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Ročník XV.            Číslo 2.                    Jún 2017

Pokračovanie na str. 2.

Rieka Hron v Banskej Bystrici odjakživa spestrovala ľuďom 
život. Sem-tam niečo priniesla, ale najčastejšie odniesla. Stávalo 
sa, že aj ľudské životy. A ľudia ju predsa mali radi. Takú, aká 
bola. Do určitej doby. Potom sa tok rieky musel regulovať, ba aj 
prekladať. Prednosť dostala výstavba hlavnej železničnej stanice 
na novom mieste.

Prvá hlavná železničná stanica bola v priestoroch, 
kde je dnes Mestský úrad. A tu v tesnej blízkosti sa 
kľukatil aj majestátny Hron. Bol posunutý na dnešné 
stanovište. Poniže, oproti dnešnej Národnej ulici, stál 

komplex budov vaňových parných kúpeľov a kina Praha a Partizán. 
Hovorili im aj „malé“ a „veľké“ kino. Boli to veľmi frekventované 
miesta a Bystričania sem radi chodili. V roku 1958 však museli byť 
asanované. A tu sa začína príbeh ako z najhoršej rozprávky.

Robotníkom pri búracích prácach v priestoroch kina zrazu vypadla 
celá, nie príliš veľká stena. Keď nazreli do otvoru, takmer onemeli. 
Žiadne poklady, žiadne bohatstvo. Priestor bol plný spisov. Archív, ale 
akýsi nový! A prečo bol zamurovaný? Tajná záhada. Čo a prečo? 

Záhada sa oprášila a vysvitlo, že tieto tajné spisy nikdy nemali 
uzrieť svetlo sveta! Skrývali v sebe hrôzu a strach z posledných 
mesiacov druhej svetovej vojny. Mali na večné časy zamlčať všetky 
zverstvá, ktoré spáchali gardisti a tí druhí...

Zhodou okolností práve v roku 1958 prebiehal proces s členmi 
Pohotovostných orgánov Hlinkovej gardy (POHG) v Bratislave. Títo 
boli z Považskej Bystrice a prvú hromadnú vraždu vykonali v Nemeckej 
3. decembra 1944 a poslednú 11. januára 1945. Všetci boli povýšení 
a dostali odmenu 400 – 600 Ks. V Bratislave boli 18. apríla odsúdení 
na trest smrti: Leon Bunta, Mikuláš Spišiak, Ján Knapek, Jozef Rojko 
a Ľudovít Laco. Ďalších pätnásť členov bolo odsúdených na viac ako 
20 rokov väzenia a ostatní členovia na 13 rokov.

Veliteľ Jozef Nemsila utiekol do zahraničia a zostal nepotrestaný!

UTAJENÉ TAJNÉ SPISY

Pohľad na kúpele od Malej stanice.

Všetci autori, ktorí písali niečo o Starých Horách, obyčajne už na 
začiatku konštatujú, že sú najstaršou baníckou osadou v okolí Banskej 
Bystrice. Mechanicky preberú údaj o roku prvej písomnej zmienky o 
obci zo Slovníka obcí Banskobystrického okresu, v ktorom sa uvádza 
rok 1536.

V súvislosti s touto, pre Staré Hory dôležitou historickou udalosťou, 
ostala až do roku 2015 bez povšimnutia práca, ktorú v roku 1980 publikoval 
Ctibor Matulay „Mesto Banská Bystrica: katalóg administratívnych 
a súdnych písomností...“  V tomto katalógu sa nachádzajú až tri dokumenty, 
v ktorých sa Staré Hory spomínajú so skoršími dátumami. Pod číslom 599 
na strane 194 je uvedený nasledovný dokument:

27. septembra 1524 boli na trhu v Banskej Bystrici pristihnutí pri 
predaji pokazeného masla Vavrinec a Krištof z mestečka Hybe. 20 hrúd 
masla im bolo zabavených. Časť masla, ktoré sa dalo použiť, dostal 
banskobystrický špitál a ostatné bolo spálené. 6. októbra 1524 boli 
obaja prepustení na slobodu. 

Z tohto dokumentu je pre nás podstatná pasáž, kto za ich 
prepustenie intervenoval. Boli to: Tobiáš Strutsega z Jablone, kastelán 
Liptovského Hrádku, kastelán hradu Likava a majiteľ trenčianskeho 
hradu Ján Zápoľský. Za Krištofa a Vavrinca sa zaručili aj kapitán hradu 
a mesta Kežmarok Gašpar Varkócz a Jankho Tzurkha von Aldten 
Gepirg (Janko Curka zo Starých Hôr). Musel to byť vážený obyvateľ 
už existujúcich Starých Hôr, keď sa jeho meno nachádza medzi tak 
významnými osobami.

Prvé písomné doklady 
o baníckej osade Staré Hory

Pokračovanie na str. 3.

Doprava v minulosti, tam kde nebola železnica, sa prevádzkovala 
furmanmi alebo kočmi. Samozrejme, veľká väčšina ľudí si dopravu kočmi 
nemohla dovoliť, preto cestu z vidieka do Banskej Bystrice absolvovali 
prevažne pešo a to aj na pomerne veľké vzdialenosti.

Zmena nastala až po 1. svetovej vojne, keď sa začal rozvíjať auto-
mobilový priemysel. Tak vznikajú nové pracovné príležitosti a miesto fur-
manov a kočišov sa objavujú nové profesie – šoféri a prevádzkovatelia.

DOPRAVA V MINULOSTI

Pokračovanie na str. 9.
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Druhý proces prebiehal v Banskej Bystrici. Kronika mesta Banská 
Bystrica 1958 o tomto procese pre budúce generácie zanechala nič 
nehovoriace svedectvo. Citujem: „Zločiny POHG. V 12. týždni t. r. 
sa zoznamujeme s podrobnosťami ohavných činov POHG. Teraz 
v tomto procese sa súdilo pred senátom Krajského súdu najhorších 
12 zločincov. Zasadanie senátu bolo v Národnom dome. Proces trval  
5 dní, od 22. apríla. Rozsudok vyniesli 26. apríla 1958.“

Ďalšou špeciálnou jednotkou na západnom Slovensku bola 
Abwehrgruppe 218 – známa pod krycím menom Edelweiss alebo 
Krapfgruppe Edelweiss. Bola to nemecká protipartizánska jednotka 
pôsobiaca počas 2. svetovej vojny na území Slovenska. Od 
septembra 1944 do apríla 1945 podnikla viac ako päťdesiat akcií, 
hlavne proti partizánom, pri ktorých prišlo o život okolo 300 ľudí 
a 600 bolo uväznených. Jednotka mala vrchné veliteľstvo vo Viedni 
a na Slovensku mala sídlo v Kremnici. Edelweiss (z nem. – plesnivec) 
mala 300 členov a jej veliteľom bol SS - Sturmbannführer (z nem. – 
major) Erwein von Thun-Hohenstein. Jednotka Edelweiss tu nebola 
osamotená, mala tu aj bratskú organizáciu „Jozef“.

Edelweiss sa neskladala z gardistov, ako by sme si to mysleli, 
ale bola to veľmi pestrá zmes národností, ktorej výcvik viedol 
major Thun, pochádzajúci zo Sliezska. Oddiel sa formoval pre svoju 
budúcu protipartizánsku činnosť v Krasňanoch pri Varíne. Oddiel 
sa skladal z relatívne malých, ale veľmi dobre vyzbrojených skupín:

- oddiel nemecký -  50 mužov
- oddiel bývalých partizánov -  25 mužov
- oddiel ruských kozákov -  50 mužov
- oddiel kaukazských moslimov - 50 mužov
- oddiel slovenský - 131 mužov, ktorého veliteľom bol 

od polovice decembra 1944 do 20. apríla 1945, stotník Ladislav 
Nižňanský.

Aby mohol byť oddiel zaradený do zostavy, musel sa najprv 
osvedčiť v boji. Ten slovenský sa osvedčil v bojoch na Počúvadle 
a v bojoch na trase Jabloňov-Nová Baňa. Neskoršie zajali dve styčné 
misie západných spojencov OSS v Nízkych Tatrách. 7. februára 1945 
príslušníci slovenského oddielu jednotky, pod velením kapitána 
Ladislava Nižňanského v lese Kameň pri obci Kšinná prepadli 3 
bunkre, kde sa skrývali židia. Všetkých 18 ľudí obrali o cennosti 
a potom povraždili. Dňa 27. februára 1945 prepadli obec Cetuna, 
kde bol štáb partizánskeho oddielu „Hurban 2“ a veliteľom tu bol 
Miloš Uher. Do obce prišli preoblečení za partizánov. Niekedy boli 
preoblečení za ruských parašutistov, ruských partizánov, alebo sa 
vydávali za vojenských zbehov. Dokonca informácie získavali aj tak, 

že pomáhali roľníkom na poli, akože chcú sa tu dočkať konca vojny. 
Slovenský oddiel bol však najhorlivejší pri prepade obcí Kľak a Ostrý 
Grúň. Za túto akciu boli desiati členovia oddielu vyznamenaní. Do 
vápenky v Nemeckej si prišli zastrieľať na živé terče aj tí, čo práve 
mali službu niekde na inom stanovišti!

Nie všetci príslušníci oddielu však znášali túto zverskú prácu. 
Za psychickú labilitu boli z oddielu Abwehrgruppe 218 vyradení až 
sedemdesiati bojovníci pre duševnú krízu! Pod tlakom Červenej 
armády ako front ustupoval na západ, sa aj jednotka Edelweiss 
snažila dostať k Američanom, ale už v oblasti Olomouca sa 
rozpadla. Aj major Thun padol do sovietskeho zajatia 9. mája 1945 
a 12. februára 1946 bol v maďarskom Soproni popravený!

Aj mnohoročná odborná analýza činnosti jednotky Edelweiss 
potvrdzuje, že jej akcie proti partizánom mali takmer stopercentnú 
úspešnosť, a pritom ich vlastné straty boli takmer nulové! To svedčí 
nielen o perfektnej príprave, ale aj o vynikajúcej znalosti pomerov. 
A tie jednoznačne hovoria o tom, že nachádzali pomoc u miestneho 
obyvateľstva. Udávanie vždy bola odborná špecialita tohto národa.

Zamurované tajné spisy sa stali svedectvom. Študovali sa 
niekoľko rokov. Nakoniec sa proces s protipartizánskou jednotkou 
Edelweiss začal na Krajskom súde v Banskej Bystrici, 12. novembra 
1962 so skupinou štrnástich najaktívnejších obžalovaných. Proces 
prebiehal desať dní. Obžalobu predniesol prokurátor Krajskej 
prokuratúry, promovaný právnik Martin Kováč. 

Vraždy, krádeže, podpaľačstvo, vojenská zrada. Všetko 
dokázané svedkami i priznaním. Súd vyniesol tieto tresty: Ladislav 
Nižňanský - trest smrti v neprítomnosti. Oldřich Vystavěl, Viliam 
Štulc, Ján Stančok a Ernest Capko na trest odňatia slobody 15 
rokov. Ladislav Ruszo na 14 rokov. Ján Holbus a Martin Lajda na 13 
a pol roka. Martin Kaniok a Milan Vričan na 12 rokov. František Kán 
na 11 rokov. Bartolomej Gurský na 10 rokov. Ján Repaský na 8 rokov 
a Ján Hudák na 5 rokov.

Aspoň jeden profil: Milan Vričan. Bol z Harmanca. Ako 
osemnásťročný chlapec bol príslušníkom partizánskej brigády kpt. 
Jána Nálepku, keď pri Novákoch bol v dome zajatý. Mal si vybrať, 
byť ihneď zastrelený alebo ísť k Edelweiss. Čo robiť? Po siedmich 
týždňoch zbehol a koniec vojny vyčkal v horách. Po fronte sa stratil 
v labyrinte ostravských baní. Jeho otec bol desiatky rokov mojím 
spolupracovníkom v harmaneckých papierňach. Bol z toho veľmi 
nešťastný. Okrem mňa s ním takmer nik nekomunikoval.

                                                                                        Michal Kiššimon

Pokračovanie zo str. 1.

