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Pokračovanie na str. 2.

Stredoveké umenie tvorí kvalitatívny vr-
chol slovenského výtvarného dedičstva a niek-
toré jeho pamiatky sa radia k najcennejšej vý-
tvarnej produkcii svojej doby.

V stredoslovenských banských mestách 
záver stredoveku ukončuje architektonický vý-
voj gotiky1 na  Slovensku. Tento sa prezentuje 
výstavbou meštianskych  domov, radníc, fortifi-
kácií a najmä  farských kostolov.

Pritom B. Bystrica sa nám javí ako umelec-
ky najvýznamnejšie mesto stredného Sloven-
ska, pretože B. Bystricu nestavia do popredia 
iba množstvo pamiatok, ale aj ich kvalita, ich 
vzájomná súvislosť, dovoľujúca uvažovať o už-
ších dielenských okruhoch (bol v meste pravde-
podobný kontakt s umením Viedne a Krakova). 
Tento fakt potvrdzuje pôsobenie v B. Bystrici 
takých osobností, akými boli Majster Pavol z Le-
voče či Anton Pilgram. 

Majster Pavol vošiel do povedomia od-
bornej, ale tiež laickej verejnosti ako sochár – 
rezbár. Jeho krídlové oltáre tvoria vrchol ume-
leckej tvorby tohto obdobia v celej Európe, 
preto sme sa dnes rozhodli predstaviť tento 
umelecký artefakt. 

2017 
Majstra Pavla z LevočeROK

GOTICKÝ KRÍDLOVÝ OLTÁR

Najvýznamnejšou historickou budovou 
tos kánskeho mesta Florencia reprezentujúcou 
jeho svetskú moc je svetoznámy Starý palác 
či Palazzo Vecchio. Základ budovy vznikol už 
v období gotiky, avšak jeho dostavba pod ve-
dením slávneho architekta Giorgia Vasariho sa 
niesla v duchu renesancie. Počas dostavby G. 
Vasariho (pracoval na prestavbe paláca v služ-
bách florentského vojvodu Cosima de Medici 
v rokoch 1555 – 1574) vznikla v paláci aj sieň 
pôvodne určená pre účely šatne. Práve túto 

BANSKÁ BYSTRICA NA UNIKÁTNOM MAPOVOM 
DIELE V MESTE FLORENCIA

Gotické krídlové oltáre sa stali najvý-
znamnejším umeleckým produktom sakrál-
nych objektov neskorej gotiky, ktorá dosahu-
je svoj vrchol v stredoslovenských banských 
mestách prostredníctvom drevorezbárstva 
a ta   buľového maliarstva. Rozmach gotických 
kríd lových oltárov (GKO)  na konci 15. a  na zač. 
16. storočia sa javí ako výsledok konsolidácie 
hospodárskych pomerov, rozvoja slovenských 
miest a snaha týchto miest reprezentovať seba 
prostredníctvom farských kostolov.

Gotický krídlový oltár je pôsobivé spoje-
nie sôch, reliéfov, obrazov a dekoratívnej rezby 
skriňového nábytku do jednotného harmo-
nického celku. Ich vznik súvisí s uchovávaním 
ostatkov  svätcov v relikviách – skriniach, ktoré 
sa časom transformovali na skriňový oltár.  

GKO tvorí podstavec – stipes, v tvare 
kvádra.  Na ňom je položená širšia a dlhšia ka-
menná platňa zvaná – menza. Na zadnej časti 
menzy je položený oltárny nástavec – retabu-
lum, umelecky spracovaná časť kresťanského 
oltára. Zadná stena oltára je  pripevnená k okra-
ju menzy alebo stojaca na nej, prípadne za ňou.

O tom, či aj v Banskej Bystrici bude rok 2017 bude Rokom Majstra Pav-
la z Levoče, sa rozhodne na mieste, o ktorom sme písali v Permone číslo 
4 v roku 2016. Gotický krídlový oltár je najvýznamnejší umelecký artefakt 
neskorej gotiky, preto sme sa rozhodli hľadať aj na stránkach nášho 
časopisu súvislosti Majstra Pavla s týmto umeleckým skvostom.

sieň sa rozhodol vojvoda Cosimo Medici vy-
zdobiť veľkolepou sériou máp sveta, teda 
akousi dobovou maľovanou kozmografiou. 
Tá mala odrážať Cosimov záujem o geografiu, 
prírodné vedy a obchod. 

Mapová sieň mala byť zároveň odkazom 
na jeho moc a oslavou Cosima ako pána sve-
ta. To mala vyvolať okrem iného aj asociácia 
jeho mena Cosimo s gréckym označením sve-
ta cosmos.

Pokračovanie na str. 2.Hlavný oltár Chrámu svätého Jakuba v Levoči
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Retabulum pozostáva zo strednej skrine: oltárnej archy – oltárnej 
skrine, v ktorej stála buď plastika hlavného patróna alebo aj trojica svät-
cov, z ktorých jeden vždy predstavoval hlavného patróna. Oltárna skriňa 
v tvare kaplnkového priestoru kopíruje dva vzory: Hansa Multschera 
z Ulmu a Gerhaerta Leydena z Kostnice (2). Krídla umiestnené po stranách 
archy mohli byť umiestnené buď natrvalo, prípadne sa otvárali a zatvárali. 
Podľa liturgických potrieb. V ob-
dobí pôstu bolo vidieť len zavreté 
krídla. Zatiaľčo predná časť krídiel 
krídlového oltára mohla byť vyre-
závaná, prípadne maľovaná, zadná 
časť bola vždy maľovaná.

Nad archou sa spravidla týči 
bohatý štít v podobe pozlátenej 
gotickej architektúry. Prvé štíty za-
berali šírku skrine, neskôr horná 
rímsa umožňuje širšie štíty, ako bola 
skriňa. Vzhľad štítu má dve podoby 
– starší štít tvoria tri tabernákulo-
vé vežičky s kružbami, v ktorých sú 
niky s baldachýnmi, do ktorých vkla-
dali sochy. Mladší je štít z fiál, medzi 
ktoré sa vkladajú sochy.

Pod archou sa umiestňovala 
horizontálna predela, ktorá tvorila 
nosný článok medzi menzou a oltárnou skriňou s maliarskou alebo so-
chárskou výzdobou. 

Predela bránila otieraniu oltárnej skrine o menzu. Hoci väčšina pre-
del  má maliarsku výzdobu, napr. Veronikina šatka, sú však aj vyrezávané 
predely s námetom Poslednej ve-
čere, prípadne Kristus Vševládca 
a 14 pomocníkov.

Vznik GKO ovplyvnil:
- objednávateľ: zvyčajne 

mestská rada, cirkevný hodno-
stár, zemepán na vidieku, patricij 
v meste, prípadne inštitúcia (napr. 
Bratstvo Božieho Tela);

- dodávateľ: majster dielne, 
maliar, rezbár dojednal s objedná-
vateľom a odberateľom podrob-
nosti – komu bude zasvätený, aký 
bude veľký, aká bude cena, kde 
bude umiestnený. Dodávateľ vy-
tvoril návrh oltára a objednávateľ 
spolu s odberateľom návrh po-
súdili a pripomienkovali. Dodávatelia boli prevažne anonymní. 

 - tvorca GKO často pracoval podľa predlohy, napr. v prípade  Kapln-
ke sv. Barbory v B. Bystrici boli použité grafické listy Martina Schongaue-
ra  a  Albrechta Dürera. Na vzniku veľkého krídlového oltára sa podieľala 
dielňa, súčasťou ktorej boli rezbári, maliari, stolári, pozlacovači, „bola to 
súčasne stavba i obraz, javisko i kniha“.  

Najstarší slovenský stredoveký gotický krídlový oltár (GKO) je približ-
ne z roku 1260 z Vojnian,  autor je neznámy, v súčasnosti sa nachádza 
v SNG v Bratislave. Za najvýznam-
nejšie krídlové oltáre sú považova-
né:  Oltár Ukrižovania  z kláštorné-
ho kostola v Hronskom Beňadiku 
(1427, autorom je Majster Tomáš 
z Kluže, od roku 1870 v Diecéznom 
múzeu v Ostrihome); hlavný Oltár 
sv. Alžbety Durínskej (1473 – 1477, 
majster neznámy, v Dóme sv. Alž-
bety v Košiciach); hlavný Oltár sv. 
Jakuba v Kostole sv. Jakuba v Le-
voči (1517, Majster Pavol z Levo-
če). Ďalšie oltáre: hlavný Oltár sv. 
Jána Krstiteľa v Sabinove v Kostole 
mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa 
(1510 – 1516, Majster Pavol z Levo-
če, od roku 1896 v Národnej galérii 

v Budapešti); bočný Oltár Korunovania Panny Márie (1490, autor nezná-
my, v Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie – Thurzovcov v Spišskej Kapitule 
v Spišskom Podhradí) a bočný Oltár sv. Barbory v Banskej Bystrici v Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie (1509, Majster Pavol z Levoče). Začiatkom 17. 
st. sa končí obdobie krídlových oltárov na Slovensku. 

Gotika – umelecký a kultúrny štýl prevládajúci od druhej polovice 12. 
storočia do polovice 16. storočia. Jej 
rozšírenie sleduje hranice stredo-
vekej latinskej vzdelanosti. Popri ar-
chitektúre sa prejavila v sochárstve, 
maliarstve, umeleckých remeslách, 
spôsobe odievania i v životnom štý-
le. Všeobecne vyčleňujeme ranné, 
vrcholné a neskoré obdobie, ich tr-
vanie a vývoj v jednotlivých kra jinách 
bolo odlišné.

Pôvodný pojem gotika (ta-
lian sky gotico = cudzí, barbarský) 
používali v 15. storočí talianski 
renesanční vzdelanci ako hanlivé, 
negatívne označenie súdobej ar-
chitektúry; názov bol pejoratívny, 
odvodený od mena germánskeho 
kmeňového zväzu Gótov, s ktorým 
sa spájal zánik antickej kultúry.

Nástup gotického umenia v 13. storočí, najmä v západnej Európe, 
je sprevádzaný zmenou duchovnej kultúry prejavujúcej sa nástupom ra-
cionalizmu a rytierstvom ako novým životným štýlom.

Gotická architektúra je odhmotnená a možno ju charakterizovať 
ako syntézu stavebnej techniky, 
skulptúry a umeleckého remesla. 
Najvýraznejšie sa prejavuje vo vý-
stavbe katedrál. Typickým znakom 
je lomený oblúk, klenba spočíva-
júca na rebrách, štíhle stĺpy, vyso-
ké lomené okná vyplnené vitráža-
mi, kruhové okná – rozety, štíhle 
vežičky – fiály.

Sochárska výzdoba používa 
drob né plastiky: postavy z mytoló-
gie, motívy zvierat, prípadne rast-
lín, drapérie (v maliarstve a so  chár-
stve zriasená látka). 

V maliarstve sa uplatňuje sloh 
nástennými maľbami, maľ ba mi na 
krídlových oltároch a  knižnou maľ-
bou. Gotika prenikla aj do umelec-

kých remesiel: kovolejárstva (zvony, krstiteľnice), zlatníctva, šperkárstva 
(monštrancie, kalichy) a nábytkárstva. Prvou pamiatkou tohto slohu je 
kláštorný Kostol St. Denis v Paríži 1140 – 43. Otcom gotiky je francúzsky 
architekt Suger (1081 – 1155). Z Francúzska preniká do celej Európy, na 
Slovensko v polovici 13. storočia. 

Gotika na Slovensku
Slovensko v rámci stredovekého Uhorska na nové umelecké zmeny 

odpovedá až po mongolskom vpá-
de (1241 – 1242) a po vojne o rak-
úske dedičstvo (1260 – 1278). Zde-
vastovanú krajinu sa snažil uhorský 
kráľ Belo IV. obnoviť opravou už 
existujúcich hradov, ktoré odolali 
náporu Mongolov a vybudovaním 
nových. Do krajiny sú povolávaní 
cudzinci hovoriaci po nemecky. 
Rozširuje sa počet miest, ktoré sa 
stávajú nielen centrom stavebnej 
aktivity, ale tiež vzdelanosti (kosto-
ly, kláštory). Pri kapitulách vznikajú 
prvé školy a knižnice.

Stabilizácia politických a hos-
podárskych pomerov v 14. storočí 
za Anjuovcov umožnila uplatnenie 

Pokračovanie zo str. 1.GOTICKÝ KRÍDLOVÝ OLTÁR
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gotickej kultúry v Uhorsku vrátane Slovenska, a to nielen v oblasti cirkevnej, 
ale aj svetskej.

Na Slovensku rozlišujeme rané (1244 – 1310), vrcholné (1310 – 
1430) a neskoré obdobie gotiky (1430  – 1540).

Nicolaus Gerhaert van Leyden (1425 – 1473) bol holandským so-
chárom a rezbárom neskorej gotiky. Pôsobil v Nemecku a Rakúsku. 
Vedúci predstaviteľ porýnskeho naturalizmu, tvorca nových kompozícií 
a figurálnych typov. Usiloval sa o psychologické vystihnutie portrétova-
ných osôb. Pracoval v Trevíre, v rokoch 1463 – 67 v Štrasburgu, potom 
v Bazileji, Baden-Badene a vo Viedni pre cisára Fridricha III. pracoval na 
náhrobku v Dóme sv. Štefana. 

Slovník architektonických výrazov:

archa  –  cirkevný krídlový zatvárací oltár  
baldachýn – arch. kamenná strieška na konzolách alebo stĺpoch nad por-

tálom alebo sochou
fiála – výzdobný aj konštrukčný článok gotickej architektúry v tvare ihla-

na, ktorým sa  zakončievali oporné piliere
kružba – gotický architektonický článok zložený z profilovaných prútov 

tvoriacich geometrické obrazce, používaná na členenie a výzdobu 
okien, portálov, zábradlí, štítov a múrov okien 

pastofórium - miestnosti susediace s apsidou (výklenkom oblého pôdo-
rysu pričleneným k hlavnému priestoru starokresťanskej baziliky),  
- miesto na úschovu hostie,
- v gotike samostatný architektonický prvok vo forme malého vežo     
  vitého, bohato členeného podstavca,
- v románskom období výklenok v múre

presbytérium – priestranstvo mierne vyvýšené alebo oddelené zábra-
dlím pri hlavnom oltári je vyčlenené pre duchovných, prípadne 
spevákov   

sanktuárium - malý výklenok v presbytériu s ozdobnou skrinkou na ulo-
ženie nádoby s hostiami

tabernákulum -  cirkevná skrinka na oltári na uschovávanie monštrancie, 
kalichov              

- arch. baldachýnový prístrešok v gotickej architektúre 
- arch. ozdobná nadstavba so stĺpmi a ihlancovou strieškou na gotických 

oporných pilieroch, často ozdobená sochami. 

BANSKÁ BYSTRICA NA UNIKÁTNOM MAPOVOM DIELE V MESTE FLORENCIA

Pokračovanie zo str. 2.

Unikátny maľovaný nástenný atlas sveta (orbis pictus), ktorý tvorí 
53 olejomalieb vznikol v rokoch 1563 – 1586. Vytvorili ho dvaja umel-
ci – kartografi. Prvým z nich bol dominikánsky mních Egnazio (Ignazio) 
Danti. Ten na mapovom diele pracoval v rokoch 1563 – 1575. Počas 
tohto obdobia vytvoril 30 máp. Po smrti Cosima, ktorý od roku 1569 
vládol už ako toskánsky veľko-
vojda Cosimo I. de Medici, Danti 
z Florencie odišiel a zanechal ne-
dokončené dielo. Cosimov syn a 
nástupca Francesco I. povolal na 
dokončenie diela olivetánskeho 
mnícha a florentského kartografa 
Stefana Buonsignoriho. Ten začaté 
mapové dielo dokončil a v rokoch 
1576 – 1586 vypracoval spolu 23 
ďalších máp.  

