov a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR.

D. Chrančoková

POTENCIÁL ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V BANSKEJ BYSTRICI

V  tomto  roku  sme  vám  predstavili Vidiecke mikroregióny v okolí 
Banskej Bystrice ako miesta cestovného ruchu a vidieckeho turizmu. V 
Bystrickom permone č. 1  (marec 2016) sme sa venovali Mikroregiónu  
Kremnické vrchy  –  východ. V 2. čísle (jún 2016) sme predstavili Mikro-
región Starohorská dolina a v 3. čísle Mikroregión Rentár (október 2016).

V tomto čísle vám chceme predstaviť ešte jeden zaujímavý produkt, 
bez ktorého by vyššie spomenuté informácie o mikroregiónoch v okolí 
Banskej Bystrice neboli kompletné. 

Ponúkame  vám  TURISTICKÝ  ZÁZNAMNÍK – KREMNICKÉ VRCHY 
– VÝCHOD, ďalej  TURISTICKÝ  ZÁZNAMNÍK – STAROHORSKÁ DOLINA a 
napokon TURISTICKÝ ZÁZNAMNÍK – POD PANSKÝM DIELOM.

V  každom  turistickom  záznamníku  sa  nachádzajú  okienka  – 
políčka  na  účely  použitia  odtlačku  propagačnej  pečiatky,  ako  suvenír 
na  pamiatku  návštevy  tej-ktorej  turistickej  zaujímavosti  alebo  obce. 
Spoločne s  infor máciami z Bystrického Permona  č. 1, 2, 3/2016 získate 
skutočne výborný materiál pri poznávaní  okolia  Banskej Bystrice.

Turistický  záznamník  –  Kremnické  vrchy  –  východ,  Turistický 
záznamník – Starohorská dolina a Turistický záznamník – Pod Panským 
dielom si môžete zakúpiť za 1,90 eur/ks, ak máte záujem začať poznávať,   

alebo už poznávate zaujímavosti v okolí Banskej Bystrice.
Miesto  predaja:  Turistický  záznamník  Kremnické  vrchy  –  východ  

Penzion  HASTRMAN  –  Riečka,  p.  Mária  Koláriková  0905440011, 
e-mail:  info@uhastrmana.sk  pre  obce  mikroregiónu  Tajov,  Králiky, 
Kordíky.                        

Ján Vicen

DOPLNOK K PREZENTÁCII MIKROREGIÓNOV V OKOLÍ BANSKEJ BYSTRICE

Cotteli - Quartett - St. Gallen, r. 1971
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NEMCE - obec leží v nadmorskej výške 410 m n. 
m. Stredoveké Nemce boli založené v 13. storočí 
banskobystrickými ťažiarmi. 13. novembra 1473 
daroval  Matej  Korvín  pani  Barbore,  dcére 
Hansa Edelpegka a matke Jána Korvína viaceré 
majetky,  murovaný  dom  v  Banskej  Bystrici, 
baňu, majer za hradbami a tiež šesť obcí: Jakub, 
Podlavice, Riečka, Majer, Uľanka a naše Nemce 
/Nemetfalva/. O niekoľko rokov sa dozvedáme, 
že majetky v Nemciach vlastní rod Nemešovcov 

a po nich rod Barlovcov. Obec, resp.  jej časti prechádzali vlastníctvom 
niekoľkých  rodov  až  r.  1501  Ondrej  a  Ján  Koncovičovi  predali  štyri 
usadlosti  v  Nemciach,  spolu  s  ďalšími  majetkami  v  Sásove,  Jakube  a 
Kostiviarskej mestu Banská Bystrica za 533 florénov. Nemce sa tak dostali 

na dlhé stáročia do vlastníctva Banskej Bystrice, ktorá však musela svoje 
práva na obec často dokazovať a brániť proti dravým rodom, ktoré sa 
obce chceli zmocniť.