Lokalita Suchý vrch sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Banská Bys-
trica so známymi vrchmi – Suchý vrch – 800 m n. m., Trávny Ždiar – 820 
m n. m. a Nemecký vrch – 843 m n. m., i dobre známym jazerom Mútne.

Ako rekreačné miesto pre občanov Banskej Bystrice a tiež i ná-
vštevníkov je  veľmi dobre známa Gril 
reštaurácia  s možnosťou občerstvenia 
a možnosť jazdenia na koni v Ponyfar-
me. Samozrejmosťou a odmenou pre 
návštevníkov tohto miesta sú prekrásne 
výhľady na Kremnické vrchy, Nízke Tatry  
a Veľkú Fatru.

Len veľmi málo občanov však vie, že 
prekrásne prírodné miesto ukrýva pred 
zvedavcami ešte ďalšie skvosty prírody 
ako napríklad: otvor do možnej jaskyne  
pod názvom „Diera pod Suchým vrchom“ 
s hĺbkou cca18 – 20 m, ktorá je zadoku-
mentovaná aj v spravodaji slovenských 
jaskyniarov. Zatiaľ je to len pracovný ná-
zov, keďže ešte nie je vôbec preskúmaná, 
a tak je i pre verejnosť  neprístupná.

Ďalší kúsok prírody  s tajomným ná-
dychom je Skalné mesto nachádzajúce sa pod Suchým vrchom. Skrýva v 
sebe i zrubovú chatu s možnosťou úkrytu pred vetriskom, snehovou fu-
javicou, dažďom a inými prírodnými živlami.  Skalné mesto je obývané aj 
domorodcami - jazvec, plch, veverička a iné, je to ich oáza pokoja pred 
ľuďmi, vytvorený labyrint cestičiek a rôznych skrýš je ich prirodzeným do-

movom. Skalné bralá sa tvária ako ochrancovia územia obývaného pôvod-
ným obyvateľstvom - zverou. 

Ako tretí v poradí je tu vrch Trávny Ždiar, ktorí už turisti, ale i ná-
vštevníci lokality Suchý vrch dobre poznajú a najmä rebríky na vyhli-

adku. Tajomstvom však  je vchod 
- otvor do šachty, na ťažbu rudy, 
ktorý je pravdepodobne zasypa-
ný kameňmi  a zarastený bujnou 
vegetáciou, kríkmi a mohutnými 
stromami, vytvárajúc zaujímavú 
prírodnú scenériu pre fotografa 
alebo maliara.

Neďaleko samotného vrchu 
Suchý vrch sa nachádza aj miesto s 
náz vom Macocha ako jeho súčasť. 
Tajomstvom je práve tento názov Ma-
cocha a jeho pôvod, otázkou ostáva, 
prečo práve tento názov a nie iný.

A na záver ešte niečo pre 
pamätníkov – na vrchol Suché-
ho vrchu viedla  modrá turistická 
značka  a bola tu aj drevená chata, 

ktorá však vyhorela a zostalo po nej len pár plechov s vykopanou jamou. 
V roku 1925 tu existovala útulňa - ohrievareň. Existencia chaty na Su-
chom vrchu sa datuje do  roku 1932 a bola otvorená 22. mája. Chatár  
Matej Zimerman z Malachova tu  býval i s celou rodinou.   

Ján Vicen

TAJOMSTVÁ SUCHÉHO VRCHU
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V katalógu na strane 225 pod číslom 675 a číslom 677 sú uvedené 
hneď dva dokumenty, potvrdzujúce jestvovanie Starých Hôr. V máji 
1526 kráľovná Mária prikazuje radám siedmich banských miest, aby 
preverili,  v akom stave roku 1525 kráľ prevzal mediarsky podnik v Banskej 
Bystrici a v akom stave je teraz odovzdaný Fuggerovcom. V dňoch 22. 
- 23. apríla 1526 uskutočnili zástupcovia 
Zvo lenskej župy, mesta Banskej Bystrice 
a mesta Kremnice obhliadku a v inventári 
banskobystrického mediarskeho podniku 
medzi inventarizova nými objektmi uviedli aj 
tri huty na Starých Horách (vetus hutta vulgo 
Altgepirig). Už v roku 1496 hneď po svojom 
vzniku Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť 
na základe povolenia panovníka postavila aj 
hutnícky komplex na Starých Horách. Mal 
desať šachtových pecí, dve  pražiarenské huty 
s 32 praženiskami, čo si vyžadovalo okrem 
samotných hutníkov aj mnoho obslužného 
personálu, ktorý býval v osade vzniknutej 
v bezprostrednej blízkosti hutného komplexu.

Z pohľadu hľadania zatiaľ najstaršieho 
písomného dôkazu o histórii Starých Hôr nás 
najviac zaujíma spis s číslom 450 na 146. strane 
katalógu. Ide o svedectvo rady mesta Uhorský 
Brod o výpovedi Valentína Schlégla, ktorého 
zadržali na žiadosť banskobystrickej mestskej 
rady. Dôvodom zadržania bola spoluúčasť 
na vražde pisára zo Slovenskej Ľupče, ktorú 
na objednávku baníckeho maj stra Mateja 
Grenitzera spáchali 11. júna 1517 v Banskej 
Bystrici spomenutý Schlégl, Baltazár Payrle, 
Ján Burda, Juraj Taler, Matejov syn Leopold 
a istý Hansel. Objednávateľ vraždy Matej 
Grenitzer potom odišiel na Staré Hory (ad 
Antiguum Montem) a o deň neskôr 12. júna 
1517 si tam zavolal páchateľov vraždy. Sľúbil, 
že im zaobstará nejakú krč mu a z baníckej 
bratskej pokladnice (ax Fra ternitate) im dal 
200 florénov. Chyteného Schlégla popravili 27. 
augusta 1517 a mesto Uhorský Brod v tento deň aj odoslalo rade mesta 
Banská Bystrica svedectvo o výpovedi a jeho poprave. Žiaľ, takouto smutnou 
udalosťou sa začína písomné svedectvo o histórii Starých Hôr.

Genéza názvu obce
V časovom horizonte od roku 1250 po rok 1919 sa stretávame 

s viacerými názvami našej obce. V zmienke o objave bohatých medených 
rúd na Španej Doline v roku 1250 sa stretávame s názvom  Antigua 
Montána, v prvej písomnej zmienke z 27. augusta 1517 sú uvedené ako 
Antiguum Montem, v Katalógu administratívnych a súdnych spisov... v 
listinách sú hneď dva rôzne názvy: Alten Gepirg v roku 1524, Aldten Gepirig 
v roku 1525. V inventarizácii majetku starohorskej huty pre kráľovnú 
Máriu roku 1526 sa píšu ako Algepirig. Slovník obcí Banskobystrického 
okresu uvádza pre rok 1536 názov Altgepirig, pre rok 1563 Altengepurg 
a pre rok 1768 Altebirge. V priebehu 16. a 17. storočia sú zaznamenané 
názvy Altgebirg a Veteres Montes. V kronike starohorských jezuitov pri 
zápise z vizitácie v roku 1657 si môžeme  prečítať názov  Olgeberg a na 
starohorskom banskom výplatnom znaku z roku 1704 je vyrazený názov 
Alt. Gepirig. Rok 1808 je pre obec prelomový. Od tohto roku je prvý raz 
názov slovenský v písomnej podobe Sztaré hory. Na oválnej poštovej 
pečiatke z roku 1825 máme doložený názov Altgeburg, známy už od 
roku 1703. Potom v rokoch silnej maďarizácie od roku 1847 až do roku 
1919 sa používal maďarský názov Óhegy.

Niekoľko zaujímavých faktov z histórie obce
V rokoch 1495 až 1525, v dobe, keď bane a huty patrili Thurzovsko-

fuggerovskej spoločnosti, nastal najväčší rozkvet starohorského baníctva 
a starohorské bane v rokoch 1510 až 1513 dávali najviac striebra (potom 
ešte v rokoch 1519 – 1526).

Jún 1525 - začiatok baníckeho povstania, ktoré s prestávkami trvalo 
až do augusta 1526.

1546 - starohorské banské diela aj bane okolitých baníckych osád sa 
vrátili pod správu súkromného, kolektívneho ťažiarstva Banskobystrickej 
banskej komory.

1564 - premiestnili pece zo starohorskej huty do novopostavenej 
huty v Banskej Bystrici. V Starých Horách ostali v prevádzke len dve pece 
s obsluhou a vybavením.

V IV. časti lesného poriadku „Costutio Maximiliana“, ktorý vydal 
cisár Maximilian II. roku 1565, sa píše o lesoch, ktoré patria k baniam 
a hutám v Starých Horách. Tu sa uvádza, že od Bukoveckej lúky dole po 
jazero je listnatý les zmiešaný s jedľami. Jazero pri Starých Horách mohlo 
mať rozlohu  8 až 10 hektárov.

Roku 1573 bola postavená v miestnej 
časti Malá strana budova banského merač-
ského úradu.

V roku 1589 bol rozšírený starohorský 
kostol a v roku 1621 bol slávnostne vysvätený.

Od roku 1596 je doložený erb Starých 
Hôr, ktorý je vyrytý na kovovom pečatidle s 
týmto dátumom. V strede pečatidla je štít 
a v jeho dolnej tretine je umiestnené brvno, 
nad ktorým sú skrížené uhliarska sekera 
a hutnícka vidlica. Letopočet vzniku pečatidla 
je umiestnený medzi poriskami náradia. 

Od roku 1621 sa v Potkanovej začala 
raziť štôlňa Ferdinand. Je 7 kilometrov dlhá 
a s prestávkami sa v nej pracovalo 336 rokov.

Podľa súpisu osôb, domov a dobytka zo 
14. augusta 1652 mali Staré Hory 23 domov 
a 148 obyvateľov.

18. marca 1703 prechádzali z Liptova 
do Banskej Bystrice kurucké vojská Františka  
Rákocziho, ktoré začali rabovanie Starých Hôr.

V roku 1704 bol vyrazený banský výplatný 
znak Starých Hôr, ktorý slúžil baníkom na ná-
kup mäsa, vína a piva v určených predajniach.

Podľa denníka jezuitov sa od roku 1710 
Staré Hory stali pútnickým miestom. V tomto 
istom roku na Poštárke bol v prevádzke 
vodný mlyn.

V roku 1711 do kostola slávnostne 
preniesli z miesta, kde je dnes Studnička, 
sochu Panny Márie, ktorá tam bola v čase 
náboženských nepokojov zakopaná.

Z roku 1723 je prvá zmienka o staro-
horskej škole, ktorej rektorom bol Joannes 

Weiterschnitt.
Od roku 1750 mali uhliari v starohorskej oblasti svoje vlastné 

uhliarske bratstvo.
17. marca 1751 spadla lavína v Rybom. Zahynulo 10 ľudí.
V roku 1761 žilo v Starých Horách a okolitých osadách 1381 osôb.
30. júla 1764 sa na svätej omši zúčastnili synovia Márie Terézie, 

neskorší cisár Jozef II. a princ Leopold.
V roku 1776 bola zriadená farnosť na Starých Horách. Prvým 

duchovným správcom farnosti bol jezuita František Hesso.
V budove mestského banského úradu bola v roku 1785 zriadená 

poštová prepriahacia stanica. Spravoval ju magister postae Anton Haraslém.
V roku 1798 došlo v Starých Horách k vzbure baníkov proti útlaku 

banskej komory.
J. D. Matejovie zakladá v rokoch 1811 až 1813 lesné škôlky 

v Jelenskej a Veľkom Kucmane.
V roku 1825 mali Staré Hory 108 domov, v ktorých žilo 769 obyvateľov.
V obvode starohorskej farnosti roku 1831 vypukla cholerová 

epidémia, ktorej len v auguste a septembri podľahlo 137 ľudí.
Roku 1869  Staré Hory spolu s osadami, ktoré k nim patrili, mali 

2022 a v roku 1880 mali 2057 obyvateľov.
Huta v Starých Horách v roku 1879 ukončila svoju prevádzku.
K zatvoreniu baní a ukončeniu všetkých banských prác v celom 

Starohorsko-špaňodolinskom revíri došlo v roku 1888. 
Podľa farskej kroniky bola v roku 1894 zriadená čipkárska škola. Iný 

zdroj uvádza rok 1880.
V roku 1895 založili v obci hasičský zbor. Jeho prvým veliteľom bol 

miestny učiteľ Andrej Béreš.
V roku 1900 mala obec spolu s osadami 2005 obyvateľov. Dnes má 

550 obyvateľov.
                                                                                                               Ivan Čillík
Použitá literatúra:  

Ctibor Matulay: Mesto Banská Bystrica: Katalóg administratívnych 
a súdnych  písomností

Slovník obcí Banskobystrického okresu
Archív autora

PRVÉ PÍSOMNÉ DOKLADY O BANÍCKEJ OSADE STARÉ HORY

Obálka Kalendára, venovaného 500. výročiu prvej 
písomnej zmienky o Starých Horách. Autor kresieb: 
Jozef Kreutz.