Dokončené dielo predstavu-
je vôbec najstarší podobný nás -
tenný mapový cyklus. Obaja kar-
tografi ním vytvorili akýsi atlas 
mo derného veku, odrážajúci úro-
veň poznania sveta v druhej po-
lovici 16. storočia. Okrem Európy 
znázornili aj oblasti na území Af-
riky, Ázie, Ameriky, ale aj polárne 
krajiny. Z pohľadu Stredoeurópa-
na zaujme predovšetkým mapa s názvom Germania, ktorú v roku 1577 
vytvoril Stefano Buonsignori. Možno predpokladať, že na vytvorení 
mapy Germanie mal osobný záu-
jem aj nový toskánsky veľkovojda 
Francesco I., pretože jeho man-
želkou bola habsburská princezná 
Jana Rakúska, najmladšia dcéra 
cisára Ferdinanda I. a sestra jeho 
nástupcu Maximiliána II.

Mapa Germanie napriek svoj -
mu názvu znázorňuje územie celej 
strednej a čiastočne aj sever nej 
a západnej Európy. Okrem samot-
ného Nemecka aj územie Nizozem-
ska, Dánska, Poľska, Švaj  čiarska, 
Rakúska a Uhorska. Mies topis na 
území Uhorska je vzhľadom na 
malú mierku mapy pomerne ried-
ky. Aj napriek tomu na mape náj-
deme najvýznamnejšie slovenské 
mestá. Popri Bratislave, Trenčíne, 
Košiciach a iných slovenských mes-
tách tu nachádzame zachytené 
aj mestá ležiace v stredoslovenskej banskej oblasti. Okrem Krupiny, 

Zvolena, Banskej Štiavnice, Novej Bane a Kremnice sa tu nachádza aj 
Banská Bystrica zapísaná pod svojim skomoleným nemeckým názvom 
ako Newsol. Okrem nášho mesta je na mape zakreslená aj rieka Hron 
pod názvom Gran.

Nástenná mapa Germanie patrí spolu s ostatnými mapami z ma-

povej siene florentského vládneho paláca k nádherným dokladom úrov-
ne dobovej renesančnej kartografie. Svoje miesto na tomto unikátnom 

nástennom atlase umiestnenom 
vo vtedajšom kultúrnom „pupku“ 
sveta našla aj naša Banská Bystri-
ca. Keďže florentský Starý palác 
býva povinnou zastávkou každého 
návštevníka Florencie, je potrebné 
upozorniť potencionálnych návštev-
níkov aj na túto kartografickú zau-
jímavosť a malú banskobystrickú 
stopu na nej.

Oto Tomeček
Literatúra: 
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Mapová sála Florencia - Palazzo Vecchio

Detail nástennej mapy Germanie 
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Poniky patria medzi najpozoruhodnejšie obce 
nášho regiónu. Majú za sebou nielen veľmi po-
hnutú históriu s množstvom dramatických udalostí, 
ale aj obdobia silného rozkvetu a prosperity. Prvá 
písomná zmien ka o obci pochádza z roku 1282, ale 
územie bolo osídlené podstatne skôr. Dokazujú to 
aj početné archeologické nálezy a lokalita Drienok, 
kde sa ťažila ruda možno už aj v praveku. 

Na kopci Stráňa sa nachádza veľmi cenný historický Kostol 
svätého Františka Serafínskeho. Postavený bol v roku 1323. V roku 
1512 bola ku kostolu dostavaná obdĺžniková kaplnka s márnicou. 
Ku kostolu sa viaže niekoľko známych i menej známych podzem-

ných priestorov. V spomínanej kaplnke sa nachádza krypta z roku 1764, 
kde je pochovaná pani Anna Mária z Terchovej, z rodu Dúbravických. 
Ďalšia, kňazská krypta sa nachádza aj pod presbytériom. Do nej boli 
pochovávaní kňazi až do roku 1770. Obe tieto krypty sú dobre známe. 
Krypta Anny Márie z Terchovej je prístupná z vnútra kostola, jej uzatvá-
rací kameň s epitafom je voľne prístupný. Podľa správ je krypta prázdna. 

K zaujímavostiam patrí existencia údajne ešte jednej malej krypty, 
ktorá sa má nachádzať napravo od krypty pod presbytériom. Malo tu 
byť pochované dieťa jedného z evanjelických farárov z čias, keď ponickú 
farnosť spravovali obe konfesie. Overenie danej informácie je možné iba 
ďalším prieskumom. V prípade potvrdenia by išlo o netradičnú situáciu. 

K starobylým obciam a kostolom sa zvyčajne viažu aj legendy a zá-
hady. Nie je to inak ani v Ponikách. Legendy hovoria, že z kostola 
vedie tajná chodba dolu do starých pivníc. Existencia týchto pivníc je 
preukázateľná. Nachádzajú sa hneď za obecným úradom. Ich vznik sa 
viaže k starému pivovaru, ktorý kedysi v obci fungoval. Doložený je 
už v roku 1750. Prvé dve pivnice vznikli práve v tomto období a slúžili 
potrebám pivovaru. 

Existencia tajnej chodby je s najväčšou pravdepodobnosťou len le-
gendou, i keď jej výstavba nie je úplným nezmyslom. Poniky si vo svojej 
histórii užili veľa tragických okamihov a hornina, na ktorej je kostol po-
stavený, je vhodná na budovanie podzemných priestorov, čo dokazujú aj 
spomínané pivnice. Avšak pivnice sú novodobé, a teda chodba by mu-
sela byť budovaná len pred niekoľkými storočiami a je teda pravdepo-
dobné, že by sa na takúto rozsiahlu stavbu zachovalo viac pripomienok, 
než len legendy. 

    Richard R. Senček

Tajomstvá kostola v Ponikách

ČRIEPKY Z HISTÓRIE

PRED 500 ROKMI V ROKU 1517
• richtárom Banskej Bystrice Tobiáš Rockenfinger

• Z iniciatívy pána Ľupčianskeho hradu Damiána Dóciho a v prítomnosti zá-
stupcov Zvolenskej stolice, zemanov a v Juraja Dúbravického a Jána Ste-
ká zo Zolnej, boli dňa 10. marca 1517 vypočutí svedkovia vo veci hraníc 
Ľupčianskeho panstva, ale hlavne v súvislosti s vtedajšími spormi ľupči-
anskych Dóciovcov s mestom Breznom. Najkompletnejší popis hraníc 
panstva obsahuje výpoveď prvého svedka: 
„Item Joannes Scultetus de Inferiori Lehota, 
existens iam annis centum, cognovit, quod 
methae castri Lipsch incipiuntur a Tergart usque ad montem Zmerkovvize 
et inde tendunt ad montem Tysovvskij Dijel, ab illo monte ad montem Ra-
kitoxvij Keer, jnde ad montem Homolka usque Drabske Hlaue et ab inde 
tendunt usque ad Solna.“ Nasledujúci svedok, deväťdesiatročný Štefan 
Gerczak z Jašenia potvrdil výpoveď predchádzajúceho

• Dóciovci (prenájomcovia slovenskoľupčianskeho panstva) s ozbrojenými 
tlupami vyrabovali a zapálili mesto Brezno. Neušetrili ani kráľovský dom 
a ani kaplnku. Pri tomto vpáde zhorel kostol a zabili aj dvoch farárov

• 27. 8. Bolo vydané svedectvo rady mesta Uherský brod o výpovedi 
Valentína Schlegla, zadržaného na žiadosť banskobystrickej MsR pre 
spoluúčasť na vražde istého pisára zo Slovenskej Ľupče spáchanej 
v Banskej Bystrici 11. 6. 1517, ďalej o súde nad Schlegelom a jeho 
poprave - Výpoveď: Ľupčana chytili a na popud Mateja (Grenitzera) 
zavraždili Baltazár Payrle, istý Hensel, Ján Burda, Juraj Taler, Mate-
jov syn Leopold a zadržaný Schlegl. Mŕtvolu pisára odvliekli večer zo 
záhrady za domom “Junnckera Nickela” k ramenu Hrona, Matej (Gre-

nitzer) odišiel potom na Staré Hory a zavolal si ta 12. 6. 1517 i pácha-
teľov vraždy. Sľúbil im, že im zadováži dáku krčmu a dal im 200 fl. z 
pokladnice baníckeho Bratstva, aby ich zaniesli do Brezna. Povedal 
im, že sa mešťania chcú zmocniť peňazí Bratstva; Tobiáša (Rockenfin-
gera) a Janusa (Greimela) treba zabiť. Schlegl sa vyslovil, že odíde do 
Turca, bude tam slúžiť na nejakom hrade a zabije každého Bystričana, 
ktorého dolapí. – Schlegla popravili v Uherskom Brode 27. 8. 1517

• po 27. 8. – Mestská rada Banskej Bys-
trice sa sťažuje panovníkovi na thurzovho 
oficiá la a ban ského majstra Mateja Grenit-

zera: 1. Sústavne brojí proti mestu a pobu ruje baníkov proti mešťa-
nom. 2. Z výpovede baníka odsúdeného v Uhorskom Brode a jeho 
spolupáchateľa súdeného pred tunajšou mestskou radou a orgánmi 
sedrie (Zvolenskej župy) vyplýva, že Grenitzer je iniciátorom rôznych 
zločinov. 3. Žiadajú odstrániť Mateja z funkcie banského majstra, kto-
rou býval vždy poverený niektorý člen mestskej rady. 4. Matejov syn 
Leopold, ktorý žije teraz v Budíne, je vrah a výtržník. Keď mal byť zat-
knutý, zaručil sa zaň jeho otec, dosiaľ ho však pred súd nepredviedol

• 18. 11. - Ľudovít II. zakazuje banskobystrickým komorským grófom 
Jurajovi, Alexovi a Jánovi Thurzovcom narúšať slobody mesta Banská 
Bystrica zavádzaním rôznych novôt, ako je predaj potravín pri ba-
niach, vyňatie poddaných na majetkoch Jána Ernsta spod právomoci 
mesta atď. Na riešenie sporov mesta s nimi, príp. Kremnickou komo-
rou je príslušný jedine kráľovský súd

• 31. 10. - pribil na dvere wittemberského chrámu Martin Luther svo-
jich 95 výhrad proti predávaniu odpustkov

Dušan Jarina
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Na sklonku stredoveku Banská Bystrica upierala svoju pozornosť, 
najmä ekonomickú, na hlavné hospodárske centrá strednej Európy: Kra-
kov, Vroclav, Norimberg, Viedeň, Budín. Zvláštne miesto pritom zohrával 
Augsburg – mesto Fuggerovcov, spoluzakladateľov najznámejšieho ra-
nokapitalistického podniku v Banskej Bystrici špecializovaného na ťažbu, 
spracovanie a export medi. Thurzovsko-fuggerov-
ská mediarska spoločnosť (TFMS 1495 – 1548) sa 
stala prototypom obchodnej spoločnosti raného 
kapitalizmu. Po roku 1526 Fuggerovci vlastnili 
spoločnosť bez Thurzovcov. Okrem nej im na Slo-
vensku patrili aj hradné panstvá Červený Kameň, 
Stupava a Plavecký hrad1. 

Fuggerovci dodnes patria k najznámejším 
ne meckým dynastiám a Augsburg im poskytol 
priestor, kde sa z pôvodných tkáčov postupne stali 
svetoznámi obchodníci a bankári, ktorí požičiavali 
pápežom, ale aj kráľom a cisárom habsburského 
rodu. Koncom 15. a v 1. polovici 16. storočia vstúpi-
la ich dynastia do európskych hospodárskych dej-
ín tak výrazne, že toto obdobie dostalo prívlastok 
„Obdobie Fuggerovcov – Das Zeitalter der Fugger“.  

Určite by stálo za zamyslenie a pokus obnoviť 
vzťahy s mestom, s ktorým medené mesto vstúpi-
lo do svetového hospodárskeho diania na konci 
stredoveku.

Podľa internetovej stránky mesta udržiava 
Banská Bystrica partnerské vzťahy s nasledovnými 
mestami:  Alba, Ascoli Piceno – Taliansko; Budva – Čierna Hora; Dabas, 
Salgotarján – Maďarsko; Durham – Veľká Británia; Halberstadt – Ne-
mecko; Herzliya – Izrael; Hradec Králové – Česko; Charleston – Západná 
Virgínia, USA; Kovačica, Vršac – 
Srbsko; Larisa – Grécko; Mangalia 
– Rumunsko; Montana – Bulhar-
sko; Radom, Tarnobrzeg – Poľsko; 
Tula – Rusko; Zadar – Chorvátsko. 

V stručnej podobe predsta-
vujeme dnešný Augsburg, druhé 
najstaršie mesto Nemecka, cent-
rum historického územia Švábska. 
Rozprestiera sa v juhozápadnej 
časti Spolkovej republiky Nemec-
ko, v  Bavorsku, v  podhorí Álp pri 
ústí rieky Wertach do Lechu, na 
dôležitej dopravnej tepne južného 
Nemecka. V univerzitnom meste 
je koncentrovaný širokospektrál-
ny priemysel. Najväčšiu tradíciu 
má textilný a strojárenský priemy-
sel. V roku 1892 tu Rudolf Diesel 
vynašiel Dieselov motor a v meste sídli letecká továreň Messerschmitt. 
Pritom toto univerzitné mesto je  dôležitým centrom cestovného ruchu 
krajiny – s prívlastkom „nemecké Benátky“. Okrem veľkého počtu di-
vadiel, múzeí, galérií nechýba botanická, zoologická záhrada a obser-
vatórium.

Hoci Augsburg vznikol na 
území obývanom Keltmi, jeho 
názov sa odvodzuje od  bývalého 
rímskeho tábora Augusta Ven-
delicorum. Za rok založenia sa 
považuje rok 15 pred Kristom, 
kedy tu bol postavený rímsky le-
gionársky tábor za cisára Augusta. 
Už v 8. storočí sa stal Augsburg 
diecéznym sídlom a v roku 1276 
ríšskym mestom. Potom, ako bolo 
v meste zavedené v roku 1368  
cechové zriadenie, nastáva jeho 
hospodársky a kultúrny rozmach, 
o ktorý sa zaslúžili obchodné a fi-
nančné aktivity rodiny Fuggerov-
cov a Welserovcov2. V 16. storočí 
prešiel Augsburg na stranu pro-

testantov - v roku 1530 v ňom bolo vyhlásené Augsburské vyznanie viery 
a v roku 1555 uzavretý Augsburský náboženský mier. Augsburské vyzna-
nie viery, latinsky Confessio Augustiana je výklad luteránskej vierouky, 
prvý dokument, zostavený Filipom Melanchtonom za bezprostrednej 
účasti Martina Luthera, ktorým sa oficiálne formulovala jej doktrína. 

Dokument predložený v roku 1530 ríšskemu 
snemu zamietli odporcovia reformácie a cisár Ka-
rol V. (1519 – 1556). Potom sa medzi obidvoma 
tábormi začal ideový a ozbrojený konflikt, ktorý sa 
skončil 25. septembra v roku 1555 Augsburským 
náboženským mierom. Bola to dohoda cisára Ka-
rola V. s katolíckou a protestantskou šľachtou na 
ríšskom sneme, ktorá právne zakotvovala rov-
noprávnosť katolíckeho a protestantského viero-
vyznania a umožňovala ríšskej šľachte slobodnú 
voľbu náboženstva.