Netopierska jaskyňa a Kaplnka:  v  katastri  obce  sa  nachádzajú  dve 
jaskyne,  ktoré  nie  sú  sprístupnené  verejnosti.  V  obidvoch  jaskyniach  sa 
zistilo kvádske osidlenie zo 4. storočia n.  l.  s barbarskou a  importovanou 
rímskou keramikou, sponami, sklennými a jantárovými perlami a železnými 
predmetmi.  Niektoré  nálezy  svedčia  o  ich  využivani  na  kultové  ciele.  V 
Netopierskej jaskyni našiel keramické črepy a jeden úplne zachovaný pohár 
pripisovaný svébskym kvádom. V jaskyni Kaplnka našiel údajne trepanované 
ľudské lebky, prasleny, bronzové hroty šípov, sklenené a jantárové perly, 
bronzové držadlá, kadluby na odlievanie a zlomky keramiky.

Kultúrne a športové akcie:  vystúpenia ochotníckych divadiel,  ľu-
dových hudieb. Už 20 rokov mužstvo Nemiec  reprezentuje obec v ma-
lom futbale.

Odporúčame: navštíviť obec Nemce. Vyššie uvedené  jaskyne nie 
sú verejnosti prístupné. Zaujímavou blíykou lokalitou je Hrádok (842m), 
kde na vrcholevej plošine Hrádku boli nájdenékeramické črepy z nesko-
rej doby bronzovej a tiež keramika púchovskej kultúry.

PODKONICE - obec leží v nadmorskej výške 529 m n. 
m. Prvý raz sa Podkonice spomínajú v listine z roku 
1340,  ktorou  kráľ  Karol  Robert  udelil  Slovenskej 
Ľupči podobné výsady, aké mala Krupina. V  listine 
sa Podkonice uvádzajú ako possessio Connyce, bola 
to  už  vyvinutá  poddanská  obec.  Pravdepodobne 
vznikli na ostatkoch staršieho osídlenia alebo neďa-
leko neho aj dlhší čas pred rokom 1250, keď vznikol 
Ľupčiansky hrad, k majetku ktorého Podkonice pat-

rili ako poddanská obec. Ľupčiansky hrad na začiatku nemal  iba obrannú 
funkciu, ale slúžil aj na ubytovanie kráľa a jeho družiny počas poľovačiek 
v rozsiahlych častiach Zvolenského lesa (zasahujúceho do priestoru cho-
tárov dnešných obcí Slovenská Ľupča, Podkonice, Priechod a Moštenica).

Kultúra: 1.9.2007 bolo v obci otvorené Slovenské lyžiarske múzeum, 
ktoré dokumentuje lyžiarsku históriu za posledných 130 rokov. Obsahuje 
650 exponátov lyží, lyžiarskych palíc a tiež 85 kusov lyžiarskych topánok. 
Ďalej  sa  tu  nachádza  fotogaléria  a  textová  dokumentácia  z  histórie 
slovenského lyžovania a z významných lyžiarskych podujatí.

Kultúrne a športové akcie: lyžiarske  stredisko  Podkonice  –  Pleše 
sa nachádza  2,5  km od Podkoníc  v  nadmorskej  výške 800  až  987 m,  na 
juhovýchodnej  strane  Nízkych  Tatier.  Pre  priaznivcov  zimných  športov 
ponúka  lyžovačku na prírodnom  snehu,  na  zjazdovkách  ľahkej  a  stredne 
ťažkej obtiažnosti, v celkovej dĺžke 5172 m. V obci organizujú aj cyklistické 
preteky RIDE UPHILL – čo najrýchlejšie na Pleše.

Pamiatky: pamätná tabuľa, nachádza sa pod vrchom Vysoká, veno-
vaná je zavraždeným občanom počas oslobodenia, osadená bola v roku 
1951, gotická drevená socha z polovice 15. storočia. Nepravá oválna zá-
stavba. Z 19. storočia sú omazané a obielené zrubové domy so sedlovou 
šindľovou strechou a podlomenicou.