Pokračovanie zo str. 1.
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Bežnou praxou už od obdobia stredoveku bolo ohraničovanie 
chotárov dedín a miest, predstavujúcich akúsi ekonomickú základňu 
života miestnych obecných komunít. Takto vymedzené územia mohli 
v súlade so stupňom udelených výsad slúžiť miestnym komunitám na-
príklad pre potreby poľnohospodárstva, pasienkarstva a lúčneho hos-
podárstva, na ťažbu nerastných surovín, na ťažbu dreva či ako miesto 
určené na zber lesných plodín, lov divých zvierat a rybolov. Na vodných 
tokoch pretekajúcich naprieč chotármi sa mohli budovať rybníky a rôz-
ne hospodárske prevádzky závislé na vodnej energii ako mlyny, píly, 
stupy, brusiarne, valchy a podobne. Neskôr mohli na území chotárov 
vznikať salaše určené na horský chov oviec, či odľahlá kopaničiarska 
pôda. Vymedzovanie vlastného teritória, vyznačenie jeho hraníc a ich 
následná ochrana preto patrili k najdôležitejším úlohám dedinských aj 
mestských obecných komunít a ich samospráv.

Banská Bystrica mala svoje územie, mestský 
chotár, vymedzené už v privilegiálnej listine kráľa 
Bela IV. vydanej v roku 1255. Napriek postupné-
mu zakladaniu dedín na jej teritóriu, pri ktorom 
dochádzalo k vyčleňovaniu ich vlastných dedin-
ských chotárov vo vnútri historického mestského 
teritória, si mesto svoje vonkajšie hranice udržalo 
prakticky až do zániku poddanstva v polovici 19. 
storočia. Bolo to aj napriek dlhoročným sporom 
s banskobystrickou Banskou komorou o právo na 
využívanie hospodárskych úžitkov tohto územia. 
Až v priebehu 50. rokov 19. storočia sa jednotli-
vé dediny ležiace na mestskom teritóriu úplne 
vymanili z poddanských väzieb voči mestu a ko-
more a získali tak úplnú samostatnosť. Pôvodné 
historické teritórium tak stratilo svoj význam 
a v podobe, v ktorej existovalo po stáročia, defi-
nitívne zaniklo.

Zaujímavou pamiatkou na pôvodný historický 
chotár mesta sú dodnes zachované hraničné zna-
ky vymedzujúce jeho rozsah. Na základe výskumov 
metácií výsadných a donačných listín či štúdia rozličných hraničných 
sporov vieme, že v našej oblasti sa využívali na určenie hraníc od naj-
starších čias najmä rôzne krajinné prvky. Išlo najmä o rieky, potoky, ost-
rovy na vodných tokoch, studničky, výrazné vrchy, horské hrebene, lúky, 
cesty, ale aj osamote stojace stro-
my, či výrazné skaly a balvany. Na 
tých miestach, kde nepostačovalo 
vytýčenie hraníc na základe zväčša 
prirodzených prírodných bariér 
a krajinných prvkov, bolo potreb-
né budovať umelé hraničné med-
zníky. Takýmito boli najčastejšie 
krížmi označené stromy a skaly, 
alebo navŕšené kopy kamenia. Do 
stromov sa vyrývali a do kameňov 
vytesávali spočiatku hlavne krí-
že rôzneho tvaru. Najčastejšie to 
boli rovnoramenné grécke kríže, 
ale časté boli aj kríže latinské, či 
ondrejské. Kým na stromoch sa 
tieto kríže z pochopiteľných príčin 
nezachovali, tie vytesané do skál 
možno ešte aj dnes pri potulkách 
prírodou objaviť. Pomerne často 
možno doposiaľ naraziť aj na po-
zostatky hraničných medzníkov, ktoré tvorili navŕšené kopy kamenia 
(hromada, hrba), niekedy označované aj ako hroble (hrobla) alebo haj-
náše (hajnas) či háňáše (hányás). Tie sa totiž zvykli obnovovať,  pretože-
často slúžili ako hraničné medzníky aj v mladších obdobiach. V staršom 
období sa len pomerne výnimočne v našom regióne vztyčovali tesaním 
opracované hraničné medzníky v podobe kamenných hranolov. Takéto 
jednoduché, opracované, kamenné, asi 1 meter dlhé hranoly, napoly za-
kopané do zeme, sa začali ako hraničné medzníky uplatňovať až v mlad-
šom období od druhej polovice 19. storočia. Ľahko ich možno identifi-
kovať podľa vytesaného rovnoramenného krížiku na vrchnej štvorcovej 
strane hranolu. Pri označovaní štátnych hraníc sa vo farebnom bielo-čer-
venom vyhotovení používajú takéto znaky doposiaľ. 

Okrem vysekaných a vyrytých krížov sa často používali ako hraničné 
znaky tiež písmená a erby. Časté bývalo označovanie území miest a pan-

stiev práve do skaly vyrytými či vysekanými písmenami. V okolí Ban-
skej Bystrice to bolo napríklad panstvo Radvanských, ktoré označovali 
písmená R alebo DR. Rovnakými písmenami DR však mohlo byť ozna-
čené aj panstvo Révayovské ležiace v susednom Turci. Hranicu Zvolen-
ského panstva označovali písmená DZ a Likavského, ale aj Ľupčianskeho 
panstva zase písmená DL. Panstvo Mičinských označovali písmená DM 
a územie susednej dediny Iliaš písmená E alebo EF. Pri vymedzovaní 
banských lokalít, banských polí a území vyhradených na banskú činnosť 
sa požíval banícky znak tvorený prekríženým želiezkom a kladivkom. 
Tento symbol používala tiež banskobystrická Banská komora v spojení 
s písmenami CN (Camera Neosoliensis). 

Vizuálne asi najzaujímavejšími hraničnými medzníkmi boli do skál 
vytesané hraničné znaky vychádzajúce z erbov. Kráľovské mestá Banská 
Bystrica, ale aj susedná Kremnica, používali hraničné znaky odvodené z 
ich erbov. V prípade Kremnice to bolo katarínske koleso, presnejšie po-

lokoleso, niekedy doplnené písmenom C (Cremnitz). 
Banská Bystrica zase používala redukovanú podobu 
svojho erbu výnimočne doplnenú písmenami CN 
(Civitas Neosoliensis). Originálny erb Banskej Bys-
trice vychádzajúci z arpádovského kráľovského erbu 
mal 8 alebo niekedy tiež 9, vo farebnom vyhotovení 
červených a bielych brvien, resp. pruhov. V prípade 
nutnosti sa mohla používať aj jeho redukovaná po-
doba tvorená menším počtom pruhom, tak ako ju 
poznáme napríklad z rukoväte banskobystrického 
popravného meča alebo z mestskej zástavy z roku 
1722. Vzhľadom na komplikovanosť a dlhšiu dobu 
vyhotovenia sa aj pri vytesávaní hraničných znakov 
na skalách používal len 3-krát delený a na 4 pruhy 
zredukovaný mestský erb.  

Veľké množstvo banskobystrických hraničných 
znakov s vyobrazením redukovaného mestského 
erbu sa zachovalo najmä v Kremnických vrchoch na 
miestach, kde mestské teritórium hraničilo s územím 
Radvanských a teritóriom mesta Kremnica. Hranice 
mesta na tejto západnej strane viedli tokom potoka 

Udurna (dnes Radvanský potok) a ďalej tokom Štiavničky (dnes Tajovský 
potok) až na Skalku na hrebeni Kremnických vrchov. Tu sa hranica stáča-
la na sever a pokračovala ďalej po dlhom hrebeni Kremnických vrchov až 
smerom do sedla Turecká cesta a Malý Šturec. Práve na tomto úseku sa 

nachádza dodnes viacero do skál 
a balvanov vytesaných hraničných 
znakov mesta pripomínajúcich 
veľkú rozlohu jeho pôvodného 
historického chotáru. 

Najnižšie položený hraničný 
znak sa nachádza v doline Tajov-
ského potoka približne v strede 
medzi sútokom Farebného a Ta-
jovského potoka a Tajovským vo-
dopádom (nižšie položeným, ozna-
čeným číslovkou II). Koryto potoka 
je na uvedenom úseku v suchších 
obdobiach bez vody. Povyše hra-
ničného znaku sa nachádza po-
nor toku a poniže sa nachádza 
vyvieračka toku. Hraničný znak je 
vytesaný zhruba v strede medzi 
ponorom a vyvieračkou na skale 
priamo nad korytom toku asi vo 
výške 2 metre od jeho dna. Ide tu 

o jednoduchý, redukovaný, trikrát delený erb mesta so štyrmi pruhmi. 
Vôbec najzaujímavejší a z obsahového hľadiska najbohatší je hra-

ničný kameň nachádzajúci sa v blízkosti vrcholovej kóty Kremnická skala 
na hrebeni Kremnických vrchov medzi Skalkou a sedlom Tunel. Na jed-
nej strane hraničného kameňa, ktorý tvorí veľký neopracovaný balvan, 
je znak mesta Kremnica s písmenom C a na druhej strane znak Banskej 
Bystrice s písmenami CN a vročením 1820. Vročenie hraničného kameňa 
evidentne súvisí s reambuláciou hraníc Banskej Bystrice, ktorá prebehla 
v tomto roku. Z uvedenej reambulácie sa v banskoštiavnickom banskom 
archíve (dnes Slovenský národný archív v Bratislave, špecializované pra-
covisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici) zachovala kniha po-
drobne popisujúca jednotlivé úseky mestských hraníc pomenovaná ako 
Metales. Vytesaný letopočet na kameni potvrdzuje vykonanie obchôdz-
ky hraníc mestskou komisiou overujúcou stav hraničných znakov v roku 

HRANIČNÉ ZNAKY MESTA BANSKÁ BYSTRICA V KREMNICKÝCH VRCHOCH

Hraničný kameň so znakom mesta Kremnice.

Hraničný banský kameň.
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1820. Takéto pochôdzky boli v minulosti bežné a pomerne pravidelne 
sa opakovali. Vzhľadom na časté poškodzovanie hraničných medzníkov 
totiž bolo potrebné v záujme ochrany mestského územia prekontro-
lovať ich stav a následne podľa potreby zrealizovať ich obnovu, alebo 
doplnenie o nové dobre viditeľné medzníky, či už hraničné znaky alebo 
hraničné kamene. Rok 1820 v tomto prípade teda nemusí znamenať 
dobu vzniku hraničného kameňa, ale len jeho overenie a potvrdenie 
jeho polohy uskutočnené počas spomenutej reambulácie. Nie je teda 
vôbec vylúčené, že pôvodný znak je ešte starší. Na opačnej strane vyrytý 
znak Kremnice s použitou iniciálou C sa totiž, ako poukazujú niektoré 
písomné dokumenty, bežne používal pri označovaní mestských hraníc 
minimálne už v polovici 18. storočia. 

Uvedený hraničný kameň je v súčasnosti ako jediný zo všetkých za-
chovaných aj pamiatkovo chránený. Kameň je evidovaný Pamiatkovým 
úradom SR v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod 
číslom ÚZPF 3421/1 v rámci katastrálneho územia Tajov. Podľa stručné-
ho popisu v evidencii sa nachádza medzi BB a Kremnicou. Ako doba jeho 
vzniku je uvedený rok 1820. Stavebno-technický stav je zhodnotený ako 
narušený. Za kultúrnu pamiatku bol hraničný kameň vyhlásený 12. 2. 
1982  rozhodnutím R-ONV B. Bystrica 23/82. 