Augsburg sa stal súčasťou Bavorska v roku 1806. 
Počas 2. svetovej vojny bolo mesto výraz-

ne poškodené a obnovené až v roku 1963. Dnes 
je Augsburg tretím najväčším mestom Bavorska 
s  počtom obyvateľov 277 000.

Z obdobia rozkvetu mesta pochádzajú aj naj-
významnejšie stavby mesta: románsko-gotický 
dóm - biskupská Katedrála Panny Márie, Kostol sv. 
Ulricha a sv. Afry s hrobmi Fuggerovcov, Kostol sv. 
Anny s kaplnkou Fuggerovcov,  honosná renesanč-
ná mestská radnica s  borovicovou šiškou – symbo-

lom mesta  umiestnenou na streche budovy a so „Zlatou sálou“ – Gol-
dener Saal so 14 metrov vysokým stropom.

V roku 1515 založil Jakub II. Fugger prvú kolóniu chudobných na 
svete – Fuggerei. Toto najstaršie 
sociál ne sídlisko pretrvalo až do 
súčasnosti a je financované z vlast-
níctva potomkov rodiny. V 67 
domoch a 147 bytoch býva 150 
sociálne odkázaných obyvateľov 
katolíckej viery v Augsburgu. Za 
prenájom dvojizbových bytov 
platia ročne 0,88 eura, t. j. nomi-
nálnu hodnotu jednej rýnskej zlat-
ky, ktorú platili ešte prví obyvate-
lia Fuggerei. Za to všetko sa musia 
za svojich podporovateľov každý 
deň pomodliť Otčenáš, Zdravas 
a Verím v Boha. 

Záver textu o meste na Lechu 
tvorí zoznam partnerských miest, 
ktorý určite stojí za to, aby sme ho 
porovnali s našim mestom: Ama-

gasaki, Nagahama – Japonsko; Bourges – Francúzsko; Dayton – Ohio, 
USA; Inverness – Škótsko, Veľká Británia; Jinan – Čína; Liberec –  Česko. 

Jozef Ďuriančik

Poznámky:
1. Podrobnejšie pozri publikáciu 
J. Ďuriančik: Zlatý vek medeného 
mesta. 

2. Welserovci, obchodno-kupecká 
rodina, ktorá základy obchodného 
podnikania položila už v roku 1476 
a  v ktorej dominoval Bartolomej 
Welser (1484 – 1561). Po boku Fug-
gerovcov sa Welserovci podieľali 
na voľbe Karola V. za rímskeho 
kráľa v roku 1519. Za poskytnutie 
pôžičiek Habsburgovcom získala 
rodina šľachtický titul, zmluvy na 
ovládnutie Venezuely a dovoz ot-
rokov z Afriky do Ameriky.

BUDE AUGSBURG ZNOVU PARTNERSKÝM MESTOM BANSKEJ BYSTRICE?

Busta Jakuba Fuggera vo Fuggerei

Augsburgské námestie s Herkulovou fontánou

Dodnes existujúca kolónia Fuggerei
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Ján Khün (tiež: János, Johannes, Hans, Hanns, Hanus, Khuen, Khüen, 
Khunn, Khuenn) bol vychýreným, uznávaným a vyhľadávaným zlatníkom, 
ktorý sa do Banskej Bystrice prisťahoval pred rokom 1550 z Levoče. Od 
roku 1551 bol majstrom banskobystrického zlatníckeho cechu a v ro-
koch 1551 – 1581 sa v meste spomína ako zlatník. Od roku 1566 pôsobil 
v meštianskom bezpečnostnom a protipožiarnom zbore ako veliteľ (Virtl-
maister) štvrte v Špitálskej ulici. Aktívne pôsobil aj politickom živote. V ro-
koch 1570 – 1584 bol členom tzv. vonkajšej mest-
skej rady. Za manželku mal Margarétu Khünovú, 
s ktorou žil na Dolnej ulici v spodnej časti dnešného 
domu č. 17. Khünovci mali štyri deti. Dvoch synov, 
z ktorých Juraj (†5. júna 1594) bol tiež zlatníkom, 
ale s menším nadaním a znalosťami remesla ako 
jeho otec. Druhý syn Jakub Khün, ktorého prijali 
za mešťana 13. júna 1586, pokračoval v otcových 
šľapajach, ale politických. Pri mimoriadnych dopl-
ňovacích voľbách 12. novembra 1606 ho zvolili za 
člena vonkajšej mestskej rady. Dcéry Khünovcov 
sa volali Anna a Barbara. Ján Khün sa vyznačoval 
ľudskosťou a sociálnym cítením: prichýlil a vycho-
vával aj tri siroty Leonarda Pfeffersackha, pre ktoré 
dostal finančnú podporu 10 zlatých. Ján Khün 
zomrel 21. mája 1584. Jeho manželka o dva roky 
neskôr 24. júna 1586.

Z jeho mnohých prác sa dodnes zachoval len 
tzv. Kalich Juraja Radvanského (Kalich Radvan-
ských) z roku 1576. O tri roky neskôr vyhotovil 
svadobný pokál pre rektora tunajšej mestskej latinskej evanjelickej školy 
magistra Pavla Halvepapiusa a jeho manželku Kristínu, vdovu po notáro-
vi Jánovi Geblovi. V roku 1567 dostal Ján Khün netradičnú zákazku. Po-
verili ho pozlátením hodinových ručičiek 
na hradnej veži (zvonica pri Barbakane). 
Za prácu dostal 3 dukáty a celkovo práca 
vyšla na 4 zlaté a 87 denárov.

Ján Khün patril k popredným maj-
strom zlatníckeho cechu, dokonale ovládal 
aj rytecké remeslo, preto sa v roku 1575 
na neho obrátila mestská rada s objed-
návkou na vyhotovenie kalicha (čaše), ako 
svadobného daru zvolenskému kapitánovi 
a podžupanovi Zvolenskej župy Jurajo-
vi Radvanskému (1557 – ?). V zbierkach 
Stredoslovenského múzea sa zachovala 
galvanoplastická kópia tohto diela. Kalich darovalo mesto Banská Bystrica 
Jurajovi Radvanskému pri príležitosti jeho druhého sobáša s Elenou Newe-
ryovou (Ilonou Néveriovou) 
z Krá ľovej, na znak dobrých 
sused  ských vzťahov. Kalich je 
vy robený z tepaného striebra, 
gravírovaný a čiastočne pozlá-
tený. Z masívneho sokla lemo-
vaného perlovcom vystupuje 
kónický plášť, na ktorom je rytý 
a do pásov usporiadaný dekór. 
Výzdoba kalicha obsahuje dva 
motívy: poľovnícky a rodinný. 
Pás na hornom okraji kalicha 
lemuje 3,4 centimetrov široký 
pozlátený prstenec, ktorý tvo-
ria štyri komické výjavy z poľovačky na zajace. Prvý výjav zobrazuje z pušky 
strieľajúceho poľovníka na schúleného zajaca medzi stromami, dvaja ďalší 
poľovníci bez pušky ho chcú uloviť iba vlastnými rukami. Druhý výjav zob-
razuje troch o korisť sa hádajúcich nimródov (lovcov). Dvojica z nich sa bez 
pušky trhá o korisť, poľovník s puškou stojí bokom a pozerá sa na brešúceho 
psa. Tretí výjav zobrazuje poľovníka s puškou, ktorý má namierené do krčmy 
a sprevádzajú ho dva psy. Oproti poľovníkovi beží zajac a druhý s pohárom 
v ruke sa vykláňa z okna krčmy a ponúka poľovníka. Posledný štvrtý výjav 
zobrazuje troch poľovníkov pri deľbe koristi. 

Stredný pás kalicha zdobia motívy z rodinného života. Ústredným 
motívom je banskobystrický erb, ktorý drží anjel (okrídlený génius), pod 

ktorým sa v troch riadkoch nachádza tepaný 
latinský text, ako dedikácia svadobného daru:

„AD SECVNDAS EGREGI DOMINI 
GEORGII RADWANSKII NVPTIAS CIVITAS 
NOVIZOLIENSIS PROPTER FVTVRAM AC 
PERTVRAM SVAM ET HOEREDVM SVORVM 
AMICITIAM: DONO: DEDIT 1.5.7.6.“

Preklad: „Vzne-
šenému Jurajovi Rad-
vanskému pri príle-
žitosti jeho šťastnej 
svadby dalo do daru 
mesto Banská Bystri-
ca na znak večného 
priateľstva svojho i svojich dedičov 1576.“

Výzdoba stredného pásu pokračuje rytými 
motívmi postáv. Prvou postavou je žena s dvomi 
malými deťmi, z ktorých menšie drží v náručí ľavej 
ruky, staršie hladí pravou rukou po čele. Iniciály P. 
R. môžu znamenať Petrus alebo Paulus Radvansz-
ky. Druhou postavou je dievča, držiace v pravej ruke 
bábiku a v ľavej kolísku. Iniciály E. R. môžu znamenať 
Elizabetha Radvanszká. Treťou postavou je chlapček 
cválajúci na drevenom koni. Iniciály G. R. I. môžu 
znamenať meno Georgius Radvánszky Iunior. Ini-
ciály pri postavách pravdepodobne označujú členov 
rodiny Juraja Radvanského. Jednotlivé výjavy sú od-

delené rytinami domácich zvierat: kozou, kohútom, kvočkou s kuriatkami 
a psom. Kalich je zhotovený zo strieborných úlomkov, použitých spôn, ktoré 
sa nachádzali v pokladnici nemeckého kostola. Na kalichu sa nachádzajú aj 

iniciály majstra H. K. (Hans Khün). Ján Khün 
dostal za vyhotovenie diela formou zbierky 
vo farskom kostole 6 zlatých a 32 grajciarov. 
Kópia kalicha v zbierkach Stredoslovenské-
ho múzea má rozmery: výška 18,5 centime-
trov, priemer dna 10 centimetrov a priemer 
ústia 12 centimetrov. Váha kalicha je 330 
gramov. Predmet reprezentoval Mest-
ské múzeum na Svetovej výstave v Paríži 
v roku 1900. Originál kalicha sa nachádza v 
Magyar Nemzeti Múzeu v Budapešti.

Filip Glocko 
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        Hradný areál z 13. storočia v dnešnej Slovenskej Ľupči (kedysi Zólyom 
Lipcse) by nám vedel o svojej bohatej histórii veľmi veľa porozprávať. 
Komu patril a komu nie a prečo, až kým ho nezničil mohutný požiar 
a už nebolo dosť prostriedkov na jeho obnovu a vrátiť mu bývalú slávu.  
Obnova celého areálu pokračovala po častiach a v jednej obnovenej 
časti, ktorá dostala meno Gizela, bol zriadený v roku 1860 výchovný 
ústav, ktorý bol  neskôr v roku 1873 prebudovaný na sirotinec pre siroty 
lesných robotníkov. Až kým sa nedostal do rúk štátu.

Z rôznych príčin bolo v dedinách a mestách mnoho sirôt. Úrady 
tento problém riešili tak, že volili ľudí, ktorým hovorili „sirotský otec“, 
ktorý sa o tieto siroty staral, ako sa len dalo. Cieľom však bolo  umiestniť 
ich do sirotinca, čo však nebolo jednoduché a slúžilo ku cti, že sa tieto 
ústavy snažili navzájom si vypomáhať, ak im to kapacita sirotinca do-
voľovala. Slúži ku cti aj lepšie situovaným ľuďom, že im táto záležitosť 
nebola ľahostajná a pri zbierkach a humanite boli štedrými darcami. 
Niektorí dokonca  prichádzali aj s rôznymi nápadmi, ako získať „zlatky“, 
čo dnes ťažko pochopíme.

 Tak napríklad v roku 1895 bola v Zvolenskej župe vypísaná zbierka  
v prospech župného sirotinca. Cieľom tejto akcie bolo vyzbierať a potom 
predať ohorky cigár. Cigary fajčili lepšie situovaní občania. A div sa 
svete, aj zbierky ohorkov organizovali hlavne bystrickí dôstojníci a to 
práve tam, kde služobne pôsobili. A tak stotník Zsivna Ágost z Lučenca 
odovzdal 8 kg, v druhej zbierke takmer 4 kg, Poručík Göllner Oszkár 
z Ostrihomu 1,5 kg. Zbierky však prichádzali aj z Budapešti, Viedne, 
Podbrezovej, Brezna, Martina. Nezaostala ani samotná Banská Bystrica. 
Nakoniec celkové množstvo vyzbieraných ohorkov z cigár činilo 46 kg, 
ktoré sa predali za 46 zlatých. Zlatka za kilo. Niektorí nefajčiari nechceli 
byť ukrátení a darovali miesto ohorkov peniaze. Zozbierané a darované 
ohorky cigár sústreďoval v Banskej Bystrici  Göllner Frigyes.

Táto činnosť, nech už sa nám zdá byť akokoľvek úsmevná, bola taká 
vážna, že zápisnica z 28. decembra 1895, ktorá má len jeden  bod na 
prerokovanie, sa zaoberá ohorkami na troch stranách. Podpísaný  podžupan 
Csipkay Károly, sirotský predseda a tajomník Weisz mohli byť spokojní.

Aj o činnosti vlastného sirotinca vie však verejnosť veľmi málo alebo 
vôbec nič. Vie len veľmi málo zainteresovaných, že v sirotinci sa nezaháľalo, 
ale za päť rokov pobytu absolventi tu získali celkom slušnú kvalifikáciu 
a odborné remeslo do ďalšieho života. Možnosť dievčat v tejto oblasti 
však v tých časoch bola ešte celkom obmedzená. Zaujímavý dokument 
hovorí sám za seba. Dokument nám prezrádza nasledovné údaje:

SIROTINEC  ZVOLENSKEJ ŽUPY
Sirotinec Zvolenskej župy

Založený:  1. februára 1884

Počet prijatých chovancov:  89
Z toho chlapcov:           59,        dievčat:     30.
               rím.-kat:           69,        evanjel:     20.
               Maďari:              3,        Slováci:   86.

Prepustení chlapci:      37,        dievčatá:   22.
V ústave je chlapcov:   22,        dievčat:     8.

Medzi prepustenými je:                                         chlapec,                                              dievča.
 mlynár:                 1                                                – 
 obchodník:                                 1                                                         –
              nožiar:                                        1                                                         –    
              stolár:                                         1                                                         –
              remenár:                                    1                                                         – 
              kolár:                                           1                                                         –
              obuvník :                                     2                                                         –
               pekár:                                          6                                                         –
               učiteľ:                                          1                                                         –
               krajčír:                                         4                                                         –
               hrebenár:                                    3                                                         – 
               záhradník:                                   2                                                         – 
                lesník:                                          1                                                         –
                fabrický robotník:                      3                                                         –
                pri rodičovskom dome:            2                                                         –
                sluha:                                           1                                                        14
                 v nápravnom ústave:               1                                                         1
 v blázinci:                                   1               1
 zomrel:                                       4                                                          5

 Spolu:                                         37                                                      22

Škola v ústave začala 1. októbra 1889.
Dnes však nevieme posúdiť, či horeuvedené profesie boli študované 

na objednávku, alebo čo ktorému absolventovi najviac „sedelo“.

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

 

O slávnostných službách Božích v minulosti toho veľa nevieme. Len 
veľmi pozorné a podrobné štúdium v archívoch nám čo to poodhalí, pri 
akých príležitostiach sa konali, kde a kedy. Nezaškodí teda krátky exkurz  
vrátiť sa do minulosti. 