Odporúčame: navšíviť Slovenské lyžiarske múzeum ako aj lyžiarske 
stredisko Pleše v zimnom ale i v letnom čase. Možnosti cykloturistiky.

PRIECHOD – nachádza sa v nadmorskej výške 450 m 
n. m. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 
1340.  Vznikla  asi  v  13.  storočí  a  patrila  pôvodne 
ľupčianskemu panstvu. Ďalšia správa o obci pochádza 
až z roku 1505, keď je zaznamenaný  vznik píly.

Podľa  historického znaku obce – erbu z roku 
1727 – boli  Priechodčania  predovšetkým  baníci 
a roľníci a túto skutočnosť majú práve vo svojom 
erbe. V tejto podobe je erb Priechodu historicky 
verný a heraldicky správny a je naviac jedinečný, 

pretože  takúto  kombináciu  poľnohospodárskeho  a  baníckeho motívu 
nepoužíva  žiadna  obec  na  Slovensku.  Neskoršie  sa  obyvatelia  obce  
charakterizujú  ako  drevorubači a furmani pre banskú komoru.

Priechod vznikol zlúčením dvoch  častí: Masnička a Pukanec.  V roku 
1945  bola  obec  takmer  celá  vypálená  a  v  povojnovom období  znovu 
vybudovaná.  Z  historického  hľadiska  je  zaujímavý  vrch  Kopec  priamo 
nad  obcou.  V  obci  sa  nachádza  klasicistická  kaplnka  z  roku  1833,  na 
oltári ľudová drevorezba P. Márie z 19. storočia a pamätná tabuľa SNP. 
Zachovaná je ľudová kultúra vďaka folklórnemu súboru Priechodčan.

Kultúrne pamiatky: rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny 
Márie z roku 1971, Kaplnka sv. Michala  archanjela, Pomník padlých v I. 
a II. sv. vojne

Zameranie:  poznávanie  kultúrnych  pamiatok,  prírodných  krás,  pobyt 
v prírode, história.
Na záver tohto produktu vám predstavujeme :
 Mikroregión  POD  PANSKÝM  DIELOM, ktorý tvorí 7 obcí:

- Baláže (www.balaze.sk) – 545 m n. m.
- Kynceľová (www.kyncelova.sk) – 385 m n. m
- Nemce (www.nemce.sk) – 400 m n. m.
- Podkonice (www.podkonice.sk) – 512 m n. m.
- Priechod (www.priechod.sk) – 450 m n. m.
- Selce (www.selce.sk) – 421 m n. m.
- Špania Dolina (www.spaniadolina.sk) – 710 m n. m.
- Slovenská Ľupča (www.slovenskalupca.sk) – 375 m n. m.

BALÁŽE - obec leží v nadmorskej výške 545 m n. 
m.  v  Starohorských vrchoch. Doložená  je  z  roku 
1529.  V  druhej  polovici  15.  storočia  vznikli  na 
tomto území huty na meď. Patrí do skupiny po-
vstaleckých  obcí. V apríli 1945 bola fašistickými 
vojakmi  vypálená.  V  obci  sa  nachádza  pamätná 
izba  SNP,  kaplnka,  kostol,  bunker,  pomník  SNP, 
strelnica. Možnosť návštevy obce Kalište – 924 m 
n. m., vypálenej fašistami, pamätná izba.

Cyklotrasa:  Baláže – Kalište,  Baláže – Podkonice – Moštenica
Náučný chodník: NCH Donovaly – Kalište - Baláže 
Možnosť ubytovania:  Chata u vlka
Odporúčame:  návšteva obce Baláže - pamätná izba SNP, turistický 

výlet  do  obce  Kalište  -  múzeum,  pamätná  izba  SNP,  v  blízkosti  dva 
bunkre, absolvovať cyklotrasu, NCH, turistika na Donovaly, Podkonice.
 