Pravdepodobne vôbec najväčšie sústredenie starých hraničných 
medzníkov so znakom mesta sa nachádza na hrebeni Kremnických vrchov 
v úseku medzi Kordíckym sedlom a menším sedielkom Zimozeleň severne 
od Svrčinníku. Na tomto úseku možno pomerne ľahko nájsť zväčša v bez-
prostrednej blízkosti turistického chodníku až desať hraničných medzní-
kov mesta Banská Bystrica. Keďže tu ide o spoločný úsek hraníc so sused-
ným mestom Kremnica a jej historickým teritóriom, na dvoch spomedzi 
nich, sa na opačnej strane nachádza aj hraničný znak mesta Kremnica 

– katarínske polokoleso doplnené písmenom C. Tieto dva hraničné ka-
mene s erbami oboch miest sa nachádzajú v lokalite Tabla a v blízkosti 
nevýrazného vrchu Svrčinník. Na ôsmich zvyšných hraničných kameňoch 
sa nachádza len znak mesta Banská Bystrica. Niektoré znaky boli doda-
točne značkovačmi turistických chodníkov vymaľované červenou a bielou 
farbou, čo však nezodpovedá ich historickej podobe. Pôvodné znaky boli 
iba tesané bez zdobenia farbami. V prípade kameňa na Svrčinníku bol tý-
mito farbami úplne z nepochopiteľných príčin natretý dokonca aj na opa-
čnej strane umiestnený znak Kremnice. V sedielku Zimozeleň sa nachádza 
na tomto úseku hranice zatiaľ ojedinelý hraničný kameň s dvoma rytými 
krížmi. O tomto hraničnom kameni možno predpokladať, že reprezentuje 
chronologicky najstaršiu vrstvu hraničných kameňov.

Tieto zaujímavé, historicky cenné a turisticky atraktívne pamiatky 
si zasluhujú našu pozornosť, ako aj patričnú ochranu. Jednou z možností 
ich zviditeľnenia a primeranej ochrany v budúcnosti by mohol byť naprí-
klad ich zápis do zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica. 

Oto Tomeček
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30. apríla uplynulo 580 rokov od narodenia Jána Thurzu III. (1437 
– 1508), ktorý výrazným spôsobom, spolu so svojimi synmi, ovplyvnil 
dejiny Banskej Bystrice na prelome 15. a 16. storočia (podrobnejšie 
informácie nájde čitateľ v publikácii Zlatý vek medeného mesta). Dnes 
chceme otvoriť najstaršiu kapitolu rodiny, v ktorej zohral svoju úlohu bý-
valý komorský dom v Banskej Bystrici.

Korene Thurzovcov siahajú na Spiš do obdobia panovania Žigmun-
da Luxemburského v Uhorsku (1387 – 1437). Za príslušníkov drobnej 
šľachty  vymenoval  prvých Thurzovcov spomínaný Žigmund v roku 1417 
po tom, ako sa zúčastnili vojenského protitureckého ťaženia a podarilo 
sa im prežiť aj neúspešné Žigmundove ťaženie na Balkán na konci 13. 
a začiatkom 14. storočia. Tu Žigmund utrpel porážku, z ktorej sa len po-
maly spamätával.

Išlo o troch bratov: Marti-
na Bartolomeoa de Bethlenfalva 
z Betlanoviec, Jána Tatára z Bet-
lanoviec a ich nevlastného brata 
Juraja, tiež z Betlanoviec. V roku 
1430 v Trnave Žigmund výsad-
nou listinou (znovu za zásluhy vo 
vojenskej oblasti) udeľuje Jurajo-
vi a Martinovi mestečko Sučany 
a dediny v Turčianskej župe s de-
dičným vzájomným právom (Ján 
v tom čase už nežil). Tieto infor-
mácie o Thurzovcoch sú dávno 
známe. Novou skutočnosťou je 
písomný záznam D. Dvořákovej 
v knihe  Barbora Celjská. Na stra-
ne 275 sa uvádza: „Krátko pred smrťou Žigmund dal 5. 12. 1437 zatknúť 
manželku Barboru a jej dvorné dámy a 8. 12. 1437 daroval Barborin dom 
v Banskej  Bystrici, dom č. 8 na Nám. SNP – Unterhaus, Martinovi de 
Bethlenfalva, bývalému kastelánovi Liptovského Hrádku. Barbora mu 
ako nová majiteľka Liptovskej župy odobrala hodnosť kastelána pred 
niekoľkými rokmi a dosadila tam svojho človeka (Ladislav Rikolf) po tom, 
ako získala majetky v stredoslovenských banských mestách v roku 1424“.

Tým sa v posúva pôsobenie Thurzovcov v Banskej Bystrici do roku 
1437, dokonca do najväčšieho domu na vtedajšom banskobystrickom 
rínku, do domu č. 8 známeho ako Dolný dom – Unterhaus. Rovnako 
z textu vyplýva rozdielne postavenie Martina Thurzu u Žigmunda a jeho 
manželky Barbory. Martin sa tešil veľkej priazni u Žigmunda a predtým 
zastával funkciu kastelána v Liptovskom Hrádku1, čím sa jeho spoločen-
ské postavenie výrazne líšilo od ostatných členov rodiny. Je nutné pri-
tom dodať, že Martinov mladší nevlastný brat Juraj zanecháva chudobný 

rytiersky stav a dáva sa na cestu podnikania v obchode s potravinami, 
textilom a kovmi a stáva sa levočským mešťanom. Zmierovací súd v Kra-
kove v roku 1438 prvýkrát sprostredkuje prítomnosť Juraja Thurzu ako 
levočského mešťana a kupca diaľkového obchodu na trase Košice – Le-
voča – Krakov. 

Juraj bol synom Jána z Betlanoviec a ako prvý začal používať 
priezvisko Thurzo s predikátom z Betlanoviec. Pritom Juraj bol otcom, 
pre Banskú Bystricu známeho Jána Thurzu III., zakladateľa Thurzovsko-
-fuggerovskej mediarskej spoločnosti (1494 – 1548). V Betlanovciach 
dodnes stojí kaštieľ, ktorý nesie ich meno. Z troch synov v otcovej tra-
dícii pokračuje najstarší Martin a stredný Ján, najmladší Teofil zostal 
šľachticom. Martin a jeho synovia pôsobia v banskom podnikaní  na 

východnom Slovensku so sídlom 
v Levoči. Ján zastupoval rodin-
ný podnik v Krakove a v  Banskej 
Bystrici bol známy od roku 1469 
ako odberateľ banskobystrickej 
medi pre svoju hutu v Mogile pri 
Krakove. Jeho dodávateľom bol 
banskobystrický banský podni-
kateľ Ján Kolman. Potom v roku 
1475 podpísal Ján Thurzo v mene 
krakovskej obchodnej spoločnosti 
dohodu so zástupcami stredoslo-
venských ban  ských miest o od-
vodnení zatápa júcich baní v týchto 
mestách. Žiaľ, jeho subdodávateľ 
Peter Felsen z Gdanska so svojou 
technikou túto úlohu nesplnil, 

a tak sa príchod Jána Thurzu  do Banskej Bystrice posunul na začia tok 
90. rokov 15. storočia, ktorý v konečnom dôsledku viedol k vzniku Thu-
rzovsko-fuggerovskej mediarskej spoločnosti. To však už je iná kapitola 
v živote najschopnejšie banského podnikateľa z rodu Thurzovcov.

Jozef Ďuriančík

1. Liptovský Hrádok patril ku kráľovským hradom. Začiatkom 14. 
stor. ho postavil Zvolenský župan Donč. Cisár Žigmund  ho venoval ako 
venný majetok Barbore v roku 1424, ktorá za kastelána L. Hrádku me-
novala Štefana Rikolfa. V roku 1433 sa zmocnili L. Hrádku  na krátky čas 
husiti a po nich bratríci. Žigmund tesne pred smrťou L. Hrádok Barbore 
odobral a menoval za kastelána Martina Thurzu, strýka Jána Thurzu III. 
(1437 - 1508). K významným rodinám vlastniacim L. Hrádok patrili Pon-
grácovci (1453), Zápoľski (1462), Alexej Thurzo (1527), Bathyáni (1528), 
Balašovci (1574). Kaštieľ k hradu pristavili v roku 1600.  

AKO PRIŠLI THURZOVCI  PRVÝKRÁT DO BANSKEJ BYSTRICE

Pôvodný komorský dom na Nám. SNP č. 8.
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Keď v roku 1255 získala Banská Bystrica výsadné listiny práv mesta, 
o práve meča sa v nich nehovorí nič. Nevieme, či mesto vykonávalo túto 
najvyššiu súdnu právomoc alebo nie, ale vieme, že richtár mal právo 
súdiť spory medzi mešťanmi. 

Prvýkrát sa právo meča vo výsadných listinách spomína až v roku 
1390. Už o desať rokov neskôr, v roku 1400 poznáme aj prvého bystric-
kého kata po mene. Volal sa Mikuláš. Právo meča (alebo aj tortúra) bola 
jedna z najvýznamnejších výsad, ktoré stredoveké mesto mohlo získať. 
V súčasnosti si stredovek predstavujeme ako krvavé obdobie plné mu-
čenia, násilia, bezprávia, strachu a ľubovôle šľachty. Stredoveké súdy sú 
prakticky stotožňované s inkvizíciou, ale to je veľká chyba. Tento názor 
sa do myslenia vkorenil predovšetkým zásluhou štyridsaťročného vymý-
vania mozgov komunistami. Súdna právo-
moc sa tak, ako prakticky v celej Európe, aj 
u nás delila na cirkevnú a svetskú, ale ani 
toto delenie nie je postačujúce. 

Uhorské právo, a jeho delenie na svet-
ské a cirkevné, siaha k samotnému vzniku 
Uhorského kráľovstva, kde v niektorých roz-
hodnutiach sv. Štefana (997 – 1038) je možné 
odvodiť právomoci cirkevného a svetského 
súdu. I keď o ich vzájomnom postavení sa 
vedú diskusie, je pravdepodobné, že súd svet-
ský bol nadradený súdu cirkevnému a mohol 
jeho rozsudky zvyšovať, respektíve pritvrdzo-
vať. Sporné je aj to, odkedy v Uhorsku platilo 
tzv. privilegium fori, t. j. právo duchovných byť súdený len cirkevnými súdmi. 
S istotou vieme to, že za vlády Kolomana Múdreho (1070 – 1116) už bolo 
toto právo zapracované do tzv. Prvého kódexu Karola Múdreho. Rímskoka-
tolícka cirkev začala svoje trestné právo v Uhorsku uplatňovať až po synode 
v Bude v roku 1279, ale trvalo ešte niekoľko desaťročí, pokiaľ sa tribunály 
generálneho vikára ako aparát vykonávania súd-
nej moci stali typickými. 

Inkvizícia vznikla v roku 1184 a založil ju 
pápež Lucius III., volala sa biskupská, pretože 
každý biskup mal v každej farnosti ustanoviť 
jedného kňaza a niekoľkých sprisahaných lai-
kov, ktorí majú sliediť po heretikoch. Tento 
princíp bol neúčinný, a tak pápež Gregor IX. 
v roku 1231 zaviedol tzv. pápežskú inkvizíciu. 
Vykonávateľmi bol rád dominikánov, neskôr aj 
minoritov. Od roku 1252 povolil pápež Inocent 
IV. inkvizítorom používať aj tortúru, t. j. pres-
ný systém mučenia. Inkvizícia okrem výslov-
nej herézy trestala aj svätokrádež, rúhanie sa 
Bohu, sodomiu, čarodejníctvo, mágiu a alchý-
miu. Na iné trestné delikty nemala právomoc. 
V súdnom procese mali najväčšiu váhu sve-
dectvá, výpovede a priznanie. Vecné dôkazy 
pritom zvyčajne nemali platnosť. I tak sa v súd-
nom procese hrdelné rozsudky vynášali ojedinele, pretože vo väčšine 
prípadov obžalovaný po priznaní mal právo sa z trestu vykúpiť pokáním. 
Najmä v pomere k svetským hrdelným trestom bolo cirkevných rozsudkov 
značne menej. Veľmi podrobne píše o inkvizičnom procese Carlo Ginzburg 
v diele Syr a červy. Inkvizícia zanikla nástupom osvietenstva, ale ako in-
štitúcia v niekoľkokrát pozmenenej forme (ide o Kongregáciu pre náuku 
viery) existuje dodnes. Ešte je potrebné pripomenúť, že súčasťou súdnych 
procesov v stredoveku boli aj tzv. Božie súdy. U nás bol rozšírený najmä 
súd vodou, verilo sa, že iba človek s čistou dušou sa môže potopiť (utopiť). 
V kontexte viery v druhý život, tak potom jeho život pokračoval v raji. 