Slávnostné služby Božie sa konávali pri význačných príležitostiach, 
ako to uvidíme aj z nasledujúceho krátkeho prehľadu.

Voľba pápeža: 7. februára 1878 zomrel úradujúci pápež Pius IX.  
Na uprázdnený stolec Svätého Otca  bol dňa 20. februára 1878  zvolený 
Vincenzo Gioachino Pecci, ktorý sa narodil 2. marca 1810 v Carpinete 
(Frosinone). Katolícku cirkev viedol ako pápež pod menom Lev XIII. Na 
počesť úspešnej voľby pápeža sa slávnostné služby Božie Te Deum konali 
24. februára 1878  ráno o 8. h v „slovenskom“ rím.-kat. kostole a o 10.h 
v „nemeckom“ rím.-kat. kostole v hradnom areáli. Ponížený sluha, kato-
lícky farár Štefan Hulény toto oznamuje pánu mešťanostovi a srdečne ho 
pozýva na túto radostnú udalosť aj s celým mestským zastupiteľstvom.

Oslavy 15. marca: Tento deň patrí medzi najvýznamnejšie dni 
maďarskej histórie. Viaže sa k roku 1848, keď sa začal vlastenecký boj za 
odlúčenie od Rakúska. Aj dodnes patrí medzi najvýznamnejšie pamätné 
dni. Veľkolepé oslavy zakaždým sprevádzali slávnostné služby Božie. 
Mešťanosta a kráľovský radca Koloman Bittera bol pozvaný aj so všet-
kými úradníkmi na štvrtok 15. marca 1888 do miestneho hradného rím.-
kat. kostola ráno o 9. h  a o pol 11. h do miestneho evanjelického kostola. 
Pozýva usporiadateľský výbor, ktorý má aj svoju oválnu pečiatku. Toto 
všetko sa zopakuje aj o päť rokov neskoršie, 15. marca 1903, keď je 
stále mešťanostom Koloman  Bittera a pozýva ho v mene organizačného 
výboru ten istý František Eder.

František Jozef I. – 40 rokov vlády: Pozvánka mestskej rady na slávnostné 
služby Božie k 40. výročiu  panovania Jeho Výsosti cisára a apoštolského kráľa 

Františka Jozefa I., na deň 2. decembra 1888 o 10. h do miestneho hradného 
kostola. Pozýva úradne rím.-kat. dekan – farár,  Vincent Zeisel.

14. augusta 1877 dáva úradne na vedomie mešťanostovi rím.-kat. 
farár Štefan Hulény, že v sobotu 18. augusta 1877 sa budú konať sláv-
nostné služby Božie v „nemeckom“ rím.-kat. kostole v hradnom areáli, 
o 10. h z príležitosti narodenín Jeho Výsosti apoštolského maďarského 
kráľa Františka Jozefa I. Je pozvaná celá mestská rada.

Vincent Zeisel pozýva mestskú radu na 18. augusta  1891 o 10. h 
na slávnostné služby Božie v hradnom areáli, ktoré sa budú konať pri 
príležitosti narodením apoštolského kráľa.

Štefan Hulény rím.-kat. farár úradne oznamuje mešťanostovi, že 
4. októbra 1877, teda na budúci štvrtok, o 10. h predpoludním, budú 
slávnostné služby Božie z príležitosti menín Jeho Výsosti apoštolského 
kráľa v banskobystrickom „nemeckom“ rím.-kat. kostole v hradnom areáli. 
V roku 1889 farár Vincent Zeisel tiež pozýva mestskú radu na 4. októbra 
pri rovnakej príležitosti. O rok neskôr na 4. októbra 1892 úradne žiada 
Karol Byan v mene veliteľstva banskobystrickej posádky dôstojné miesto 
v kostole pre dôstojnícky zbor pri príležitosti slávnosti menín kráľa.

Sviatok sv. Štefana: Aj dodnes je to najväčší sviatok na pamiatku 
prvého pokrsteného apoštolského maďarského kráľa. Pri tejto príleži-
tosti boli slávnostné služby Božie v banskobystrickom „slovenskom“ 
kato líckom hradnom kostole, 20. augusta 1877 ráno o 8. h. Pozýva farár 
Štefan Hulény.  V roku 1891 rovnako na deň 20. augusta pozýva Vincent 
Zeisel pri tej istej príležitosti. Časy sa však menia a 6. septembra 1921 je 
disciplinárne vyšetrovaný 57-ročný mestský pisár za to, že sa v pracovnej 
dobe zúčastnil bohoslužby 20. augusta na počesť kráľa Štefana v Kapi-
tulskom kostole.

28. október: V roku 1922 Dr. Ján Kohút, generálny vikár biskupský 
a miestny farár, pozýva na národný sviatok 28. októbra v zbožnej vďake na 
ďakovnú sv. omšu s Te Deum-om v hlavnom farskom chráme ráno o 9. h. 

Michal Kiššimon

SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE
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V rozvoji hospodárskeho života 19. storočia mal rozhodujúcu 
úlohu rozvoj dopravy. K rýchlemu rozvoju hospodárstva prispela 
hlavne železnica a to novým spôsobom dopravy. Vlaky ťahané parnými 
rušňami umožnili hromadnú prepravu ľudí a materiálu dovtedy 
nepoznanou rýchlosťou.

Výstavba železníc predurčila budúcnosť jednotlivých miest. Získanie 
železničného spojenia bolo ekonomickým predpokladom ďalšieho 
rozvoja. Tam, kde sa vytvorili výhodné dopravné možnosti, investoval 
sa kapitál a nasledoval rozvoj mesta. Rozvoj dopravy sa stal jedným 
z rozhodujúcich faktorov pri zrode 
priemyselnej revolúcie.

Návrhy na pripojenie územia 
stredného Slovenska na železničnú 
sieť Uhorska postavením železnice 
údolím Hrona smerom na Banskú 
Bystricu existovali už od 50. rokov 
19. storočia, len sa ich nepodarilo 
realizovať.

V 60. rokoch 19. storočia bol 
vývoj železničnej siete Uhorska 
ovplyvnený zvýšenou spotrebou 
uhlia v priemyselnej výrobe. V tom-
to období vznikla aj myšlienka 
stavby železnice Lučenec – Fiľakovo 
– Salgótarján – Hatvan – Pešť. 
Uvedomujúc si dôležitosť železnice, 
mesto Banská Bystrica nadviazalo 
styky s grófom Ľ. Beniczkým a po verilo ho vyjednávať v mene mesta 
o predĺžení železnice do Banskej Bystrice. Jednanie bolo úspešné.

V roku 1863 bola udelená koncesia C. k. privilegovanej spoločnosti 
železnice Pešť – Lučenec – Banská Bystrica a kameňouhoľných baní sv. 
Štefana na postavenie železnice Pešť - Lučenec do roku 1866 a Lučenec 

– Banská Bystrica do roku 1870. Stavať sa začalo v roku 1863. Ale už 
roku 1865 sa spoločnosť dostala do finančných ťažkostí a bol na ňu 
vyhlásený konkurz. Pre Uhorsko mala však železnica veľký význam. 
Preto po prusko-rakúskej vojne dostala spoločnosť dotáciu od štátu 
a konkurz bol roku 1866 zrušený 
a ďalej účinkovala pod novým 
názvom C. k. privilegovaná spo
ločnosť Uhorskej severnej že
leznice. Napriek štátnej pomoci 
sa spo ločnosti nepodarilo vyriešiť 
ekono mické ťažkosti a koncom 
roku 1867 upadla do platobnej ne-
schopnosti. Po dlhých  náročných 
jednaniach nakoniec v polovici 
roku 1868 uhorský štát železnicu 
odkúpil. To bol začiatok Uhorských 
kráľovských štátnych železníc 
(MÁV).

Ešte 2. 4. 1867 sa podarilo 
odovzdať do prevádzky prvý úsek 
železnice Pešť - Hatvan a  9. 5. 
odovzdať ďalší úsek, Hatvan – Sal-

gótarján. Zákonným čl. č. XLIX/ 1868 uhorského zákon níka (o výstavbe 
siete uhorských železníc) bolo určené, že železnica bude dobudovaná 
až do Banskej Bystrice a pre jej pokračovanie bola určená trasa Banská 
Bystrica – Kremnické Bane – Sučany, kde sa mala pripojiť ku Košicko-bo-
humínskej železnici. Pracovať sa však začalo na inej trase, Zvolen – Hron-
ská Breznica – Kremnica – Vrútky, ktorá bola parlamentom dodatočne 
schválená zákonným čl. č. XXXV/1870. Tu bolo ustanovené, že Banská 
Bystrica bude na hlavnú železnicu pripojená odbočnou železnicou II. 
triedy s nižším nápravovým tlakom.

Úsek Salgótarján – Fiľakovo – Lučenec bol do prevádzky odovzdaný 
4. mája 1871 a  úsek do Zvolena 
o mesiac neskoršie, 18. júna. Ces-
tujúci z Banskej Bystrice ku želez-
nici vo Zvolene boli vození kočom, 
nazývaným omnibus. 

6. júna 1871 bol uhor ským 
parlamentom prija tý zákonný 
člá  nok  XXII/ 1871, ktorým bola 
schválená výstavba prípojnej trate 
Severnej želez ničnej vetvy uhor-
ských štátnych železníc zo Zvolena 
do Banskej Bystrice na náklady 
štátu.

Verejno-správna pochôdzka 
novej železnice sa konala v dňoch 
20. – 23. 11. 1871. Odsúhlasená 
bola trasa od stanice Zvolen po 

km 18,7 a na túto časť bolo vydané 
aj stavebné povolenie. Nedoriešené zostalo umiestnenie stanice Banská 
Bystrica (na Uhlisku alebo Horných lúkach), o ktorom mali rozhodnúť 
nadriadené orgány. 

Stavebné práce na odsúh lasenej trase boli zadané v po lovici decembra 
1871, termín ukončenia bol určený na 13. 5. 1873. Dodávateľom spodnej 

stav by sa stal viedenský podni kateľ 
Hablíček, vrchnej stavby miestny 
staviteľ Loch.

S prácami na výstavbe trate sa 
začalo v polovici januára 1872 na 
najťažšom úseku, na svahu Urpína. 
Konečné rozhodnutie o umiest není 
stanice na Horných lúkach padlo 
v polovici augusta 1872. Stavba že-
leznice prebiehala pomerne rých-
lym tempom. Práce na spodnej 
stavbe v júni 1872 boli hotové na 
66%. V máji 1873 boli už na trati 
položené koľajnice, trať bola zaš-
trkovaná, postavené boli strážne 
domčeky, priepusty a drevený 
most cez Hron. Dňa 24. 8. prešiel 

traťou prvý, skúšobný vlak. Popoludní sa konali skúšky mostov a 26. 8. 
bola vykonaná na trati policajná skúška.

Do prevádzky bola trať sta vebnej dĺžky 21,614 km odovzdaná 
s malým oneskorením oproti pô vodne určenému termínu, 3. sep tembra 

1873 večer.
Najväčší sklon na trati dosiahol 

5 ‰, najmenší polomer oblúku 250 
m. Stavebné náklady dosiahli výšku 
780.000 zlatých, teda na 1 km trate 
36,1 tisíc zlatých.

Pri odovzdaní do prevádzky 
boli na jednokoľajnej trati dop-
ravne: stanica Sliač, zastávka Vl-
kanová, s možnosťou križovania 
vlakov, stanica Banská Bystrica. 

Rýchlosť osobných vlakov bola 
určená na 25 km/hod., až od 1. 5. 
1906 bola zvýšená na 40 km/h.

Pre zabezpečenie dopravy 
priemyselných a banských pro-
duktov, hlavne koľajníc zo žele-
ziarní v Podbrezovej, železničná 

ŽELEZNICA ZVOLEN – BANSKÁ BYSTRICA

Návrh umiestnenia stanice na Uhlisku

Zastávka BB Sv. Ján pred r. 1902 Zastávka Banská Bystrica Sv. Ján po roku 1902

Zastávka Banská Bystrica Sv. Ján okolo roku 1908
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trať bola predĺžená do Podbrezovej. Prevádzka začala 26. júla 1884. 
Vtedy trať stratila svoj prvý názov Zvolensko-bystrická železnica a už je 
uvádzaná ako trať Zvolen – Banská Bystrica – Podbrezová. V roku 1892 
drevený most pri stanici už nevyhovoval požiadavkám prevádzky a bol 
nahradený oceľovým.  

Železničné stanice vo Zvole-
ne a Banskej Bystrici boli situo-
vané na okraji mesta, čo po čase 
začalo cestujúcim prekážať. Pre-
to sa mestské rady oboch miest 
obrátili na ministerstvo obchodu 
o zriadenie zastávky v meste. 
Tak boli otvorené zastávky Zvo-
len-mesto a Banská Bystrica sv. 
Ján (1892). Postupne boli otvore-
né aj ďalšie zastávky v Hronseku 
a Iliaši, stanica v Radvani a križo-
vanie vlakov si vynútilo zastávku 
Vlkanová prebudovať na výhyb-
ňu. Rozvoj dopravy na konci 19. 
storočia si vynútil rozšírenie sta-
níc vo Zvolene aj Banskej Bystrici.

Po vzniku ČSR úsek Zvolen 
– Banská Bystrica bol u ČSD zaradený do II. kategórie vedľajšie trate, 
s najväčšou rýchlosťou 60 km/h, nápravovým tlakom do 16 t. 

V tomto období sa prevádz kové ťažkosti v stanici Banská Bystrica, 
zapríčinené jej umiest nením, malým počtom a krátkymi koľajami, ešte 
zväčšili. Snahy o prestavanie stanice začali silnieť. V súvislosti s otvorením 
trate Červená Skala – Margecany a začatím výstavby trate Banská 
Bystrica – Dolná Štubňa, mesto 
Banská Bystrica požiadalo 11. 9. 
1936 ministra železníc o riešenie 
situácie. Žiada železničnú trať 
Zvolen – Podbrezová v km 20,3 
– 22,6 preložiť a postaviť novú 
stanicu. Správa železníc sa bráni 
s poukázaním, že stanicu stačí 
prestavať. Mesto však vzhľadom 
na ďalšie rozširovanie zástavby 
presadzuje postavenie stanice na 
novom mieste.

Po mnohých rokovaniach sa 
v roku 1938 medzi mestom Ban-
ská Bystrica a železničnou sprá-
vou uzatvára zmluva s podmien-
kami účasti mesta na financovaní 
stavby novej stanice. Vzápätí 
mesto dáva vypracovať regulačný 
plán východnej časti Banskej Bystrice so zapracovaním umiestnenia 
novej stanice.

Po otvorení hlavnej trate Červená Skala – Margecany v júli 1936 
vznikla nutnosť rekonštruovať na hlavnú aj trať Podbrezová – Brezno – 
Červená Skala. Táto bola ukončená roku 1940. Nasledovala rekonštrukcia 
trate Zvolen – Podbrezová. Už zostalo prebudovať na hlavnú trať len úsek 
Zvolen - Banská Bystrica, pričom sa uvažovalo aj o jeho zdvojkoľajnení. 
Detailné projekty boli vypracované v rokoch 1940 až 1943. Maximálna 
rýchlosť sa zo 60 zvýšila na 90 km/hod. V celom úseku boli prestavané 

oblúky, niektoré priepusty, postavené nové zárubné, obkladné i oporné 
múry, položený nový zvršok.