KYNCEĽOVÁ -  obec  leží  v nadmorskej  výške 385 
m n. m. Prvá  historická zmienka pochádza z roku 
1435, v 13. storočí bola obec poddanskou obcou 
– neskôr patrila thurzovcom, a potom mestu Ban-
ská Bystrica. Leží pod Nízkymi Tatrami v Bansko-
bystrickom kraji. 

Kultúra:  zvonica  v parčíku pri  hlavnej  ceste 
do Nemiec, podujatie – Fizolňový deň v júli.

Cyklotrasy:  do  mikroregiónu  Pod  Panským 
dielom smerom do Nemiec, Seliec a ďalších obcí.

Odporúčame:  návšteva obce Kynceľová – zvonica, Fizolňový deň, 
absolvovanie cyklotrasy do mikroregiónu.

VIDIECKY MIKROREGIÓN POD PANSKÝM DIELOM

Mapka mikroregiónu Pod Panským dielom
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A už je to zase tu. Čas vianočný nás prepadne ako zbojník. Náš slovník 
sa na pár dní obmedzí na niekoľko slov: stromčeky, darčeky, kapor, kapust-
nica, žiariace očká detí, láska. Už ste si stokrát sľúbili, že sa nedáte strhnúť 
touto atmosférou. Nedá sa. Či ste zámožný, alebo nie, budete vyskakovať 
do výšky svojho platu alebo dôchodku. Či sa vám to páči alebo nie.

A dobre je si aj zaspomínať. A aj taká skleróza je dobrá na to, že človek 
má stále niečo nové. Alebo staronové. Ako napríklad vianočný jedálny lístok 
z reštaurácie II. cenovej skupiny HRADEC v Banskej Bystrici z roku 1954. Bol 
to veľmi zaujímavý rok. Len pred rokom a pol skončil „slávny“ lístkový systém 
platný ešte od vojny a bola uskutočnená menová reforma. Menová reforma 
nás odrovnala všetkých ako cunami. Okamžite sa to prejavilo na cenách v kaž-
dom odvetví hospodárstva. Aj v reštauráciách. Keď si pozorne preštudujete 
ceny aj v tomto vianočnom jedálnom lístku, musíte uznať, že to nemá chybu 
ani z dnešného pohľadu. Stačí prepísať dátum. Takže, na zdravie!

No, na  zdravie. Tiež  to  tak vždy nebolo. V  časoch dávno minulých 
človek ak nemal tuberu, alebo suchoty, tak buď umrel od hladu alebo od 
prejedania. Výsledok bol rovnaký. Záležalo len na tom, do ktorej skupiny  
patril.  A v jednej tej skupine  náhoda priniesla na svet  JEDÁLNY  LÍSTOK.  

Jedálny lístok má svoj pôvodný domov v Nemecku. V roku 1541 dával 
ríšsky snem v Regensburgu slávnostnú hostinu. Poslanec, veľavážený Hein-
rich von Braunschweig, mal  taký zlozvyk, že sa vždy poriadne objedol už 
z prvých dvoch chodov jedál. Ale tie najlepšie jedlá sa podávali až na konci 
hodovania. Zavolal si preto hlavného kuchára, ktorý mu musel na lístok na-
písať poradie  jedál, aby vedel, z ktorého  jedla si má koľko zobrať, aby sa 
predčasne neobjedol a potom vládal, keď prídu na stôl najlepšie jedlá. 

Táto novota našla vtedy  veľké porozumenie a veľmi rýchlo sa roz-
šírila po celom svete. Dnes na dražbách platia zberatelia za veľmi staré 
jedálne lístky astronomické ceny.

Možnosti športového vyžitia:  cykloturistika, pešia turistika, futbal, 
volejbal, v zime lyžovanie – bežky.