Svetské právo je z hľadiska Banskej Bystrice zaujímavejšie. Vy-
chádzalo od panovníka, ktorý ho mohol delegovať, čo aj robil. Preto 
existovala súdna moc, ktorá reprezentovala štátny systém, v našom 
regióne bol jej predstaviteľom zvolenský župan. Určité súdne právo-
moci mala šľachta, ktoré sa odvíjali od všeobecných výsad udelených 
panovníkom, šľachtického titulu a postavenia a osobitných výsad. Taký-
mito právami v našom regióne disponovali predovšetkým páni z hradu 
v Slovenskej Ľupči. Práve vysoká šľachta často svoje práva zneužívala, 
prípadne si privlastňovala také, na ktoré nemala právny nárok. Pritom 
zásady a vlastný výkon práva zvyčajne závisel priamo na konkrétnom šľa-
chticovi. Samostatnou skupinou boli slobodné mestá. Tie požívali rôzne 
výhody a výsady a tie najvýznamnejšie mali právo meča, t. j. vynesenia 
rozsudku smrti. Takéto právo mala aj Banská Bystrica. 

Po udelení práva meča Banskej Bystrici sa aj tu začali vynášať hr-
delné rozsudky. Najvyššiu právnu moc v meste predstavoval richtár. Ten 

zasadal spravidla s dvomi prísažnými, ktorí boli zvyčajne členovia mest-
skej rady. Súdneho procesu sa zúčastňoval ešte pisár. Právomoc richtára 
bola obmedzená na mešťanov príslušného mesta a poddaných. Na druhej 
strane mešťanov (slobodných obyvateľov mesta) mohol súdiť zvyčajne 
len vlastný richtár, pričom mal k dispozícii aj prostriedky tortúry. Obvinení 
boli uväznení v mestskom väzení, ktoré bolo v podzemí hradu, neskôr pod 
Zelenou, v súčasnosti Hodinovou vežou. Je ale pravdepodobné, že bolo 
skôr pod objektom váhovne, ktorý sa nachádzal vedľa. Väzenie bolo aj na 
hrade v Slovenskej Ľupči a Ľubietovej. Tu sa vykonávala aj tortúra. 

Celé vypočúvanie malo prísne regule a zásady. Najprv sa pristúpilo 
k ústnemu vypočúvaniu, kde boli obvinenému položené presne vopred 
zostavené otázky a až keď takéto vyšetrovanie nikam neviedlo, mohlo 

sa pristúpiť k mučeniu. Aj to malo presne 
vopred stanovené postupy. Tieto postupy 
sa časom vyvíjali a menili, ale v zásade sa 
postupovalo od najľahších po tie najťažšie 
formy mučenia.   

Prvé fázy mučenia by sa dali nazvať 
psychologické. Najprv sa obvinenému uká-
zalo náradie a náčinie a vysvetlilo sa mu, na 
čo je, pokiaľ sa nepriznal, tak ho vyzliekli 
donaha a niektorí z nástrojov sa mu nasadil 
na telo. Pokiaľ ho ani to nepresvedčilo pri-
znať sa, pokračovalo sa fyzickým mučením, 
ktoré malo tiež niekoľko stupňov. V prvých 
fázach sa zvyčajne používali nástroje na jed-

notlivé končatiny - rôzne škrtidlá, drviče, španielske čižmy a podobne. 
Ďalším stupňom bolo tzv. suché trápenie, kde obvineného naťahovali na 
škripci, lámali a vykĺbovali mu kosti a podobne. Ak to nepomohlo, mohlo 
prísť na rad tzv. svetlé trápenie a to bolo pálenie častí tela sviečkami 
alebo žeravým železom. Okrem týchto spôsobov mohlo byť mučenie 

doplnené bičovaním (pokiaľ to nebol konečný 
trest), mučením v železnej panne a rôznymi 
ďalšími spôsobmi. Záviselo to od platného 
postupu a tiež možností mučiarne. Tortúre 
nesmeli byť podrobení mladí a starí ľudia, 
malomyseľní a tehotné ženy. 

Tortúra bola ukončená ihneď, ako sa ob-
vinený priznal a rovnako hneď, ako bol v prie-
behu vypočúvania vzhliadnutý ako nevinný. 
Ak celý proces mučenia vydržal, tiež bol často 
oslobodený, na druhej strane, ak sa odsúde-
ný priznal, richtár nad ním vyniesol rozsudok. 
Ten tiež nemohol vyniesť, ako sa mu páčilo, 
ale boli presne stanovené pravidlá, za aký čin 
má byť vynesený aký rozsudok. Podobné to 
bolo aj pri vynesení najvyššieho hrdelného 
rozsudku. Konkrétny trest bol vynesený na zá-
klade postavenia obvineného (šľachtic, meš-
ťan, pod daný), na základe pohlavia, ale i ná-

rodnosti a predovšetkým na základe zločinu a jeho charakteru, za ktorý 
bol odsúdený. Rozsudok bol zvyčajne slávnostne verejne oznámený, 
pričom sa uviedli dôvody odsúdenia, priznanie a odsúdenec sa odovzdal 
katovi. U nás sa popravovalo zvyčajne na Galgenbergu – šibeničnom vŕš-
ku, ktorý sa nachádza za súčasnou Európou SC. 

V roku 1768 vydala Mária Terézia Constitutio Criminalis Theresiana 
– nový trestný poriadok, ktorým zakázala mučenie, zakázala súdiť čarodej-
nice a priznala právo na obhajcu aj poddaným. Trest smrti bol vyhradený 
už len štátu. Postupne sa zrušili všetky privilégiá a celá trestná právomoc 
sa dostala do rúk štátu. Útrpné právo tak stratilo zmysel. Rovnaký osud 
postupne postihol aj samotný trest smrti. Posledným popraveným 
Bystričanom je Juraj Lupták, ktorého za trojnásobnú vraždu obesili 16. júla 
1987 v Bratislave. Trest smrti bol v Československu zrušený 1. júla 1990, 
posledným popraveným bol Slovák, narodený v Podbrezovej, Štefan Svitek. 

I keď za rušením trestov smrti v jednotlivých krajinách sa vidia skôr 
humanitné dôvody, fakty sú prozaickejšie. Trest smrti je vysoko náklado-
vá a neefektívna forma trestu. Svedčia o tom aj historické fakty, naprí-
klad v istom období si kata museli medzi sebou požičiavať banské mestá: 
Banská Bystrica, Kremnica a Banská Štiavnica. 

Richard R. Senček

V článku boli použité informácie z článku: Stredoveké cirkevné 
súdnictvo v Uhorsku a v Poľsku,  kardinál Péter Erdő; z knihy: Podzemie 
Banskej Bystrice a okolia, Pavel Hronček a Richard R. Senček a článkov 
v Bystrickom Permone.  

ÚTRPNÉ PRÁVO
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Veľkosť národa a jeho históriu je možne charakterizovať aj tým, 
koľko má povestí. V zahraničí ale aj na Slovensku sa tieto povesti 
často vzťahujú aj na vrcholky hôr. Najznámejšie sú povesti o Kriváni, 
Sitne a Gerlachu. Tu je jedna z oblasti Veľkej Fatry, masívu Krížnej nad 
Kráľovou studňou. 

Nikdy som si neuvedomoval, že erb slobodného kráľovského 
mesta Banská Bystrica ochraňujú dva orly, ktoré majú strážiť mesto 
pred zlými udalosťami.

Podľa povesti, je práve jeden z orlov skamenený na Kráľovej 
studni, aby ochraňoval toto miesto. Najprv som tomu nechcel uveriť, 
ale pri leteckej snímke priestoru jasne vidno v teréne rozložené orlie 
krídla, zobák smerom k Jánošíkovskému skoku v tvare písmena „V“. 
skamenená pramatka Orlica, hľadiac na Banskú Bystricu, stráži mesto 
pred nepriazňou ľudí i prírody.

POD OCHRANOU ORLICE

GENIUS LOCI KRÁĽOVEJ STUDNE V POVESTI
O SKAMENENEJ ORLICI

Na krásnej modrej ob-
lohe, vysoko nad skalami nad 
Kráľovou studňou, krúži pár or-
lov. Predvádzajú svoj ľúbostný 
let. Z generácie na generáciu 
tu odovzdávajú posolstvo no-
vého života, pretože magická 
sila ich k tomuto miestu stále 
priťahuje. 

Z vtáčej perspektívy jasne 
vidia obrysy svojej pramatky 
- Orlice, ktorá tu skamenela. 
Splnila tak Božiu vôľu, ktorú jej 
uložili anjeli, aby strážila mesto 
pred zlými udalosťami. Miesto 
pristátia a večného odpočinku 
si Orlica nevybrala náhodne. Je 
to miesto, odkiaľ má nádher-
ný pohľad na Bystrickú dolinu 
i mesto a zadnými nôžkami sa 
dotýka Turca. Pohľad na okoli-
té majestátne vrchy, Kremnic-
ké pohorie, Veľkú Fatru ju tak 

uchvátili, že sa práve tu rozhodla ostať naveky. 
Pri pristátí ľavým krídlom mierne zaryla a vytvorila tak prameň 

Bystrice, pravým krídlom zas prenádhernú Rozprávkovú lúku. Zobá-
kom opretým smerom na mesto s jasnozrivými očami môže pozorovať 
dianie okolo seba. Mágia miesta ju priťahuje 
všetkými zmyslami. Zrak jej upokojujú maleb-
né tvary okolitých hôr. Vôňa rozkvitnutých lúk 
opantáva jej čuch, sluchom vníma krásny spev 
lesa a drobného vtáctva. Vychutnáva si prame-
nistú vodu zo studne v okolí a citlivým hmatom 
hladí tvrdú skalu aj hebkú trávu, kôru stromov 
a svojim srdcom si praje, aby táto krása zostala 
naveky.

Pramatka Orlica spokojne odpočíva, aby nad 
ňou mohli krúžiť jej potomkovia, orlie páry. Tie tu 
hniezdia v skalách, ktoré pomohla vytvoriť i ona 
svojím skamenením. Svoju úlohu plní dokonale už niekoľko storočí a po jej 
chrbte prešli králi, valašská kolonizácia i vojny. Duše zomrelých tu ochraňujú 
dve symbolické miesta - iste nie náhodne.

Zákonite vzniká otázka, kde je druhá orlica, strážkyňa z erbu mesta. 
Nedá sa nájsť. Je prevtelená v srdciach, mysliach a dušiach všetkých ľudí, 
ktorí otvoreným srdcom ochraňujú svoje mesto. Nad Kráľovou studňou 
poletujú orlí potomkovia, spojení s ňou neviditeľnou nitkou. Započúvajte 
sa v samote do šumu ich rozprestretých krídel a vo vetre hľadajte odpo-
veď na otázku, aké je vaše poslanie, úloha starať sa o svoje mesto. Skúste 
porozumieť reči orlov - ochrancov.