Posledná časť rekonštrukcie trate už spadala do výstavby novej 
stanice v polohe Horné lúky. Generálny návrh novej stanice a súvisiace 
úpravy boli schválené už slovenským ministerstvom dopravy v novem-

bri 1939 a podrobný projekt kon-
com októbra 1940. So zriadením 
druhej koľaje sa uvažovalo zatiaľ 
v úseku Banská Bystrica - Radvaň 
nad Hronom. Nová trasa viedla 
po novom násype železničného 
telesa. 

V roku 1941 popri zemných 
prácach na budúcom priestran-
stve stanice začala sa stavať aj 
výpravná budova, v roku 1942 
sa začala výstavba skladu. V sú-
vislosti so začatím prác na regu-
lácii Hrona sa začiatkom marca 
1944 žiada urýchlenie prác na 
výstavbe. Do stavby však nega-
tívne zasiahlo vypuk nutie Slo-
venského národného povstania 

a vojnové udalosti. 
Po vojne hlavnou úlohou bolo obnoviť poškodené a zničené tra-

te a zariadenia, preto výstavba novej stanice zatiaľ nepokračovala. 
Doteraz boli postavené: most cez Hron, ukončená bola hrubá stavba 
výpravnej budovy, sklad tovaru rozostavaný na 90%, podchod k ná-
stupištiam na 80%, zhruba ukončený násyp. V ďal šom období stavba 

viazla pre nedostatok financií, 
pracovných síl a materiálu, takže 
práce pokra čovali pomaly. Posu-
nutie koryta Hrona si vyžiadalo 
postavenie zastávky Banská Bys-
trica mesto na novom mieste. Po 
prekonaní všetkých ťažkostí sta-
nica bola nakoniec slávnostne 
otvorená 1. mája 1951.     

                                                 
Ladislav Kmeť

Literatúra:

Kmeť L., Železničná trať 
Zvolen – Banská Bystrica, Zvolen 
2003

Kubáček a kol., Dejiny železníc na území Slovenska, Bratislava 2007
Magyar vasuti évkönyv 1878, Budapest 1878
Magyar vasútitörténet, 1. zv., Budapest 1995
Magyar vasútitörténet, 2. zv., Budapest 1996
Neusohler Journal, roč. 1871, 1872

Zastávka Banská Bystrica mesto za 1. ČSR

Stanica Banská Bystrica asi rok 1909

Prvý vlak prišiel do Banskej Bystrice pred 144 rokmi. 
Odvtedy sa veľa zmenilo. Z Banskej Bystrice, konečnej stani-
ce, sa stal železničný uzol. V súčasnosti máme staníc v meste 
niekoľko a aj tie menili svoj vzhľad, niekedy aj polohu. 

Postupne, ako plynul čas, niektoré obrazy zanikali a iné 
nové sa tvorili. Občas sa však objaví drobný artefakt, malá 
pripomienka, ktorá nám túto zaniknutú minulosť pripome-
nie. Niekedy je to pohľadnica, inokedy, tak ako dnes, drobný 
predmet. V našich súkromných zbierkach sa nachádza pôvod-
ný cestovný lístok, ktorý bude 18. augusta t. r. oslovovať svo-
ju storočnicu. Podaný bol na Stanici sv. Jána, t. j. na dnešnej 
železničnej stanici Banská Bystrica – mesto. Človek, ktorý si 
ho pred sto rokmi kúpil, s ním aj skutočne odcestoval, o čom 

svedčí kontrola železničným sprie-
vodcom. Presné smerovanie, ani 
účel cesty sa dnes už nedozvieme, 
vieme však, že za 3,20 Rakús ko-
uhorskej koruny sa mohol dostať 
II. triedou do Kremnice, Banskej 
Štiavnice alebo do Lovinobane. 

Zaujímavý je formát lístkov 
a kartónový materiál, z ktorého je 
vyrobený. Prakticky rovnaké lístky 
sa používali skoro až do konca ti-
sícročia a mnohí si na ne ešte stále 
pamätáme. 

Richard R. Senček

Drobná pripomienka
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V roku 2015 uplynulo  150 rokov od založenia prvej liberálnej Židovskej 
náboženskej obce v Banskej Bystrici (ŽNO). Túto skutočnosť si však prítomní 
na slávnostnom večere pripomenuli až 26. októbra 2016, keď bola do života 
uvedená macesom a macesovou múčkou knižná dilógia „Dejiny židovskej 
komunity v Banskej Bystrici“ a „De-
jiny židovskej komunity vo Zvolene“ 
autorov profesora Eduarda Nižňan-
ského, CSc. a Mgr. Michaly Lônčí-
kovej. Práve 150-ročná prítomnosť 
občanov židovského pôvodu v Ban-
skej Bystrici bola dôvodom rozhod-
nutia terajších členov tejto komu-
nity spracovať históriu, pôsobenie 
a vplyv komunity na svoje mestá. 
Členmi ŽNO v Banskej Bystrici sú 
totiž aj občania Zvolena, kde sa 
nepodarilo obnoviť samostatnú ži-
dovskú obec, a preto sa história  pri-
pravila v osobitných knihách.

Slávnostného večera uvedenia 
kníh do života sa v Cikkerovej sieni 
Radnice mesta Banská Bystrica zú-
častnila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, primátor Banskej Bystrice 
Ján Nosko, mnohí zástupcovia kultúrnych a spoločenských inštitúcií oboch 
miest a mnoho hostí. Primátor Banskej Bystrice zakončil svoj krátky prího-
vor výstižnými a zaväzujúcimi slovami: „Spolu sme Bystrica.“ Slávnostnú 
a dôstojnú atmosféru večera pomedzi jednotlivé príhovory umocnili ži-
dovské piesne v precítenom pro-
fesionálnom podaní Janky Orlickej 
s klavírnym sprievodom aj v zahra-
ničí uznávaného klaviristu Petra Jan-
kecha a čaša kóšer vína na záver.                                                          

Možno sa niekomu bude zdať, 
že len 150-ročná prítomnosť Židov 
v našom 761-ročnom meste je len  
krátkodobá história, ale vieme, že 
osudy, migrácia a príchod židovských 
rodín mali aj v dávnejšej minulosti 
svoje úskalia a obmedzenia. Hoci 
uhorská vláda v roku 1840 povolila 
usadzovať sa Židom v celej krajine, 
neplatilo to pre banské mestá a ich 
sedemmíľové okolie. V blízkosti Ban-
skej Bystrice to bola Radvaň a rodina 
radvanského zemepána baróna An-
tona Radvanského, ktorá poskytla 
útočisko prichádzajúcim židovským rodinám už v 30. rokoch 19. storočia.

Až v roku 1860 bolo vydané vládne nariadenie, na základe ktorého Židia 
mohli žiť a podnikať aj v banských mestách a vlastniť nehnuteľný majetok, čo 
bol rozhodujúci moment pre príliv židovského obyvateľstva aj do Banskej Bys-
trice. Spomínané nariadenie z roku 1860 musela akceptovať aj banskobys-
trická mestská rada a už v roku 1861 
vydala prvú licenciu židovskému pod-
nikateľovi M. Elsacovi na výrobu octu. 
V tom istom roku umožnila Židovské-
mu kočovnému divadlu hosťovať 
niekoľko mesiacov v meste.

V roku 1862 bola podaná prvá 
formálna žiadosť na menovanie ra-
bína a zriadenie židovskej nábožen-
skej obce v Banskej Bystrici. Prvú 
liberálnu ŽNO so sídlom v Banskej 
Bystrici viedol sliezsky prisťahovalec 
Rafael Pickler od roku 1865. V roku 
1867 bola postavená moderná neologická synagóga pri riečke Bystrica.

Židovská komunita sa výrazne pričinila o rozvoj mesta a jeho hospo-
dársky pokrok. Krátko pred 1. svetovou vojnou dosiahol počet židovského 
obyvateľstva 1291 osôb (11,7% obyvateľov). Práve členovia tejto komuni-
ty vybudovali v meste prvé priemyselné podniky a rozvíjali terciálnu sféru.

Po holokauste v 2. svetovej vojne sa vrátilo do mesta len niekoľko pre-
živších židovských obyvateľov a hoci  ŽNO obnovila svoju činnosť, veľa jej 
členov emigrovalo po vojne a v roku 1948 z mesta. Ani nastupujúca nová 

totalita, riadená teraz komunistickou mocou, nebola totiž pozitívne naklo-
nená tejto, už fašistickou totalitou temer vyvraždenej skupine obyvateľstva.

Pri budovaní „rovnoprávnej“ socialistickej spoločnosti mala totiž väčšina 
občanov židovského pôvodu založené evidenčné karty v spisoch štátnej 

bezpečnosti, ktoré boli pravidelne 
aktualizované o ich živote, pracovnej 
činnosti a funkciách v zamestnaní, 
pohybe a cestách (dovolenkách - 
kde, kedy a s kým) a najmä  hodno-
tenia ich postoja k spoločenskému 
a štátnemu zriadeniu. ŽNO v Banskej 
Bys  trici v takejto atmosfére zanikla 
v roku 1960. Ako definitívne zni-
čenie stôp židovskej prítomnosti 
v meste bola v roku 1980 zbúraná aj 
budova synagógy.

O dusivom období komunistickej 
totality pre židovskú komunitu svedčí 
aj množstvo iných udalostí z toho ob-
dobia. V Bratislave napríklad zbúrali 
v rokoch 1967-1969 neologickú sy-
nagógu, ktorá nebola poškodená ani 

počas 2. svetovej vojny a plánovalo sa v nej zriadiť židovské múzeum. Bola to stav-
ba architektonicky významná aj v rámci európskeho kontextu. Keď sa oznámil 
pripravený plán asanácie, chceli ju zahraniční záujemci odkúpiť, rozobrať a pre-
miestniť do Viedne. Vtedajšie vedenie však nemohlo súhlasiť s takouto viditeľne 
negatívnou vizitkou k židovským pamiatkam, oželelo aj zaujímavú devízo-

vú ponuku a pod zámienkou výstavby 
nového mosta budovu synagógy asa-
novali. Stačilo pritom k jej záchrane 
posunúť projekt príjazdovej cesty na 
most len o 1,5 – 2 metre a synagóga 
mohla ostať stáť na mieste.

Už krátko po zmene spoločen-
skej situácie a štátnej politiky Ne-
žnou revolúciou mal pán Juraj Tur-
čan v roku 1990 odvahu iniciovať po 
30-ročnej prestávke obnovenie Ži-
dovskej náboženskej obce so sídlom 
v Banskej Bystrici. Do obnovenej 
obce dochádzali aj obyvatelia Zvole-
na, Rimavskej Soboty, Ružomberka, 
Brezna, Prievidze a iných miest. Po-
darilo sa mu tým oživiť po vedomie 
prítomnosti súčasnej židovskej ko-
munity nielen v našom meste a zvi-

diteľniť prínos a zásluhy jej členov aj v novodobej histórii. Pán Turčan viedol 
ŽNO 25 rokov a slávnostným zápisom tejto skutočnosti do Pamätnej knihy 
mesta Banská Bystrica sa ŽNO so sídlom v Banskej Bystrici opäť zapísala 
a vstúpila do historických análov mesta.

Neuvádzame obsiahly pre hľad prínosu židovských spoluobčanov svojim 
mestám, ale mená z tejto komu-
nity za svoje zásluhy nachádzame 
aj medzi čestnými občanmi našich 
miest. V Banskej Bystrici je to Cha-
viva Reiková, hrdinka štátu Izrael 
a Peter Karvaš, významný dramatik, 
spisovateľ a literárny kritik, vnuk na-
jvýznamnejšieho banskobystrického 
umelca, maliara Dominika Skutecké-
ho. Vo Zvolene je to Edita Drori Ern-
stová – aktívna účastníčka SNP.

Aj v súčasnosti členovia židov-
skej komunity významne po má-
hajú rozvoju a zveľaďovaniu života 
vo svojich mestách, o čom svedčí 
napríklad aj Cena mesta Zvolen 
udelená Izraelskej obchodnej komore 
a Cena primátora Zvolena udelená 
Jozefovi Klementovi. V Banskej Bys-
trici Cenu primátora obdržali  Mgr. Ali-
ca Frühwaldová a MUDr. Ivan Belan.

DEJINY ŽIDOVSKÝCH KOMUNÍT V BANSKEJ BYSTRICI A VO ZVOLENE

Kolektív autorov a tvorcov knižnej dilógie, uprostred primátorka Zvolena 
a primátor Banskej Bystrice

Budova bývalého rabinátu po rekonštrukcii v roku 1994

Knižná dilógia

Motív zo strešného okna budovy ra-
binátu v umeleckom vyhotovení pani 
Drahomíry Horváthovej (paličkovaná 
čipka) z klubu Čipôčka v Rudlovej. 
(Domové znamenia 2015.)
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Knižná dilógia Dejín židovských komunít v Banskej Bystrici a vo 
Zvolene, ktorá vyšla k uvedenému výročiu, je nielen prameňom infor-
mácií o osude židovských komunít v našich mestách, ale aj cenným 
zdrojom uverejnených historických dokumentov, ktoré neboli doteraz 
oficiálne publikované. V prílohách kníh sú zoznamy arizovaných fi riem, 
zoznamy zlikvidovaných židovských podnikov, zoznamy židovských 
domov s menami dočasných správcov, vo zvolenskej knihe aj zoznam 
zavraždených občanov.  

Knižnú dilógiu, ktorej vydanie finančne podporil Ústredný zväz 
židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, je možné si 

kúpiť v Múzeu SNP, Info-
centrách v Banskej Bys trici 
a vo Zvolene, kníhkupec-
tvách DUMA a Artforum 
v Banskej Bystrici.                                                                             

 Ivan Belan                                                                                                                                          

Pokračovanie zo str. 10

V poslednom minuloročnom čísle Permonu bol článok k nedožitým 75. 
narodeninám banskobystrického rodáka, hudobníka Honoráta Cotteliho, te-
raz dopĺňame obraz rodiny Cotteliovcov z pramenných archívnych materiálov.

Najstarším Cottelim, ktorý sa stal občanom mesta Banská Bystrica 24. 
októbra 1795, bol kominár Karol Cotteli. O 6 rokov neskôr 16. júna 1801 bol 
prijatý do zväzku mesta František Cotteli, bez uvedenia povolania a miesta 
narodenia. V akom vzťahu boli s Karolom Cottelim, zatiaľ nevedno. Fran-
tiškov synček Honorátus, narodený vo Viedni, mal vtedy 2 roky. František 
Cotteli nepobudol v našom meste dlho, lebo r. 1804 sa mu opäť vo Viedni 
narodila dcérka Amália. Pravdepodobne po jej narodení sa presťahoval do 
Temešváru, kde pracoval na pošte ako úradník. Bol nemeckej národnos-
ti, o čom svedčí zachované vysvedčenie syna Honoráta z roku 1812, pri 
ukončení školskej dochádzky s vynikajúcim prospechom (prímus eminens). 
Honorátus i ďalší z rodiny boli zamestnancami Kráľovskej banskej a neskôr 
lesnej komory a ako takí boli podľa potreby presúvaní na rôzne miesta. Ho-
norátus Cotteli (1799 - 11. júl 1882) bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou 
Annou Ambigler mal 13 detí. Kde sa narodili prvé deti, nevieme, ale ďalšie tri 
dcéry sa narodili v Podgórze (Stredné Poľsko), nasledujúce dve dcéry vo Vie-
ličke, kde sú soľné bane, potom dcéra Honoráta a syn Honorátus v Bochnii 
(medzi Krakovom a Vieličkou) a posledná dcéra zase vo Vieličke. Niekedy 
okolo roku 1854 sa Honorátus Cotteli - správca banskej pokladne - presťa-
hoval do Banskej Bystrice a tu sa ako vdovec oženil s dcérou lesného maj-
stra Andreja Kasanického a Terézie Haasovej Ottíliou, ktorá bola o 28 rokov 
mladšia. Ešte stihol mať s ňou deväť detí, posledné ako 69-ročný. Vekový 
rozdiel medzi prvým a posledným dieťaťom bol 46 rokov (presne ako u otca 
Jozefa Dekréta Matejovie, lenže ten mal posledné dieťa ako 76-ročný). 