Kultúra: Priechodské rockové slávnosti
Odporúčame: pešia turistika – po cykloznačke  smer Baláže alebo  

Slovenská Ľupča. Cykloturistika v rámci celého mikroregiónu – okruhy: 
popod  Šupín,  Driekynský  okruh,  okruh  okolo  hríbu  Kozák,  okruh  na 
Plešiach,  okolie  Balážov,  Špaňodolinský  okruh,  Priechodský  okruh, 
Nemčiansko-selčiansky okruh. 

SELCE – nachádza sa  v nadmorskej výške  421 m n. m.
Prvá písomná  zmienka o obci  Selce pochá-

dza z roku 1332 ako Omnes sancti de zolio. Podľa 
samotného  názvu  Selce,  ktorý  je  odvodený  od 
staroslovanského termínu selo, selce vo význame  
sídlisko, osada. V roku 1332 existovala už v obci 
fara a kostol. Osídlenie sa tu rozvinulo vďaka  ces-
te  Magna via.  Významným  miestom  je  Hrádok 
nad Selcami vo výške 780 m. n. m., ktorý  je sú-

časťou horského hrebeňa vybiehajúceho konca Nízkych Tatier. Hrádok je 
chránenou kultúrnou pamiatkou.

Kultúrne pamiatky: rímsko-katolícky Kostol sv. Cyrila a Metoda z 1. 
polovice  14.  storočia,  kamenná  neskorogotická  krstiteľnica (národná 
kultúrna pamiatka).

V Selčianskej doline je možnosť športového vyžitia sa, a to cyklotu-
ristika,  pešia  turistika,  v  zime  zjazdové  lyžovanie,  bežky,  sánkovanie, 
mož nosti ubytovania vo viacerých chatách a penziónoch.

Odporúčame: navštíviť obec Selce v júni, keď majú svoj Kutliarsky 
deň, kultúrne pamiatky, absolvovať turistiku na Pleše, výstup na Panský 
diel, cyklotrasy v rámci mikroregióna PPD.  

SLOVENSKÁ  ĽUPČA – nachádza  sa  v  nadmorskej 
výške 378 m n. m. Prvá písomná zmienka o obci 
pochádza z roku 1250. Mestečko sa nachádza 10 
km na východ od Banskej Bystrice,  ktoré dostalo 
roku  1340  výsady  mestečka  podľa  krupinského 
práva a mala svoj erb. Roku 1711 – 1918 tu bola 
pa piereň  popri    panskom  pivovare  a  tehelni.  Po 
roku 1918 vznikli  ďalšie podniky  a  to  továreň na 
nábytok, bryndziareň, píla, továreň na nože, tehel-

ňa, výrobňa farieb, výrobňa modrotlače. Ľupčianske nože a modrotlač sa 
dostali aj za hranice  oblasti. V Slovenskej Ľupči sa narodil  Daniel Lichard 
(1812 – 1882), Samo Czambel (1856 – 1909), ktorí majú na rodných do-
moch tabule a Tibor Andrašovan.

Dominantou obce je gotický  hrad - zámok, prvýkrát sa spomína v 
roku 1250 a patril kráľovi. Bol postavený v prvej polovici 13. storočia ako 
poľovnícke sídlo. Najstaršie písomné správy  o zámku pochádzajú roku 
1250, 1255 a 1263. Po smrti  posledného Arpádovca Ondreja III. obsadil 
hrad do roku 1306 Matúš Čák Trenčiansky. Do 16.  storočia sa na hra-
de uskutočnilo niekoľko prestavieb. Roku 1870 bol na hrade sirotinec. 
V súčasnosti  je v súkromnom vlastníctve a je prístupný aj pre verejnosť. 