           Dušan Kováč

Ornitológ Miroslav Saniga, dôverný znalec veľkofatranskej prí-
rody, píše:

„K jedným z najkrajších zážitkov v našej prirode patrí určite 
pozorovanie zásnubných letov orlov skalných. Orly žijú v trvalých 
pároch a svoje hniezdne územie neopúšťajú ani počas zimného ob-
dobia. Kedže manželské páry orlov sú si verné až do konca života, 
každý rok už po čiatkom jari si nanovo obnovujú sľub partners kej 
vernosti, a to zvláštnymi letmi na azúrovom nebi. Samec a samica v 
tomto čase lietajú celé hodiny tesne vedľa seba, pričom dodržiavajú 
rovnaký odstup. Pozorovateľovi sa zdá, akoby boli oba vtáky spoje-
né nejakou neviditeľnou nitkou.

ZÁSNUBNÉ LETY ORLOV SKALNÝCH

Štít s erbom mesta 
Banská Bystrica 
strážia dva orly.

Pri orlovi vyživia sa vrabce.
Keď je orol zahubený, bije ho i vrana.
Zlato oslepuje a zlatý orol všade doletí.

Nositeľom tohto mena bol SVÄTÝ MEDARD, s ktorým sa spája jedna 
z najpopulárnejších pranostík o dlhotrvajúcom 40-dňovom daždi. Pat-
rón roľníkov, vinohradníkov, dobrej úrody sv. MEDARD, ktorého sviatok 
pripadá na 8. júna, sa narodil v severofrancúzskom Salency blízko mesta 
Noyon. Okolo roku 545 sa stal biskupom v tomto meste. Podľa legendy 
ho v chlapčenskom veku zastihla búrka v prírode a v tej chvíli sa nad 
ním zniesol veľký orol, ktorý ho s roztiahnutými krídlami chránil pred 
dažďom. Príbeh sa stal podnetom na vzývanie MEDARDA pred daždi-
vým počasím najmä v čase sušenia sena. Ako biskup sa MEDARD usiloval 
odstrániť zvyšky pohanstva vo svojej diecéze. Veľké úsilie venoval všet-
kému, čím by sa upevňoval kresťanský život. Bol nadmieru dobrotivý a 
dobré skutky konal najčastejšie potajomky.

Medard a orol

Z ľudových múdrostí

NOVÁ KNIHA. Uvedenie knihy do 
literárneho života bude dňa 15. 7. 
2017 pri prameni Bystrica.
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„Nechť Ti srdce Tvoje roznecuje Ohnem lásky vždy k slovenčine, 
Vždycky hleď byť vlasti ku ozdobe, Národu ži v duchu a vo svete. „

Jánovi Bojmírovi Petrikovičovi napísal do 
Pamätníčka 7. brezna (marca) 1840 Ján Klimo1

Roky meruôsmy a merudeviaty nepriniesli mestu Banská Bystrica 
pokojnú situáciu. Správy o revolučných udalostiach a prejavoch v 
Prešporku, Pešti a Budíne, Prahe či Viedni prenikli, samozrejme, aj do 
oblasti hornouhorských banských miest. Aj mesto pod Urpínom malo 
predstaviteľov a zástancov slovenského národného myslenia. Patrili 
medzi nich napríklad príslušníci rodiny Petrikovičovcov, ktorí bývali 
a pôsobili v Kráľovej a Radvani.2 Medzi protagonistov rokov 1848 – 1849 
sa radí meno „jurasora“ (prísažného – člena mestskej rady) Jána Bojmíra 
Petrikoviča.  

Ján Bojmír Petrikovič (dobovo je priezvisko písané aj Petrikovich) 
sa narodil 28. apríla 1816 v obci Kráľová. Jeho otec bol majster prachár3 
(výrobca strelného prachu) Ján Petrikovich (*1787 – †1866), matkou Judita 
Petrikovichová, rodená Firáková. Po Jánovi, ich prvorodenom potomkovi, 
nasledovali ďalší súrodenci – Anna Judita (*1817 – 1892), Mikuláš (*1821 
– †1867)4, Samuel Karol (*1823 – †1865), Mária Alžbeta (*1828 – †1903) 
a posledným šiestym dieťaťom bol Matej Eduard (*1834 – †1921). 
Okrem najstaršieho syna Jána ostatní potomkovia po meči pokračovali 
v rodinnej tradícii výroby pušného prachu. Jánove mladšie sestry, Anna 
Judita a Mária Alžbeta sa v pamäti zachovali ako tetky z Kráľovej. Posledne 
menovaná, pred úmrtím, predala rodinnú kúriu.

Rodina si zachovávala národné cítenie. Prachár Mikuláš (*1756 – 
†1807; starý otec Jána Bojmíra), predstavoval národne cítiaceho muža. 
A táto línia pretrvávala. Napríklad Ján Bojmír, v roku 1836, v liste Ctibohovi 
Zochovi5, opísal stretnutie jeho otca s poľskými grófmi v kúpeľoch Sliač, 
s ktorými po zoznámení konverzoval o Slovanoch. A nezabudlo sa ani 
na dobovo aktuálne pôsobenie študentov Ľudovíta Štúra a činnosť 
samovzdelávacieho spolku Spoločnosti česko-slovenskej v Prešporku 
(Společnost česko-slovanská, v ktorej sa združovali Slováci, Srbi a Chorváti 
študujúci v dobovej Bratislave). K členom spomenutej spoločnosti patril 
počas štúdií aj jeho syn Ján Bojmír. Nutné je pripo menúť, že sympatie 
k štúrovskému hnutiu prejavoval aj druhý syn Mikuláš.  

Ján Petrikovič, ešte bez pridaného slovanského mena Bojmír, 
elementárnu (základnú) školu vychodil v Radvani a vzdelanie vyššieho 
stupňa (stredné) získal v Banskej Bystrici na evanjelickom gymnáziu. 
Právnické štúdium absolvoval v Prešporku6, kde aj prijal meno Bojmír.7 
Od 18. októbra 1839 do 25. marca 1840 prebýval v Kežmarku a tam 
tiež „netajil svoju národnosť, svoje slovanstvo verejne hlásal“.8 Podľa 
dobovej spomienky obstojne rozprával v ruskom jazyku. Aj v spišskom 
meste sa zaujímal o národné záležitosti, o čom svedčia záznamy z jeho 
osobného pamätníčka. Zachované záverečné klasifikovanie vedomostí 
Jána Bojmíra Petrikoviča vykazuje výborné hodnotenie. V privátnom, 
civilnom a verejnom práve získal hodnotiaci stupeň eminens (lat. 
výborný); rovnaké hodnotenie získal v cirkevnom práve, politickom 
práve, v trestnom práve, ako aj v kuriálnom štýle (zemianskom, 
šľachtickom spôsobe vyjadrovania a správania). Mravy boli hodnotené 
stupňom výborné.9 

Po štúdiách nastúpil Ján Bojmír Petrikovič v septembri 1840 na 
administratívno-právnickú prax. Vykonával ju po dobu 19 mesiacov v 
Banskej Bystrici u hlavného slúžneho Zvolenskej stolice Martina Thaisza. 
Po jej skončení mu hlavný slúžny vystavil kladné hodnotenie. V ňom sa 
zmienil o zemianskom titule rodiny.10 Ale od tejto chvíle nastalo o osobe 
Jána Bojmíra Petrikoviča mlčanie, ktoré prerušili až udalosti revolučných 
rokov 1848 – 1849. Vo veku 33 rokov Ján Bojmír „s vnútorným 
uspokojením privítal príchod nových čias, bez váhania hodil stranou 
zapracované úradnícke pero...“11 

V roku merudeviatom sa častejšie objavujú zápisy týkajúce sa 
rodiny Jána Petrikoviča. V rodovej kronike je uvedené, že Ján Petrikovič 
(otec) napísal 18. novembra 1849 list, ktorým urgoval vrátenie siedmich 
pušiek a šable („skôr na okrasu, než na použitie pri obrane zemianskej 
cti“), ktoré odovzdal vo februári 1849 richtárovi Kráľovej, na príkaz 
generálmajora kniežaťa Felixa Jablonowského.12 Na Zvolenskú stolicu 
sa 7. novembra 1849 obrátil so žiadosťou o vrátenie vyššie uvedených 
zbraní. Richtárovi ich totiž neskôr odobrala košútovská gerila. Ján 
Petrikovič starší ťažko znášal stratu uvedených (spomenutých) zbraní. 
Rád poľoval a zakladal si aj na cti starozemana („...hocičo iné skôr by bol 
odovzdal stoličným holomkom, len práve zemanskú šabľu nie“.). Navyše 
v júli musel ešte odovzdať, pod hrozbou „straty“ (prepadnutia) majetku, 
„slobody“ (uväznenia), alebo „hrdla“ (popravy), aj „spežové“ predmety 
(spiežové tĺky – vyrobené z mosadze). V prípade, že by sa odobraté 

predmety nenašli, požadoval zaplatenie škody vinníkmi, ktorej hodnotu 
vyčíslil na 671 zlatých (v cene boli zahrnuté aj spomenuté zbrane). 

(Koniec 1. časti)           
Robert Hoza

Poznámky
1. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, rodová kronika rodiny 

Petrikovičovej, str. 74
2. Za prvý nespochybniteľný matričný zápis týkajúci sa Petrikovičovcov 

sa považuje záznam svadby Jána Karola z Mošoviec a Eleny 
Petrikovičovej. V 21. nedeľu po sviatku Svätej Trojice (19. októbra 
1614) ich zosobášil radvanský evanjelický farár Ján Kalinka. 
Korene rodu tejto nižšej šľachty siahajú do Zvolenskej stolice. 
K nobilitácii rodu došlo v roku 1652. Najstarších menovite známych 
členov rodu, doložených v rokoch 1651 a 1652, predstavovali 
Ján Petrikovič (dobovo Petrikovich) a jeho synovia Ján a Michal. 
Petrikovičovci žili najskôr v Kráľovej, dedinke ležiacej v tesnej 
blízkosti dobovo významného remeselníckeho mestečka Radvaň. 
Kráľová bola pôvodne osadou služobníkov Zvolenského hradu 
a patrila zvolenskému panstvu. Služby poskytované panovníkovi 
mohli prispieť k udeleniu zemianstva pre Petrikovičovcov. Niektorí 
členovia rodu sa usadili v neďalekej Radvani, kde majetky získali 
kúpou alebo ženbou (tie boli poddanské, pretože podliehali 
šľachtickému rodu Radvanských). Na vysvetlenie treba dodať, že 
intravilány Kráľovej a Radvane tvorili súvislý celok, aj keď politicky 
a územne tvorili dva osobitné celky. Kráľová bola pôvodne osadou, 
v ktorej bývali panskí sluhovia a pomocníci zúčastňujúci sa na 
poľovačkách a rybačkách. Vznikla okolo kráľovského letohrádku, 
ktorý podľa tradície mal stáť v miestach, kde za vlády kráľa Mateja 
postavili zámku podobnú budovu, ohradenú vysokými múrmi.              

3. Výrobu pušného prachu nazývajú listiny písané v latinskom jazyku ars, 
t. j. umenie. Práve preto sa jeho výrobou zaoberali predovšetkým 
zemania. Ak sa napr. do prachárskeho cechu dostal mešťan alebo 
poddaný, ocitol sa v polovici cesty k zemianstvu, ak mu už nebolo 
priamo udelené. V Radvani pôsobil prachársky cech (spoločný 
s Banskou Bystricou) od roku 1633. Prvým cechmajstrom sa podľa 
cechovej knihy stal Ján Petrikovich (*okolo 1595 - † okolo 1660). 
Prachárstvo patrilo k dedičným povolaniam. Do jeho rámca patrila 
ochrana monopolu výroby, určovanie ceny produktu, jeho slobodný 
predaj na výročných jarmokoch, dodávky armáde a banským 
podnikom. V roku 1742 Mária Terézia osobitným patentom upravila 
výrobu a predaj pušného prachu. Jeho produkciu viazala na úradné 
povolenie, stanovila miesta, kde sa mohol vyrábať, určila množstvo 
výroby ako aj predaja a stanovila predajnú cenu. Uhorská šľachta 
navštevovala Kráľovú za účelom poľovačky a rybolovu. Podľa 
ústnej rodinnej tradície Petrikovichovci vynikali ako dobrí strelci, 
poľovníci, vojaci. Nakoniec ako prachári k tomu mali aj veľmi blízky 
vzťah.                