Až od tohto druhého sobáša v roku 1854 žili Cotteliovci dlhodobo v Ban-
skej Bystrici. Najprv bývali v Dolnej ulici č. 23 ako nájomníci v dome, ktorý 
do roku 1885 vlastnil župný lekár dr. Karol Málus (rodák z Brezna), po jeho 

smrti Robert Puschmann z obchodníckej rodiny Puschmannovcov a potom 
advokát Koloman Burkovský. Čitateľov môže zaujímať, že sestra Ottílie Kasa-
nickej, Amália, sa vydala v banskobystrickom  evanjelickom chráme, hoci bola 
katolíčka, za vtedajšieho župného tajomníka Janka Francisciho Rimavského, 
ktorý bol veľmi hanblivý, a tak ich zoznámeniu musel napomôcť a pri sobáši 
aj svedčiť jeho verný priateľ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. Janko 
Francisci, v prešporských nemeckých novinách označený ako „najkrajší muž 
Slovenska“, sa neskôr stal liptovským županom. Krásne portréty jeho i jeho 
manželky Amálie sa nachádzajú v stálej expozícii na hrade v Bratislave. 

Honorátus II. Cotteli, narodený 27. mája 1842 v Bochnii, bol zamest-
nancom kráľovského lesného úradu, neskôr vo funkcii lesného účtovného 
radcu. S prvou manželkou Petronellou Argalášovou, narodenou v Nemec-
kej Ľupči, mal deväť detí. Tiež sa nenarodili na jednom mieste, ale podľa 
toho, kde otca preložili: v Hronci, Štiavnici, Žarnovici i Banskej Bystrici. Je 
zaujímavé, že domovský list v Banskej Bystrici  obdržal Honorátus Cotteli 
až k 1. januáru 1897 (mal 55 rokov), keď bol už penzistom. Tu o niekoľko 
mesiacov zomrela prvá manželka. Po štvorročnom vdovstve sa v roku 
1901 oženil s Paulou Apolóniou Kapustovou, mladšou od neho o 27 rokov, 
a ešte mal s ňou ako 60-ročný syna Jozefa Štefana Filipa, ktorý bol otcom 
hudobníka Honoráta IV. a jeho sestry Kataríny. Ani on sa nenarodil v Bys-
trici, ale v Svalave v Rusku. Medzi deťmi Honoráta II. bol rozdiel 36 rokov, 
podobne ako medzi dvadsiatimi deťmi radvanského richtára Daniela Kli-
mu, ktorého vnučka Anna sa vydala za notára Kamila Cotteliho. 

Cotteliovci teda nepatrili medzi starobylé banskobystrické rody 
a neusadili sa v našom meste počas 30-ročnej vojny, ale natrvalo až 
o 200 rokov neskôr, začiatkom druhej polovice 19. storočia. Možno by sa 
našli o Cotteliovcoch aj ďalšie informácie z dokumentov, ktoré sú písané 
v nemeckom jazyku, ale nie sú zatiaľ k dispozícii v preklade. 

                                                                                 Eva Furdiková

PO STOPÁCH PREDKOV COTTELIOVCOV

Bol to paradox tej doby. Kdesi na západe, niekoľko desiatok kilo-
metrov od Banskej Bystrice, ešte  stále duneli delá, ale v meste už bolo 
cítiť blížiacu sa jar. A nielen jar. Chýbalo tu niečo, čo by pomohlo zabudnúť 
na práve prežité udalosti a dni smútku. Chýbal tu futbal.

Generál Július Nosko bol veliteľom 2. pešej divízie v Banskej Bystrici 
a veľmi dobre chápal, že obyvateľstvo potrebuje nejaké rozptýlenie a že 
práve šport je ten elixír, ktorý tomu môže napomôcť.  Ale išlo tu aj o vlastnú 
reprezentáciu divízie. Lenže jediného dôstojníka  aprobovaného telocvikára, 
schopného plniť v divíznom štábe túto náročnú funkciu, už mal v civile. Bol 
ním kapitán Ján Petrovič. Nezostalo nič iné, len presvedčiť kapitána Petro-
viča o návrate do armády a dať návrh na jeho aktivovanie z moci úradnej.

Ešte ako dôstojník v zálohe dostal 9. mája 1945 povolávací rozkaz do 
Brezna, s úlohou organizovať posádku. To sa povie, lenže nemeckí vojaci tu 
zanechali po sebe kompletne zamínované kasárne. Kapitán Petrovič mal však 
šťastie a s ním i celé mesto,  lebo sa našiel pyrotechnik, čatár J. Medveď z Čier-
neho Balogu a tomu sa podarilo za mesiac odstrániť a zneškodniť všetky míny.

Generál Nosko prevelil potom kapitána Petroviča na veliteľstvo divízie, 
na oddelenie osvety, ako telovýchovného dôstojníka. Už predtým do štáb-
nej roty, ktorej velil npor. Marcel Bakoš, sústreďovali nadaných chlapcov, 
talentovaných futbalistov, lyžiarov a poručík Pavelica atlétov. Táto jednotka 
mala názov „Vojenský team Parašut“, ako symbol spomienky na 2. parade-
santnú brigádu v Sovietskom zväze. Kapitán Petrovič spolu s práporčíkom 
Lojdom divíznym rozkazom posťahovali od útvaru do štábnej roty schop-
ných dedinských futbalistov. Dostali aj nový názov: VT Parašut Banská Bys-
trica. A tak sa kapitán Ján Petrovič stal profesionálnym trénerom. Trénovalo 
sa každý deň. Zaviedol nové, moderné prvky tréningu a výsledky nenechali 
na seba dlho čakať. Ešte v roku 1945 vyhrali vôbec prvý turnaj organizovaný 
po vojne a to v Harmanci, odkiaľ doviezli prvý pohár.

Družstvo VT Parašut Banská Bystrica 
hrá valo v takmer rovnakom zložení celé dva 
roky  a to bolo vidieť na zohratosti. Stabilná 
zostava obyčajne bola: Lakatoš, Piliarik, Ca-
ban, Janek, Chlebovec, Šnek, Braučok, Kuvik, 
Majerík a Ferienčík. Kapitánom bol najčastej-
šie Siládi. V roku 1946 sa totiž posilnilo o šty-
roch hráčov: Jozef Braučok zo Sv. Ondreja, 
Šnek z Čiech, Ján Caban (krčmár) zo Seliec a 
Lakatoš – brankár z Lučenca, ktorý bol veľkou 
oporou. Na armádnych majstrovstvách Slovenska v Bratislave vo finále 
zvíťazili nad posádkovou jedenástkou Bratislava 3:1.

O kvalite a túžbe po víťazstve svedčí napríklad priateľský zápas 
s veľmi silným divíznym mužstvom Harmanca. Pískal Paľo Mojžiš. Prvý 
polčas katastrofa, Parašut sa nechal zaskočiť a prvý polčas prehral 7:0! 
Cez prestávku kapitán Petrovič každého hráča presvedčil, že má ďaleko 
na viac a úspech sa dostaví. Parašut  nakoniec vyhral  8:7! Bol to veľmi 
poučný zápas pre všetkých zainteresovaných. V základnom rozostavení  
3 – 4 – 3  dosahoval výkonnosť  minimálne dnešnej  II. ligy. Niektorí hráči 
to aj potvrdili pri odchode do civilu:  Barčík – I. liga Žilina, Ferienčík – I. 
liga Trenčín, Braučok  - Gumárne Púchov.

Škoda, že táto takmer rozprávková futbalová éra netrvala dlhšie. 
Profesor Ján Petrovič so svojim „zachrípnutým“ hlasom vedel potom aj 
na civilných ihriskách  rozdávať radosť so svojimi mužstvami všade, kde 
trénoval, ako profesionál v RVT Bratislava, v Žiari nad Hronom, Orava – 
Nižná, Iskra Hnúšťa, Strojár Krupina, alebo aj na amatérskej báze naprí-
klad v Tatrane Harmanec, odkiaľ som ho poznal i ja sám.  

Michal Kiššimon

VT  PARAŠUT BANSKÁ BYSTRICA 1945 – 1948

Ján Petrovič (1914 – 2004)

Budova synagógy pred 2. svetovou vojnou



12                                                                                                                                               BYSTRICKÝ PERMON 2017 - 01

Krátko po skončení druhej svetovej vojny sa začali v „oslobodenej“ 
republike diať divné veci. Ľudia síce boli radi, že vojna sa už skončila, ale 
to ešte nevedeli, čo všetko ich čaká. Prvá bola výmena peňazí, ale na 
to si už akosi zvykli. Prišli súdne procesy a tie trvali na pokračovanie aj 
niekoľko rokov. Kde-kto zvažoval emigráciu, no nevedel sa včas rozhodnúť. 
A sľubovalo sa a vyspevovalo o demokracii, ako si budeme sami vládnuť, 
až sme tejto dezilúzii hlboko a z presvedčenia začali veriť. Prečo nie, 
vtedy sme ešte takmer všetci boli veriaci. Potom prišli rôzne akcie. Taká 
najznámejšia, najpertraktovanejšia a najviac vykričaná bola  „AKCIA  B.“

Akcia  B nebola len taká hocijaká akcia. Riadili ju primitívni akcionári 
s ľudskými osudmi. Pamätníci vymierajú a mladí ani nevedia, čo to bolo.  
Na Akcii B bolo najzaujímavejšie práve to písmeno „B“ – znamenalo na 
tú dobu čarovné slovo:  B Y T Y.

Absolútny nedostatok bytov, ako sa tomu vtedy hovorilo, malo 
vyriešiť požehnanie vlády  zákonom  č.  138/48, na násilné vysťahovanie, 
hlavne z väčších, teda krajských miest. Tento návrh podal Alexej Čepička, 
čerstvý zať Klementa Gottwalda a neskorší minister národnej obrany. 
Skutočným cieľom bolo zabrániť tomu, aby v mestách zostala bývať 
vyššia a stredná vrstva inteligencie, podnikatelia, obchodníci, právnici, 
ktorá by mohla mať vplyv na zmýšľanie masového proletariátu. Tým 
skrytým cieľom však bola tá skutočnosť, že za každú cenu bolo potrebné 
upevniť štátnu moc a pre jej pešiakov aj ich rodiny museli byť vytvorené 
podmienky na bývanie. A keďže sa byty delili podľa tabuliek vybavenia 
do kategórií  A,  B,  C  a D,  proletársky zmýšľajúci  súdruhovia z výroby sa 
dostali len do tej poslednej kategórie, lebo tie ostatné  boli vyhradené pre 
straníckych aparátčikov, dôstojníkov armády  a bezpečnosti. Súdruhovia 
mali patent na rozum, a teda na všetko. Aj na riešenie bytovej otázky.  
Akcia  B prebiehala v rokoch  1949 - 1954. Dozvuky má ešte aj dnes.

Jednotný národný výbor v Banskej Bystrici bol zavalený prácou. 
Boli to stovky žiadostí o pridelenie bytov, ktoré neboli, žiadosti o zru-
šenie vysťahovania, informácie, zdôvodňovania, exekúcie, lekárske 
potvrdenia, prídelový systém, úzka súčinnosť so Zborom národnej bez-
pečnosti. A boli tu tabuľky so zoznamom vysťahovaných, každý deň sa 
aktualizovali a prerábali, a tak vznikli zoznamy ako:

Zoznam penzistov, ktorí majú byť vysťahovaní z Banskej Bystrice. 
V evidencii bolo 14 rodín. Zoznam farárov, ktorí budú vysťahovaní 
z Banskej Bystrice. Boli to traja ľudia. Zoznam osôb navrhnutých na 
vysťahovanie z Banskej Bystrice, ktorí sú členmi KSČ – 9 rodín. Zoznam 
osôb politicky nespoľahlivých, ktorí majú byť vysťahovaní z Banskej 
Bystrice. Táto skupina bola najpočetnejšia a bolo v nej evidovaných 
okolo 170 rodín. 

Boli to pre Bystričanov všetko známe mená ako napríklad: Flache 
Július, Gender Ján, Göllner Brunó, Jasovský Karol, Klimo Mikuláš, Lossonczyi 
Zoltán, Novák Pavol, Čaučík Emil, Flittnerová Anlujzia, Fried Pavol, Hudoba 
Ján, Kachnič Ján, Keme Oskár, Klimo Július – Ján, Mensatoris Július,  Nábělek,  
Burkovský, Peťkovci, Rosenauer Ľudovít, Slabeycius Július, Furdíkovci a mnohí 
ďalší a ďalší. Čo rodina, to smutný osud. Bolo aj tak, že sa celá rodina 
nedostala spolu na jedno miesto, ale po rozdelení boli aj sto kilometrov od 

seba. A nevieme prečo, ale všetci ani v zoznamoch nie sú. Napríklad továrnik 
Pavol Ruttkay, ktorý sa musel vysťahovať na Španiu Dolinu. Niektorí čelili 
vážnemu obvineniu z vlastizrady, ako napríklad Lossonczyi Zoltán, ktorý pred 
Vianocami rozdával svojim priateľom a známym sviečky zelenej farby. A zelená 
farba je predsa jedna z farieb maďarskej trikolóry! A to bol ešte aj členom 
komunistickej strany. Mimochodom, komunisti museli byť najprv vylúčení zo 
strany, až potom ich bolo možné vysťahovať! Strana totiž musela zostať 
čistá ako ľalia. A príslušnosť k Demokratickej strane  bol zločin číslo jeden. 

Zaujímavé boli rozhodnutia o penzistoch. Veď už všetci boli pen-
zisti. Nepochopiteľné bolo obvinenie napríklad Vladislava Sarnavku. 
Medzi iným sa mu kládlo za vinu aj to, že sa narodil v Sarajeve, a tým 
podporoval nenávidený Titov režim. A boli aj odstrašujúce prípady, 
ako napríklad Ján Hudoba, Ján Saktor a Ladislav Češík, ktorí nielenže 
sa museli vysťahovať, ale dostali aj zákaz návratu do mesta Banská 
Bystrica. A pri vysťahovaní sa odohrávali aj scénky hodné filmu. Tak sa 
odmietol vysťahovať Ľudovít Králik, Vajanského ulica č. 13. Ignoroval 
všetky termíny na vyprázdnenie bytu.  Aj preto mu na 4. júla 1952  prišlo  
„Predvolanie  strany“. Ručne písaná poznámka jasne prezrádza duševné 
rozpoloženie zúfalého človeka: „Za žiadnych okolností nechce ísť a že 
vezme sekeru a zabije, kto mu do cesty príde. So sekerou ich bude čakať 
a každého zabije, kto príde....“

A bolo tu ešte niečo. Vysťahovanie na vidiek do dedín nebolo len 
tak automatické. Nesmeli to byť obce, s ktorými sa už vtedy počítalo 
do územného plánu veľkej Banskej Bystrice. Boli to obce, odkiaľ boli už 
vysťahovaní Nemci, Maďari, kulaci a iné protištátne živly. Ponuka bytov: 
jedna izba + jedna  kuchyňa.