Kultúrne pamiatky: hrad, zrúcaniny bývalého stredovekého klášto-
ra z prvej polovice  13. storočia – národná kultúrna pamiatka, rímsko-ka-
tolícky  kostol,  spomína  sa  roku  1330,  1615  ho  prestavali,  evanjelický 
kostol a.v. z  roku 1874,  Mariánsky stĺp z čias okolo polovice 18. storočia, 
budova bývalej radnice z roku 1659, chránený pamätný strom Korvínova 
lipa, duby pri Ľupčianskom hrade, Dom remesiel.

Prírodné úkazy: Mackov bok  -  chránené nálezisko ponikleca  slo-
venského vyhlásené roku 1976, štátna prírodná rezervácia Príboj  s du-
bovým porastom, chránený prírodný výtvor – Ľupčiansky skalný hríb.

Športové vyžitie: cykloturistika v rámci mikroregiónu, pešia turisti-
ka, splavovanie Hrona Na  Mlynčoku, jazdenie na koni – Kamenný ranč, 
agroturistika – Mliečna farma. V zime lyžovanie pri chate Švarca, ľadová 
plocha – korčuľovanie, tenis, skalolezectvo.

Pomníky: Hôrka – masový hrob z 2. svetovej vojny, Pomník padlých 
v I. a II. svetovej vojne, socha partizána – pamätník SNP.

Odporúčame: cykloturistika, pešia turistika, skalolezectvo, jazdenie 
na koni, splav Hrona, návšteva kultúrnych pamiatok, Dom remesiel. 

ŠPANIA DOLINA  – nachádza sa v nadmorskej výške 
710 m n. m. Prvá písomná zmienka  o obci pochádza  
z roku 1263, kde sa spomína ako Montana. Arche-
ologické  nálezy vypovedajú a potvrdzujú, že sa tu 
dobývala už v eneolite. Jej dnešný názov pochádza 
z latinského slova spanatus - špánová, t.j. županova 
dolina. Má veľmi starú a bohatú i veľmi významnú  
banícku históriu s dosahom na celý vtedajší svet.

Dominantou obce je rímsko-katolícky  Kostol  
Premenenia Pána, po komplexnej obnove.

Ďalšie veľmi zaujímavé objekty: Bašta, Klopačka, ľudové domy, štôlne, 
Banícky orloj, Halda Maximilián, ktorá tvorí charakteristickú panorámu obce.

Malý banský okruh:  Denná  štôlňa,  banícky  dom  č.  65,  Fajtlová, 
Štôlňa Mann, Halda Maximilián, Šachta Maximilián, Horná Ludovika – 
šachta, Dolná Ludovika – stupa.

Športové vyžitie:  turistické  trasy  –  najfrekventovanejšia  trasa  na 
Donovaly  cez  Šachtičky,  cyklotrasy  od  horského  hotela  Šachtička  do 
obce Donovaly, ďalej  jazda na koni, v zime možnosť zjazdového lyžova-
nia: Šachtička – Panský diel – Sásová.

Kultúrne a športové akcie:  stolnotenisový turnaj, Jazzový festival, 
ŠpaňRockFest, Špaňodolinský štiarc, Banícka hostina, Banícka cesta, Ba-
nícky bál, Hi-FilmFest, Náučný  banícky chodník, Múzeum medi, Múze-
um špaňodolinskej čipky, Faklcúg – fakľový sprievod, ŠpanDiv – tradičný 
divadelný festival. 

Odporúčame: navštíviť obec Špania Dolina a vybrať si z vyššie uve-
dených možností prežitia nielen víkendového voľna, ale i dovo lenkového 
týždňového pobytu za účelom  spoznania  obce.

VIDIECKY MIKROREGIÓN POD PANSKÝM DIELOM

Vianočné posedenie

Redakcia Bystrického permona želá všet-
kým svojim čitateľom a priaznivcom v 
roku 2017 oceán šťastia, more lásky, rieku 
priateľstva a potok zdravia, pramienok 
nádeje a ani kvapku sklamania.

Michal Kiššimon
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