4. Predpokladá sa, že Mikuláš sa vyučil u otca. V roku 1839 bol zapísaný 
v zápisnici cechu prachárov ako prepustený učeň. Prachárskym 
majstrom sa stal v roku 1846. Pred vyučením zotrvával na 
evanjelickom lýceu v Prešporku pravdepodobne pod vplyvom 
staršieho brata Jána Bojmíra. Koncom júna 1837 mu Ľudovít 
Štúr venoval knižnú odmenu. Mikuláš Petrikovich sa po sobáši so 
Zuzanou Klimovou usadil v Radvani, kde sa priatelil s Andrejom 
Sládkovičom a vykonával funkciu kurátora evanjelického cirkevného 
zboru. Po založení Matice slovenskej sa prihlásil za zakladajúceho 
člena. Jeho synom bol MUDr. Ján Petrikovich, známy vlastivedný 
pracovník, múzejník, publicista a lekár.    

5. Pôvodný zápis mena bol Timoteus Czochius. Meno si zmenil 24. apríla 
1836 na pamätnom výlete na Devín.

6. „Jan Bojmjr Petrikowič pobyl v lunu Břetislavských Slowáků tři 
roky a wyznačil se pilnostj w cwičenj se w řeči Česko-Slowanské, 
horliwostj w napomáhánj a rozšiřowánj oswěty národnj a wynikal 
w bauřných pronasledowánj chwjlech gak radau tak pomocj. 
Z kterýchžto přjčin gemu na dukaz naši uznalosti a lásky bratrské 
pro wěčnau památku a blahé se rozpomjnánj na onny chwjle 
w nichž sme nadšeně w zagemnosti Slowanské žili, prjtomným 
psanjiu wyswědčugeme. Dano w Břetislawě dne 27. Čerwna 1838. 
In: MV SR Štátny archív Banská Bystrica, rodová kronika rodiny 
Petrikovičovej. 

7. Výklad významu mena Bojmír možno nájsť napr. v periodiku 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Jazykovedného odboru 

JÁN BOJMÍR PETRIKOVIČ
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Avšak začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia neboli pod-
mienky pre automobilovú dopravu priaznivé. Bolo málo miest vhodných 
pre automobily a rozvoj motorizmu tiež brzdili rôzne okolnosti (pomer-
ne vysoká daň, vysoké zdanenie benzínu a olejov a pri prejazde na niek-
torých miestach sa vyberali dávky – ako mýtne, dlažobné a podobne. 
Ale pokrok v doprave sa nedal za-
staviť a na konci tridsiatych rokov 
sa motorizmus v ČSR pohyboval 
na rovnakej úrovni ako v Taliansku 
a pred nami bola len V. Británia, 
Francúzsko a Nemecko. V roku 
1938 bolo v ČSR registrovaných 
dvestotisíc automobilov.

Československo sa v roku 
1926 pripojilo k medzinárodnej 
dohode o jazde automobilmi.

Zatiaľ platili predpisy z čias 
monarchie, ktoré napríklad stano-
vili maximálnu rýchlosť v obci na 
15 km/h a mimo obce 45 km/h. 
Jazdilo sa vľavo. Jazda vpravo sa 
zaviedla až za prvej Slovenskej re-
publiky,  keď nemecká armáda pripravovala útok na Poľsko a presúvala 
sa cez naše územie.

Takto v oblasti dopravy začal podnikať, po návrate z ruského zajatia, 
obyvateľ obce Staré Hory Anton Gargulák, keď si urobil vodičský preu-
kaz a začal v nákladnej doprave. Nákladné auto PRAGA AN si zadovážil 
v roku 1926. Tejto značke zostal verný počas celej doby podnikania.

Automobil PRAGA má svoje počiatky ešte v Rakúsko-Uhorsku. V 
roku 1916 zverilo rakúske minis-
terstvo vojny automobilke Praga 
vypracovanie konštrukcie jed-
notného nákladného vozidla pre 
celú monarchiu a to bez akých-
koľvek predpísaných podmienok. 
Mohli dôverovať automobilke 
Praga, lebo jej vozidlá boli najú-
spešnejšie v ťažkých európskych 
medzinárodných súťažiach, v tzv. 
Alpských jazdách. Prototyp Pra-
govky zvíťazil na Seebergu, pred 
vozidlom konštruktéra Ferdinanda 
Prorcheho, ktorý sa stal svetoznámym.

 Išlo tu o už spomínaný jednotný typ, ktorý sa sériovo vyrábal až 
v Československu ako PRAGA AN.

Zaujímavé bolo, že motor do tohto nákladného vozidla sa použil 
z osobného automobilu ALFA, odtiaľ označenie AN, čiže „Alfa nákladný“. 
Spotreba paliva sa udávala 13 1/100 km. Ale pri plnom zaťažení, alebo 
lepšie povedané preťažení, stúpla spotreba poriadne, až na 35 litrov. 
Zvlášť nepríjemné bolo riadenie smeru jazdy, ktoré išlo veľmi ťažko, tak-
že niekedy musel pomáhať aj závozník.

Po tomto nákladnom automobile mal Anton Gargulák od r. 1936 mo-
dernejšie nákladné vozidlo PRAGA RN (označenie RN znamenalo – „rýchly 
nákladný“, ktoré na tú dobu dosahovalo nezvyčajne vysokú rýchlosť až 80 
km/h, zatiaľ čo PRAGA AN mala maximálnu rýchlosť 40 km/h. Ako zaují-
mavosť treba uviesť, že v tom čase, keď počet nákladných automobilov 

v Banskej Bystrici sa dal spočítať na 
prstoch jednej ruky, sa tento au-
tomobil zrazil na Strie bornom ná-
mestí s nákladným automobilom 
Škoda, čo bola na tie časy udalosť.

V 30. rokoch na trase Banská 
Bystrica - Donovaly pôsobili štyri 
subjekty: Jozefína Barboriaková 
(Horný Jelenec), Rudolf Štubňa 
(Motyčky), Vendelín Čunderlík 
(Dolný Jelenec), Anton Chladný 
(Staré Hory).

Z týchto dôvodov Anton Gar-
gulák zmenil trasu a začal prevád-
zkovať autobusovú linku: Banská 
Bystrica – Kováčová, kúpele. Pre-
vádzkoval ju novším autobusom 

PRAGA AN. Záujem v Banskej Bystrici o Kúpele Kováčová bol značný 
a možno povedať, že pravidelní návštevníci pochádzali z Banskej Bys-
trice. Nevýhodou pre návštevníkov kúpeľov, ktorí nepochádzali z blíz-
keho okolia, bola doprava. Kým nebola zavedená autobusová doprava, 
návštevník z Banskej Bystrice musel absolvovať jazdu vlakom na Sliač 
a odtiaľ povozom do Kováčovej, čo zaisťovali miestni furmani.

Autobusová doprava z Banskej Bystrice do Kováčovej bola konku-
renciou pre železnicu. Železnica si 
tento monopol chránila. Prednos-
ta Dopravného úradu v Banskej 
Bystrici vydal roku 1931 takéto 
rozhodnutie: 

1. Platnosť koncesie zaniká, 
ak železničná správa autobusovú 
prevádzku na tejto linke začne           
prevádzkovať vo vlastnej réžii.

2. Medzi Banskou Bystricou 
a Kováčovou nebude možné za-
staviť za účelom nástupu alebo 
výstupu  cestujúcich.

3. Autobusové linky budú vedené vo vlakových pauzách.
4. Za nedodržanie podmienok (bod 1-3) sa zaplatí pokuta 500 Kčs.
5. Železničným kontrolným orgánom povoliť bezplatnú jazdu za 

účelom kontroly stanovených podmienok. 
Keďže železnica nemala záujem o túto linku, prevádzkoval ju An-

ton Gargulák pomerne dlho. Platnosť nového výmeru z roku 1938 na 
koncesiu periodickej dopravy Banská Bystrica – Kováčová, kúpele bola 
od 1. 10. 1944.

                                               Ivan Gargulák

DOPRAVA V MINULOSTI Pokračovanie zo str. 1.

Matice slovenskej Kultúra slova, č. 4, 2015, str. 201. V knihe M. 
Majtána Meno pre naše dieťa sa uvádza tento význam mena Bojmír: 
„bojujúci o mier; mierny v boji“.      

8. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, rodová kronika rodiny 
Petrikovičovej. 

9. Uvedené hodnotenia 10. augusta 1840 podpísal profesor histórie i 
filozofie Ján Blahoslav Benedikti (Benedicty), ktorý na škole založil 
pre študentov Slovenskú spoločnosť. MV SR Štátny archív Banská 
Bystrica, rodová kronika rodiny Petrikovičovej.

10. Gál-Podďumbiersky, Ján: Spomínajme otcov a osvecovateľov národa 
II., str. 190. V rodovej kronike je poznámka o tom, že muži si vážili 
udelenú starozemiansku česť. Do zemianskeho stavu povýšil rodinu 
Petrikovichovcov panovník Ferdinand III. v r. 1652. Podľa rodovej 
tradície Ján Petrikovich získal zemiansky titul a erb za vojenskú 
udatnosť, dobrú streľbu, loveckú úspešnosť a vyznamenal sa 
aj v protiosmanských bojoch. Erb zobrazuje vztýčeného leva s 
rozkročenými zadnými nohami na trojvrší. V predných končatinách 
nesie vztýčený meč medzi polmesiacom a hviezdou. V armálesi 
z roku 1652 je uvedené priezvisko „Petrickovicz“. Kráľovskí (z 
obce Kráľová) aj radvanskí Petrikovichovci si písali priezvisko 

v nasledujúcich podobách - Petrikovich, Petrikovič, Petrikovits, 
Petrikovics; iní si ho písali aj Petrichkowich, Petrikowitz.    

11. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, rodová kronika rodiny 
Petrikovičovej. 

12. Magistrát Banskej Bystrice 1. februára 1849 dostal od kniežaťa 
Jablonowského prípis, zakazujúci všetkým osobám „skrze reč, 
skutky neb písmem k rebelanstvu nahovárať“ a príkazom „Kluby 
aneb Spolky“ zatvoriť a kľúče odovzdať magistrátu, odovzdať 
„přiwátni a wlastni jednak aerarialskou (streleckú) zbroj“. Osob-
né zbrane s vytlačeným menom vlastníka boli majiteľom vrátené. 
Ostatné zhromaždené zbrane umiestnili do skladov. Kvôli obave 
z prípadného utajenia zbraní uskutočňovali sa aj domové prehliadky. 
O prísnosti pomerov svedčí skutočnosť, že vojenský súd hrozil aj za 
strhnutie vyhlášky. Z vyššie uvedeného ale vyplýva, že odovzdané 
zbrane Petrikovičovci nemali označené menom. Deň predtým, 
t. j. 31. januára 1849, Ján Petrikovič (nie je spresnené ktorý, ale 
predpokladá sa, že Ján Bojmír), „tieto vojská prívetom pozdravil 
a ľud verejne na námestí napomínal k vernosti a k poslušnosti 
naproti zákonitému cisárovi“. Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 
1848-49. Dokumenty III-2, str. 328.

Pokračovanie zo str. 8.
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Do príprav SNP sa zapojili viacerí 
zamestnanci Slovenskej národnej ban-
ky (ďalej len SNB), vrátane guvernéra 
Imricha Karvaša, a to už od roku 1943.

Práve na pokyn guvernéra pod 
zámienkou evakuácie, boli predis-
ponované značné čiastky peňazí do 
filiálky SNB v Banskej Bystrici. Táto fi-
liálka mala najvýhodnejšiu geografic-
kú polohu ako evakuačné miesto pre 
ostatné filiálky (ďalšie boli v Ružom-
berku a v Žiline) a najlepšie trezorové 
vybavenie (dva trezory). SNB mala 
ústredie v Bratislave, v regiónoch šesť 
filiálok a 22 pobočiek.

Nariadením SNR č. 17 zo 14. 9. 
1944 bola filiálka v Banskej Bystrici 
dočasne poverená výkonom všetkých 

práv a povinností centrálnej banky. Toto nariadenie súčasne stanovilo 
podriadenosť všetkých filiálok a pobočiek SNB filiálke v Banskej Bystrici, 
čím sa prakticky vytvorili dve riadiace centrá,  pracujúce nezávisle od seba.