Slúži však ku cti vtedajším zamestnávateľom, odborárom, ale aj 
komunistickej strane, že sa snažili svojich zamestnancov zastať a brániť  
ich. Písali odvolania, udeľovali čestné uznania a diplomy najlepších pra-
covníkov a argumentovali ich výbornou pracovnou morálkou. Všetkým 
bolo jasné, že celá Akcia B je jeden veľký humbuk. 

Ešte v polovici roku 1953, po Gottwaldovej smrti, koloval zoznam 
voľných bytov v kraji Banská Bystrica. Voľné byty boli evidované v obciach: 
Ľubietová, Medzibrod, Lovinobaňa, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Jesenské, 
Drňa, Kováčovce – Peťov, Veľké Zlievce, Očová,  Hajnáčka,  Hodejov,  Veľké 
Dravce,  Nová Ves,  Širakov,  Kosihovce,  Dolné Plachtince, Nenince, Kľačno, 
Jesenské, Číž, Selce, Riečka, Donovaly,  Valkovo – Poltár. 

Ani nie po polroku po vysťahovaní prúdila korešpondencia smerom na 
KNV (Krajský národný výbor) v Banskej Bystrici. Žiadosti o zrušenie pobytu, 
žiadosti o možnosť návratu, sťažnosti na bezprávie. Ktorýsi múdry právnik 
pošepkal, aby kópie adresovali aj na prezidentskú kanceláriu. Nastalo 
nečakané oživenie v sále. Prezidentská kancelária bola natoľko zavalená 
touto agendou, že prezident Zápotocký celú  Akciu B zastavil a prehlásil, že 
nesplnila účel. Nebola to prvá, ale ani posledná obrovská blamáž strany. 

V ďalších rokoch, 1968, 1989, aj neskoršie, boli snahy odčiniť krivdy 
finančnou kompenzáciou. Ale dá sa to? Dá sa len jedno – ustrážiť, aby sa 
už hlupáci nikdy nedostali k moci.

Michal Kiššimon                                

KEĎ AKCIA „B“ ROZHODOVALA O OSUDE ĽUDÍ

Keď sa dostali k moci komunisti vo februári 1948, život sa vo 
vtedajšom Československu podstatne zmenil. Už nič nebolo také ako 
predtým. Tí múdrejší a bohatší emigrovali za hranice a ten zostatok 

zúfalo veril, že to nemôže dlho 
trvať a režim sa čoskoro zrúti.

Znárodňovanie a násilná kolek-
tivizácia poľnohospodárstva zobrala 
ľuďom aj posledné ilúzie. Mimo-
chodom, ako prví na to doplatili tí, 
ktorí komunistom najviac tlieskali, 
bývalí čeľadníci, nádenníci, sluhovia 
a drobní roľníci, ktorým boli rozdané 
pozemky takzvaných kulakov, veľko-
statkárov a cirkvi. Pôda bola medzi 

nimi rozdelená do dvoch hektárov s heslom: Pôda patrí tomu, kto na nej 
pracuje. Avšak keď sa zakladali družstvá, správne -  Jednotné roľnícke druž-
stvá, v skratke JRD (ktoré v momente vzniku mali svoj negatívny ekvivalent 
v podobe: Ježiš, ratuj dedinu!), prví, čo padli za obeť socialistickému hospo-
dáreniu boli práve títo chudáci, lebo sa nemali ako a čím brániť. Odrovnali  

ich už hneď prvé kontingenty, povinné dodávky štátu.
A okrem Stalinovej moci visel nad krajinou ešte jeden prízrak. 

Tretia svetová vojna. A tej sa naozaj každý bál ešte viac ako čert kríža 
a svätenej vody.  A Svetová rada mieru rozosielala výzvy jednu za druhou 
na zachovanie pokoja a budovanie mierovej budúcnosti pre svoje deti 
a deti ich detí a reťazovite ďalej a ďalej.

V júni 1952 sa iniciatívy chopil aj Československý výbor obrancov mieru 
a vyvinul mohutnú celoštátnu akciu, ľudové hlasovanie NA OBRANU  MIERU. 
Malé letáčiky  „V mene mieru, slobody a šťastia nášho ľudu“  mali 3 body: 

1.   súhlasím   ...      2.   žiadam   ...       3.   odsudzujem   ...
Roznášali ich agitačné dvojice Národného frontu (NF), ktorí svojim 

podpisom na potvrdení s dvomi pečiatkami uznali súhlasné stanovisko 
každého hlasu za mier.

Na vyobrazeniach bolo vidieť všetko podstatné. To však ešte nebolo 
všetko, lebo nasledovali tisíce a tisíce súhlasných telegramov na Československý 
výbor obrancov mieru i na Svetovú radu mieru, ktoré možno ani dodnes nikto 
nestihol prečítať. Čo je však podstatné, mier sa nám podarilo na poslednú 
chvíľu zachrániť! Bez tejto akcie, by sme tu už dnes možno ani neboli.

Michal Kiššimon

AKO SME ZACHRÁNILI MIER

Studená vojna na dobovej karikatúre
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Bresty (rod Ulmus), s asi 20 druhmi na severnej pologuli a tromi 
druhmi u nás, sú krásne, mohutné a dlhoveké listnaté stromy so široko 
rozloženou korunou. Do rodu Ulmus podľa rôzneho taxonomického 
triedenia patrí 20 až 45 druhov. Veľké rozpätie tohto čísla je spôsobené 
ich náročným vymedzením. Bresty sa ľahko krížia s umelo pestovaný-
mi odrodami, čím vznikajú nové, lokálne sa vyskytujúce hybridy. Naši-
mi domácimi druhmi sú brest hrabolistý (Ulmus minor, syn. carpinifolia, 
cam pestris), brest väz (Ulmus laevis, syn. 
effusa) a brest horský (Ulmus scabra, syn. 
montana, glabra).  

 
Bresty dorastajú až do výšky 30, nie-

kedy i viac metrov. Sivohnedá hladká kôra 
kmeňa sa neskôr mení na plytko zbrázdenú 
šupinatú borku. Listy sú vajcovité, v stre-
de alebo povyše neho najširšie a na okraji 
pílkovité. Kvitnú ešte pred pučaním listov 
v marci a plodmi sú už v máji dozrievajúce 
nažky s jedným semenom uprostred širo-
kého okrúhleho až vajcovitého blanitého 
krídla. Bresty rastú ako prímes v lužných le-
soch a zmiešaných lesoch pahorkatín i hor-
ských polôh. Majú značné nároky na úrod-
nosť a vlhkosť pôdy, nevyhýbajú sa však ani 
sutinovým spoločenstvám. V liečiteľstve sa 
uplatňuje kôra bresta (Cortex ulmii), odvar 
z ktorej sa používa ako kloktadlo proti zá-
palom ústnej dutiny, ako aj pri poruchách 
trávenia a pri silných hnačkách.

V minulom storočí značnú časť po-
pulácie brestov v Európe zdecimovala 
tra cheomykózna choroba, známa pod 
názvom grafióza (brestový mor). Spôso-
buje ju huba Cerastomela ulmi, hýfy kto-
rej prerastajú cez vodivé pletivá stromu 
a upchávajú ich, čím bránia prúdeniu živ-
ných roztokov, a tým stromy buď v rôznej 
miere oslabia (chronický priebeh), alebo 
aj usmrtia (akútny priebeh). Infikovanie 
stromu spórami tejto huby spôsobujú chrobáky podkôrniky z rodu 
Scolytus pri jarnom zrelostnom žere na čerstvých výhonkoch. Grafióze 
sa nevyhli ani bresty na Slovensku. V lesníckom žargóne je brest spo-
lu s javorom horským a jaseňom štíhlym zaradený medzi tzv. „cenné 
listnáče“ v dôsledku jeho ohrozenosti, 
ale aj pre vzácne drevo. Zaujímavosťou 
je, že vo východoslovenských Slanských 
vrchoch, v rezervácii Šimonka, napriek 
grafióze prežilo okolo 500 brestov, ktoré 
sú mimoriadne vzácnym, odolným ekoty-
pom tejto dreviny. 

V Banskej Bystrici sa vyskytuje brest 
na niekoľkých miestach. V roku 1990 začal 
pokus o záchranu starých brestov pri Starej 
nemocnici a pri rybníku na Uhlisku. Pokus 
spočíval v podpore odolnosti brestov proti 
grafióze infúznou aplikáciou roztokov na 
báze boritanov. Žiaľ, vandali niektoré infú-
zne súpravy upevnené na kmeňoch stro-
mov poškodili. V roku 1991 sa pozornosť 
zamerala okrem spomenutých stromov 
aj na brest pri Strednej ekonomickej škole 
(dnes Obchodná akadémia). Uskutočnená 
bola zálievka koreňov roztokom boritanov 
a odstránenie infikovaných častí konárov. 
Záchranný program pokračoval v roku 
1997 komplexným konzervačným ošetre-
ním dvoch najstarších a najmohutnejších 
brestov, na ktorých sa stopy po grafióze 
tiež prejavili, a to v areáli Starej nemocnice 
a na Bakossovej ulici. Ošetrenie pozostáva-
lo z prečistenia korún týchto stromov od 
odumretých konárov, následného hydro-

fóbneho zatrenia jaziev 
a zaočkovania stromov an-
tagonisticky pôsobiacimi 
hubami, ktoré bresty ne-
ohrozia, ale znemožnia ich 
malígnu infestáciu hubo-
vým pôvodcom grafiózy. 

Najkrajší, asi 200-ročný brest hrabo-
listý (Ulmus minor) na Bakossovej ulici je 
osobitne chránený od roku 2000. Rastie 
v juhovýchodnom rohu záhrady detských 
jaslí, bezprostredne pri múre rímskokato-
líckeho cintorína. Obvod hlavného kmeňa 
v prsnej výške (1,3 m) presahuje 500 cm, 
pričom od výšky 2,5 m sa rozčleňuje do 
troch samostatných kmeňov (osí). Prie-
mer koruny je 17 m a jej plošný priemet 
dosahuje 227 m². Strom s takmer 30-met-
rovou výškou sa dominantne vypína nad 
okolím a je zďaleka viditeľný, až od tržni-
ce na Moysesovom námestí. Impozantné 
pohľady naň sú aj zo severozápadnej časti 
rímskokatolíckeho cintorína. Strom je kra-
jinotvorným prvkom s vysokou ekologic-
kou (ohrozený druh), vedeckou a estetic-
kou hodnotou.

V parkoch a okrasných záhradách sa niekedy pestujú farebné alebo 
previsnuté formy brestov. Nádherná previsnutá forma bresta horského 
(Ulmus scabra) spolu s tismi, čerešňou a filagóriou ešte pred 35 rokmi 
zdobila dvorný trakt domu č. 8 na Ulici Janka Kráľa. Nízky strom s pomer-

ne hrubým kmeňom a dáždnikovou koru-
nou evokoval predstavu, že ho zasadili 
hore koreňmi, z ktorých vyrastajú listy. Po 
zbúraní spomenutého domu strom pone-
chali, ale ruka neznámeho vandala zásek-
mi po celom obvode kmeňa prerušila vo-
divé pletivá (lyko), následkom čoho strom 
vyschol. V sídliskovej zeleni Banskej Bys-
trice je možné nájsť staršie výsadby bres-
tov na viacerých miestach (napr. i na Fon-
čorde). Niektorí pestovatelia venujú po-
zornosť aj brestu drobnolistému (Ulmus 
parvifolia) pri tvorbe bonsajov. 

Za zmienku stojí ešte jedna zaují-
mavosť týkajúca sa brestov. Ekologicky 
zmýšľajúci následník britského trónu princ 
Charles pri pobyte na Slovensku v roku 
2000 navštívil aj Národnú prírodnú re-
zerváciu Badínsky prales, kde napriek 
silnému dažďu obdivoval tamojšie statné 
bresty a nevynechal ani genetickú ban-
ku brestov. Prejavil záujem o niekoľko 
sadeníc tejto dreviny, pretože grafióza 
v Británii bresty úplne vyničila. Dostal do 
daru 50 kusov sadeníc brestov, ktoré dal 
vysadiť v zámockom parku svojho sídla 
Highgrove, v strednom Anglicku.

Július Burkovský 

BANSKOBYSTRICKÉ BRESTY

Brest na Bakossovej ulici v letnom šate

Pohľad z rím.-kat. cintorína na ten istý brest v zimnom šate

Brest hrabolistý
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Hansa Gradla, prvého prezidenta Občian skeho združenia Mühlvier tler 
Alm, ktoré spravuje Johannesweg (Jánsku cestu), ktorý  povedal: „V rám-
ci rozvoja turizmu a spolupráce sa nedá ísť proti sebe, ani popri sebe, dá 
sa ísť iba spoločne.“ Potom sa zamerala na 2. sezónu na Barborskej ceste 
z hľadiska turistov, ktorí prichádzajú do Informačného centra v Banskej 
Bystrici. Turisti pochádzajú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia: z 
Čiech, Rakúska, Nemecka, Poľska, Brazílie, Turecka, Japonska i z Austrá-
lie. Konštatovala, že je veľmi dobrá vzájomná spolupráca medzi Mestom 
Banská Bystrica, IC a OZ BR-TM. 

Tri konkrétne príklady z európskych krajín, kde úspešne fungujú 
produkty cestovného ruchu zamerané na baníctvo predstavila Ľudmila 
Elexová z EF UMB. 

V ďalšej prezentácii Ján Piško a Katarína Lucinkiewiczová hovorili o 
Historickej ľudovej škole v Španej Doline ako o vzácnom kamienku na Bar-
borskej ceste. Premietli fotografie z vyučovania a prezentovali dojmy detí, 
ktoré počas jedného vyučovacieho dňa v takejto netradičnej škole zažijú 
veľa pozoruhodných a nevšedných zážitkov, čím sa pre ne vyučovanie stá-
va zaujímavejšie a pútavejšie. 

Do diskusie sa zapojili viacerí hostia, ktorí osobne prešli Barborskú 
cestu a uviedli svoje pozitívne skú senosti a zážitky, ako aj nápady na 
zlepšenie značenia a skvalitnenie služieb v rámci ubytovacích, stravo-
vacích i doplnkových služieb. Tiež odzneli návrhy na ďalšiu vzájomnú 
spoluprácu.  

Na záver sa Juraj Slašťan poďakoval všetkým organizátorom work-
shopu, prítomným i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k 
tomu, že Barborská cesta sa úspešne rozvíja.

Viac informácií o Barborskej ceste si môžete prečítať na webovej 
stránke 

www.barborskacesta.com
Oľga Slobodníková 

Fotogalériu z workshopu si môžete pozrieť na: 

http://www.ivancillik.eu/80633-banska-bystrica-workshop-barborska-cesta
Autor fotografií: Ivan Čillík (OZ BR-TM)

Pri príležitosti ukončenia sezóny na Barborskej ceste a dňa sv. 
Barbory sa 1. decembra 2016 v Cikkerovej sieni v Banskej Bystrici ko-
nal workshop. Organizátormi bolo Občianske združenie Banský región 
– Terra Montanae, Mesto Banská Bystrica a Oblastná organizácia cestov-
ného ruchu Stredné Slovensko.  

Pozvanie prijali predstavitelia Mesta Banská Bystrica, Kremnica, 
OOCR Stredné Slovensko, Banskobystrického samosprávneho kraja, sta-
rostky a starostovia, turisti, ktorí prešli Barborskú cestu, ako aj priaznivci 
a podporovatelia Barborskej cesty.  

Prítomným sa v úvode prihovoril výkonný riaditeľ OOCR Stredné 
Slovensko Jiří Pěč. Hovoril o entuziazme zainteresovaných ľudí, ktorí 
pracujú na Barborskej ceste, spomenul príklady vzájomnej spolupráce 
medzi OOCR SS a Barborskou cestou a zaželal jej veľa ďalších úspešných 
aktivít ako aj podporovateľov.

Predseda OZ BR-TM Juraj Slašťan, autor Barborskej cesty, zhodno-
til 2. sezónu na Barborskej ceste z hľadiska návštevnosti ako úspešnú. 
Analýzu návštevnosti doplnil aj grafmi a obrázkami. Zároveň vyhod-
notil informácie z dotazníkov od turistov, ktorí prešli Barborskú cestu. 
Tie to informácie sú pre nás významnou spätnou väzbou. V závere svo-
jej prezentácie hovoril o aktivitách, ktoré sme počas roka 2016 urobili.

Realizačný tím Barborskej cesty vie, aký veľký potenciál má Barbor-
ská cesta, ktorá sa môže stať pozoruhodnou kultúrnou trasou európs-
keho významu, keďže v sebe má obrovský banícky, prírodný, historický, 
reli giózny i kultúrny potenciál, predovšetkým s výnimočným baníctvom 
v tomto regióne. V minulosti bola stredoslovenská banícka oblasť so „zla-
tou“ Kremnicou, „striebornou“ Banskou Štiavnicou a „medenou“ Banskou 
Bystricou najprogresívnejšou baníc kou oblasťou v Európe.

Oľga Slobodníková odprezentovala poznatky zo „Študijno-pozná-
vacej cesty Johannesweg“ v Hornom Rakúsku. Tiež pripomenula slová 

Rakúski turisti na Barborskej ceste v Španej Doline

OBZRETIE ZA BARBORSKOU CESTOU A ODKRÝVANIE JEJ POTENCIÁLU

Cestou zo Skalky, z najvyššieho bodu 
Barborskej cesty

Vykročte aj vy na Barborskú cestu

Fotka silueta sv. Barbory a mapa Barborskej cesty
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Ako prvý v poradí by mal byť MESTSKÝ HRAD – BARBAKAN v 
Banskej Bystrici, ktorý však už bol dôkladne popísaný v predchádzajúcich 
číslach Bystrického Permonu, ale ak máte záujem navštíviť tento skvost, treba 
si najskôr zakúpiť „Turistický záznamník – HRADY  STREDNÉHO  SLOVENSKA 
– Banskobystrický kraj“, ktorý dostanete v Informačnom centre mesta 
Banská Bystrica na Námestí SNP 1 v priestoroch radnice a následne navštívite 
Mestský hrad – Banská Bystrica, kde vám do vášho záznamníka poskytnú aj 
propagačnú pečiatku na pamiatku vašej návštevy hradu.

HRAD BZOVÍK – 340 m n. m., www.hrady.sk, www.hradbzovik.sk

Obec: Bzovík                       
Okres: Krupina

Hrad Bzovík – zakladacia listina pochádza z roku 1135. Pôvodne to 
bol kláštor cisterciánskeho opátstva. Je to opevnený kláštor (pôvodne  
benediktínsky kláštor prestavaný na pevnosť) v majetku obce Bzovík v 
okrese Krupina. Patrí k najstarším stavebným pamiatkam Slovenska. V 
12. storočí tu stál románsky kostol, ku ktorému bol neskôr pristavaný 
kláštor. Gróf Žigmund Balaša dal v 16. storočí povraždiť a vyhnať väčšinu 
mníchov.  Od  19. storočia pustol, a v súčasnej dobe je časť pevnosti 
zrekonštruovaná. Obec  tu plánuje organizovať rôzne spoločenské a kul-
túrne akcie, podujatia. Pevnosť je voľne prístupná bez poplatkov, info na 
obecnom úrade.

Obec organizuje akcie: „Gulášmajster“ – súťaž vo varení gulášu, 
Bzovický jarmok, Bzovický dogtreking.
Vedú sem:  - hontianska cyklotrasa: Kosihovce – Bzovík – Kosihovce 
 - náučné chodníky: Krupina – Uňatín, Uňatín – Čabraď. 

Odporúčame: navštíviť hrad – opevnený kláštor Bzovík, absolvovať 
cyklotrasy alebo pešie túry po náučných chodníkoch.

HRAD ČABRAĎ – 305 m n. m., www.hrady.sk, www.cabradskyvrbovok.sk
Obec: Čabradský 
Vrbovok 
Okres: Krupina

Pôvodný názov  hra-
du Čabraď bol LITAVA 
a nachádza sa neďa-
leko obce Čabradský 
Vrbovok v Krupinskej 
vrchovine na kopci 
nad údolím riečky Li-
tavy. Zrúcanina hradu 
sa nachádza približne 

3 km  južne od obce Čabradský Vrbovok. Vznikol v 13. storočí a dolo-
žený je písomne  z roku 1276 ako strážny hrad, ktorý však roku 1812 
vyhorel. Zachované sú zvyšky vonkajšieho opevnenia a časti konštrukcie 
a obvodových múrov. Začiatkom 16. storočia sa stal majetkom Tomáša 
Bakócza, ktorý ho dal prestavať a opevniť predhradím. Poslednými maji-
teľmi boli Koháryovci, ktorí sa v 18. storočí presídlili do kaštieľa v Svätom 
Antone a Čabraď nechali v roku 1812 podpáliť.  

Momentálne je zrúcanina v opatere záchrancov hradu – združe-
nia RONDEL, ku ktorému sa môžete pripojiť ako dobrovoľný pomocník 
v prospech opráv a záchrany hradu. Prispieť môžete tiež zakúpením si 
darčeka – suveníru, alebo poskytnúť finančnú čiastku na účet združenia, 
prípadne poskytnúť 2% z dane v prospech združenia.

Odporúčame: návštevu hradu Čabraď – prístup len pešo! Voľne 
prístupný bez poplatkov.

HRAD  DIVÍN – 345 m n. m., www.hrady.sk, ww.divin.sk

Obec: Divín                                                          
Okres: Lučenec

Zrúcanina hradu je nad obcou Divín neďaleko od Lučenca. Samotný 
hrad vznikol  na prelome 12. a 13. storočia. Rody Tomajovcov a Losonc-
zyovcov ho od polovice 14. storočia postup ne prebudovávali.

Od roku 1472 viackrát zmenil majiteľov. Keď Turci v roku 1554 dobyli 
Fiľakovo, hrad Divín bol  prebudovaný na protitureckú pevnosť, no Turci 
ho napriek tomu na obdobie rokov 1575 – 1593 obsadili. Hrad bol dobytý 
a dve desaťročia bol nimi obývaný, až kým ho neobsadili cisárske vojská. 
V 17. storočí bol majiteľom Imrich III. Balassa. Bol lúpežným rytierom a 
lúpil v okolí hradu, prepadával okolité panstvá, preto po jeho smrti v roku 
1683 cisárske vojsko hrad dobylo a roku 1696 hrad vyhodilo do povetria, 
odvtedy je v ruinách. Dnes  je hrad v správe majetku obce Divín, ktorá sa 
o hrad primerane jej možnostiam a schopnostiam stará a zabezpečuje 
jeho funkčnosť, hrad je verejnosti bezplatne prístupný. Najnovšie objavili 
v hradných skalách dve jaskyne, ale pre verejnosť zatiaľ nie sú prístupné.

Zaujímavé sú náučné chodníky, aktivity pre záchranu hradu – 
dobrovoľné brigády,  Divínska hradná guľášovica, Hradné hry, koncerty, 
Divínsky boyard, Divínske múzeum.

Odporúčame: návštevu obce a jej hradu, hradné hry, náučné 
chodníky

HRAD DOBRÁ NIVA – 447 m n. m.,  www.hrady.sk, 
www.podzamcok.sk, 
www.dobraniva.sk
Obec: Podzámčok  
Okres: Zvolen

Známy tiež ako 
Dobronivský hrad.

Hrad vznikol 
prav  de podobne po 
mon  golskom vpáde, 
niekedy v 2. polovi-

ci 13. storočia pôvodne ako strážny objekt pri starej obchodnej ceste 
južne od Zvolena. Zrúcaniny hradu Dobronivá bol pôvodne postavený 
v gotickom slohu. Avšak v listinách sa spomína až od 16. storočia. V 15. 
storočí, v rokoch 1424 – 1486, patril do majetku kráľovien. Hrad bol už 
začiatkom 17. storočia v takom  zlom stave, že sa správa  Dobronivské-
ho panstva  presťahovala do novej budovy, ktorú postavili v podhradí v 
roku 1609. Na hrade ostala len vojenská posádka. V období renesancie 
viackrát menil majiteľov, najdlhšie, od roku 1614 do roku 1804, ho vlast-
nili Esterházyovci. Od konca 18. storočia pustol a dnes je konzervovanou 
zrúcaninou.

Celoročne prístupný bez poplatkov z obce Podzámčok, vhodné je 
sledovať informačné hnedé tabule, ktoré vás privedú až k hradu, v blíz-
kosti je rodinná farma – Podzámocký dvor.

Odporúčame: návštevu hradu

HRADY BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
Na území Banskobystrického kraja sa nachádza viacero kultúrnych pamiatok – hrady, zámky, kaštiele, ktoré si  môžete naplánovať navštíviť 

počas vášho voľného času – cez víkend alebo dovolenku. Na tomto mieste vás oboznámime s 32 hradmi, zrúcaninami, pevnosťami. 

Pokračovanie na str. 16.
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FIĽAKOVSKÝ  HRAD – 192 m n. m., www.hrady.sk, www.filakovo.sk

Obec: Fiľakovo                                                  
Okres: Lučenec

Fiľakovský hrad, vypínajúci sa na skalnom brale nad obcou, vznikol 
v druhej polovici 13. storočia  a listinne je doložený roku 1246. Hrad dal 
postaviť Simon Kačič, zať bána Bánka, ktorý za účasť na sprisahaní proti 
kráľovnej Gertrúde stratil všetky svoje majetky na okolí. Jeho syn Fulkus 
však majetok získal späť. Potom neskoršie patril hrad Bebekovcom a od 
polovice 15. storočia Perényovcom a iným šľachtickým rodom. Proti-
turecké renesančné opevnenie pochádza z polovice 16. storočia. Turci 
hrad roku 1554 dobyli a stal sa súčasťou  a sídlom sandžaku. Hrad zanikol 
roku 1682, keď ho Turci po ročnom obliehaní vypálili. Zubu času najlep-
šie odolala veľká delová veža tzv. Bebekova veža, v ktorej sa nachádza aj 
muzeálna časť hradu.

Hrad je verejnosti prístupný počas roka a za poplatok – vstupné, k 
dispozícii je sprievodca. Minimálny počet 15 osôb je potrebné vopred 
nahlásiť. Konajú sa tu pravidelne Fiľakovské hradné hry.

Odporúčame: návštevu Fiľakovského hradu: 15. 3. – 15. 11. 2017 
Fiľakovské hradné hry (jún), minizoo.

HRAD  HAJNÁČKA – 355 m n. m., www.hrady.sk, www.hajnacka.sk
Obec: Hajnáčka                                                       
Okres: Rimavská Sobota

V obci Hajnáčka sa 
nachádza dobre viditeľ-
ný hrad, ktorý sa spo-
mína roku 1245. Stojí 
na hradnom vrchu,  čo 
je kopec vypínajúci sa 
uprostred obce. Na ňom 
sú zrúcaniny gotického 

hradu Hajnáčka, na čadičovom brale, ktorý je verejnosti voľne prí-
stupný. Za tatárskeho vpádu tu  vybudovali útočiskový hrad, ktorý 
potom v 15. storočí aj dobudovali. V 16. storočí a 17. storočí hrad 
slúžil ako pevnosť proti Turkom, ktorí ho v 16. storočí obsadili. V 18. 
storočí,  roku 1703, hrad vyhorel a nebol už vôbec obnovený, zostali 
len zvyšky múrov – ruiny.

Vedie k nemu chodník priamo z centra obce, kde je parkovisko a 
je veľmi ľahko dostupný ako pre vodičov áut, tak i pre cykloturistov. 
Z námestíčka už iba pešo. Dostupnosť je dobrá i spojom SAD. Okrem 
hradu je možné navštíviť aj zámok z roku 1820. Pre turistov je tu Národná 
prírodná rezervácia Ragač, Prírodná rezervácia Hajnáčsky hradný vrch. 
Zaujímavé sú i lokality Steblová skala a  Ostrá skala.

Odporúčame: návštevu obce, zámok z roku 1820, výstup na Haj-
náčsky hradný vrch a prehliadka hradu Hajnáčka. Pre zdatnejších tu-
ristov možnosť absolvovať túru po trase  Hajnáčka – Ragač – Steblová 
skala –  Hodejov  alebo Hajnáčka – Ragač – Pod deravým cerom – Pod 
Zabodou – Hajnáčka.

HALIČSKÝ  ZÁMOK – 274 m n. m., www.hrady.sk, www. hajnacka.sk 

Obec:  Halič      
Okres:  Lučenec

Renesančno-barokový kaš tieľ je postavený na vyvý šenine nad ob-
cou a vzni kol na mieste bývalého stredovekého hradu s použitím muriva. 
V rokoch 1450 – 51 bol v rukách Jána Jiskru a neskoršie za Hunyadyovcov 
bol zbúraný. Až v roku 1612 ho Forgáčovci v roku 1554 – 1848, ktorým 
patril, prebudovali na renesančnú pevnosť s pravidelným šesťuholní-
kovým pôdorysom s arkádovým nádvorím. V roku 1762 sa realizovala 
baroková prestavba a neskoršie v rokoch 1955 až 1963 prebehla obnova 
kaštieľa. Dnešnú finálnu podobu realizovala košická spoločnosť, ktorá 
je i jeho majiteľom. Zámok bude prístupný aj pre širokú verejnosť. Zau-
jímavá je i stará zbrojnica, klasicistický kostol z roku 1835 a drevená zvo-
nica v Starej Haliči. Pre peších turistov je možné absolvovať nie veľmi 
náročnú túru po trase Halič – Lupoč – Praha a späť.

Odporúčame: návštevu obce, zámku, kostolíka, zbrojnicu a pre 
turistov absolvovanie túry do neďalekej obce Praha.

KREMNICKÝ  MESTSKÝ  HRAD – 550 m n. m., www.kremnica.sk

Obec: Kremnica                                                                       
Okres:  Žiar nad Hronom

Mestský hrad vznikol ako kráľovská pevnosť na ochranu výnosov z ťažby 
drahých kovov a úschovu peňazí vyrobených v kráľovskej  mincovni. Hradný 
areál tvorí karner z 13. storočia, dvojloďový Kostol sv. Kataríny z 15. storočia 
(ktorého veža s renesančnou pavlačou tvorí dominantu mesta), zvyšky rad-
nice, dvojité hradné opevnenie s bránou s tromi baštami, ktoré pochádzajú 
zo 14. storočia. Hradný areál, ako súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie od 
roku 1970 – národná kultúrna pamiatka,  je sprístupnený krytým schodiskom.

Organizujú sa tu  Rytierske  hry  v rámci podujatia „Cechové hody 
kremnické“, ktoré sa uskutočňujú  na Annu.

Odporúčame: návštevu mesta Kremnica, hradný areál, mincovňu, 
námestie, účasť na akcii Cechové hody kremnické. Viac informácií získate 
v kultúrnom a informačnom centre mesta Kremnica. V  lete kúpanie, pešia 
turistika v Kremnických vrchoch, v zime zjazdové lyžovanie a bežky.

Ján Vicen