V banskobystrickej a ružomberskej filiálke sa nachádzali platidlá v hod-
note vyše 3,850 miliárd slovenských 
korún (Ks), zatiaľ čo vo filiálkach na 
území kontrolovanom vládnou mocou 
to bolo len 2,1 miliárd korún. Zásielky 
boli do filiálok doplňované vo viacerých 
etapách. Prvá zásielka do filiálky v Ban-
skej Bystrici prišla 2. mája 1944 a pred-
stavovala 2,437 miliárd korún. Posledná 
zásielka prišla 21. augusta 1944 a pred-
stavovala takmer 1,5 miliardy korún.

S príchodom jari 1944 sa v kru-
hoch blízkych vedeniu SNB začalo stále 
intenzívnejšie hovoriť o otázke záchrany 
devízových zásob a zlatého pokladu Slo-
venského štátu. Podnetom k tomu boli 
snahy niektorých ľudáckych činiteľov 
siahnuť na tieto hodnoty a zabezpečiť 
im ľahšie fungovanie na západe po 
porážke Nemecka. S takouto požiadavkou ako prvý prišiel na prelome rokov 
1942-1943 zástupca ministra zahraničných vecí Štefan Polyák.

Začiatkom roka 1944 sa guvernér SNB Imrich Karvaš rozhodol ko-
nať. Prednostovi filiálky v Banskej Bystrici Karolovi Markovičovi nariadil 
pripraviť celú zásobu zlata na odvoz do Bratislavy s cieľom uložiť ho vo 
Švajčiarsku (podľa niektorých zdrojov išlo o 1000 kg zlata vyťaženého 
hlavne v Kremnických baniach). 

Ľudácki predstavitelia boli neúnavní. Opätovne žiadali guverné-
ra Karvaša, aby vo Švajčiarsku vytvoril osobitný fond v sume 30 – 40 
miliónov korún, vyhradený „na účely boja za slovenskú samostatnosť 
v prípade dočasného obsadenia Slovenska sovietskym vojskom.“

Po guvernérom zamietnutom stanovisku predniesli Štefan Polyák 
a Ferdinand Ďurčanský oficiálnu požiadavku uvoľniť devízy kryté zlatom 
pre potreby vládnej garnitúry. Po Karvašom opätovnom zamietnutí na-
sledovalo pozvanie k Jozefovi Tisovi do prezidentského paláca, kde gu-
vernér zopakoval prezidentovi svoje stanovisko nasledovne:

„...zlatý poklad a devízové zásoby sú produktom hospodárskej akti-
vity slovenského ľudu a sú určené na to, aby po vojne slúžili na udržanie 
chodu hospodárstva na Slovensku.“

Po vypuknutí SNP filiálka v Banskej Bystrici sa automaticky stala 
ceduľovým ústavom na povstaleckom území. Filiálka dostala právo na 
emisnú činnosť a právo rozhodovať v oblasti devízovej a vo vzťahu k za-
hraničným partnerom a devízovým cudzozemcom. Prednosta filiálky Ka-
rol Markovič vo svojich spomienkach na SNP uvádza, že bol „riaditeľom 
bankovníctva na povstaleckom území.“ Vzhľadom k náplni práce plnil 
Markovič úlohy guvernéra. K jeho menovaniu však nedošlo, predpokla-
dalo sa, že Imrich Karvaš príde do Banskej Bystrice. No začiatkom sep-
tembra bol Karvaš v Bratislave zatknutý a vypočúvaný tajnou službou.

Z archívnych dokumentov sa môžeme tiež dozvedieť, že hneď po 
vypuknutí SNP sa otázkam peňažného obehu a financovania venovala 
značná pozornosť. Svedčí o tom aj návšteva generála Goliana dňa 30. 
augusta 1944 vo filiálke SNB v Banskej Bystrici, aby sa presvedčil, či sú 
peniaze určené pre povstanie uložené v banke. Išlo skôr o symbolický 
akt, pretože financovanie armády a vojenských zložiek považovalo Pred-
sedníctvo SNR pre financie a vedenie SNB za svoju prvoradú úlohu.

Vo filiálke SNB v Banskej Bystrici pracovalo sedem zamestnancov. 
Okrem prednostu Karola Markoviča to bol jeho zástupca Trnovský, ďalej 
M. Chmelko, E. Bertan,  E. Rissányiová a ďalší. Tím filiálky posilnili aj viacerí 
kolegovia z centrály SNB z Bratislavy, ako aj pracovníci z ústrednej učtárne 
v Rajeckých Tepliciach a filiálok zo Žiliny a Ružomberka. Celkom sa kolektív 
pracovníkov rozrástol na 38 úradníkov a dvoch pomocných pracovníkov.

Činnosť SNB bola zameraná v prvom rade na uvoľňovanie finanč-
ných prostriedkov pre armádu, ako aj pre ostatné zložky protifašistic-
kého boja. Zástupcovia telgártskych vyhorelcov prevzali napr. pomoc 
v sume 100-tisíc korún. Všetky finančné transakcie boli odsúhlasované 
Predsedníctvom SNR. Významným počinom bolo zriadenie Poštovej 
sporiteľne v Banskej Bystrici.

Ako sa povstalecké územie zmenšovalo, začali do filiálky SNB v Ban-
skej Bystrici dovážať zásoby zlata z Mincovne v Kremnici. Vládlo presved-
čenie, že trojuholník Brezno-Zvolen-Banská Bystrica sa udrží a povsta-
lecké zlato a peniaze budú v trezoroch SNB bezpečné. 

Prvým krokom na jeho záchranu bol prevoz kremnických zlatých 
tehličiek z Banskej Bystrice do Bratislavy a následne do Švajčiarska ešte 
pred vypuknutím povstania.

Hlavné zásoby zlata boli v Mincovni v Kremnici, o čom bol upovedo-
mený aj vojenský veliteľ SNP generál Golian. Ten 31. augusta 1944 nariadil 
štátnej Mincovni ihneď prepraviť „všetky zásoby zlata a drahých kovov, ako 

i všetky razené mince do filiálky 
SNB v Banskej Bystrici.“ 2. septem-
bra 1944 bolo vojenským autom 
do Banskej Bystrice prevezených 
20 zaplombovaných debien a dve 
zapečatené trezorové skrine s tzv. 
židovským zlatom a ďalšie debny 
naložené dvoma tehličkami čisté-
ho zlata po 12 kg, 100 kg nečis-
tého zlata s 90 % obsahom zlata 
a väčšie množstvo striebra. Debny 
so židovským zlatom prikázal Ka-
rol Markovič umiestniť do chodby 
pred trezorom, nakoľko samotné 
trezory boli zaplnené inými hod-
notami. Do knihy (zrejme depo-
zitnej knihy) ich dal zapísať ako 
„štátne cenné papiere.“

Ostatná preprava cenností však už nebola po štátnej ceste. Bolo to 
v noci z 5. na 6. októbra 1944 (niekoľko hodín pred obsadením Kremni-
ce) a trasa viedla z Kremnice na Skalku, Görgeyiho tunel, Tajov a filiálku 
SNB v Banskej Bystrici. Prepravovalo sa 9, 250 kg zlata, 67,070 kg strieb-
ra a 106,200 kg rôznych drahocenných kovov.

Situácia bola o to zložitejšia, že z Banskej Bystrice už nebolo kam zla-
to odviesť a bezpečne uschovať. Cesty z Banskej Bystrice sa niekoľko kilo-
metrov za mestom povstalcom končili. Ostávala už len cesta vzduchom. 
A tu sa  výraznejšie zapísala akcia spojená s prepravou slovenského 
zlatého pokladu letecky do Moskvy. Obsadenie Turčianskeho Svätého 
Martina a okupácia Turčianskej kotliny prinútili revolučný ONV prepraviť 
okamžite zlato mimo územia SNP. Na žiadosť Predsedníctva SNR poskyt-
lo sovietske velenie 14. októbra 1944 dve lietadlá. Predsedníctvo SNR 
prijalo uznesenie odviesť zlato leteckou cestou na adresu:

Gosudárstvennyj Bank, Moskva. 
Išlo o 21 debien v brutto váhe 1 062, 255 kg s obsahom: 
279, 69659 kg zlata 
569, 91400 kg striebra
113, 82876 kg iné miešané drahé kovy.

Následne sa auto z filiálky v Banskej Bystrici vydalo na letisko Tri Duby. 
Zlatý poklad sprevádzali pracovníci banky Ľudovít Kováčik a Jozef Ševčík.

Chvíľu pred polnocou vzlietli z Troch Dubov dva vojenské dvojmotoro-
vé Douglasy. V jednom boli ženy a deti, v druhom poklad. Posádky oboch 
lietadiel tvorili dvaja piloti, navigátor a dvaja palubní strelci. Dostali strohý 
a jasný rozkaz: „s najväčšou opatrnosťou preletieť ponad front“. 15. októbra 
bolo medzipristátie vo Ľvove a 16. októbra 1944 pristáli v Moskve. Sloven-
ský zlatý poklad za prítomnosti zástupcov čs. veľvyslanectva uložili v trezo-
roch Ľudového komisariátu pre financie. Pri jeho kontrole a vážení označili 
každú tehličku zlata farebnou pečiatkou nášho veľvyslanectva v Moskve. 
A aký bol osud s debnami nazvanými „štátne cenné papiere“?

Keď nemecké okupačné jednotky obsadili 27. októbra 1944 Ban-
skú Bystricu, budova filiálky SNB bola zatvorená a kľúče od jej trezorov 
odovzdal veliteľ nemeckých jednotiek a generál Zbraní SS Herman Höffle 
prezidentovi Tisovi v obálke.

ČINNOSŤ SLOVENSKEJ NÁRODNEJ BANKY V OBDOBÍ SNP

Prednosta filiálky SNB 
Karol Markovič.

Budova filiálky SNB v Banskej Bystrici – dobová pohľadnica.
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Pri upratovaní môjho archívu sa mi do rúk dostal „Kalendár Národnej 
banky účastinárskej spoločnosti na obyčajný rok 1929.“ O tejto bankovej in-
štitúcii som chcel napísať príspevok už dávnejšie, pretože mnohí naši čitate-
lia, ale aj mnohí naši obyvatelia, nemajú znalosti, 
aká to bola banka a ako vznikla. Často si ju mýlia 
s Národnou bankou československou (NBČS), kto-
rá bola emisnou alebo ceduľovou bankou štátu, 
a v Banskej Bystrici si postavila svoju filiálku až 
v rokoch 1930 – 1932 (podrobnejšie o tejto budo-
ve v č. 4/2013 nášho Permonu).

Ale poďme pekne chronologicky. Písal sa 
rok 1902 a vo Zvolene sa zakladala Zvolenská 
ľudová banka. Pred jej vznikom sa v Turčian-
skom Svätom Martine konala porada, na ktorej 
sa zúčastnili mnohé významné osobnosti, ako 
napr. Pavol Mudroň, Matúš Dula, Dr. Ján Vesel, 
Jozef Capko, Dr. Ján Vanovič, Peter Kompiš, An-
drej Halaša či Jozef Fabry.

Následne účastníci porady vo Zvolene sa 
uzhodli na tom, že sa požiada Tatra banka o za-
loženie filiálky vo Zvolene. V prípade, že by túto 
žiadosť Tatra banka odoprela, „prikročí sa k sos-
bieraniu kapitálu na samostatný ústav“. K založe-
niu filiálky nedošlo, a tak sa zbieral kapitál. Opäť 
citujem z dobových materiálov: „Bol vypustený 
prospekt na utvorenie Zvolenskej ľudovej banky 
účastninárskej spoločnosti so 100 000 korunovým 
akciovým kapitálom pozostávajúcim z 1000 ku-
sov 100-korunových na meno znejúcich účastnín.“ 
Prospekt podpísali Dr. Ján Vesel, Dr. Vladimír Fajnor, Dr. Ján Hanzel, Franc 
Šujanský, Dr. Ivan Turzo, Ján Hodža, Ján Slávik a Ján Alexander Fabry. Na 
valnom zhromaždení 1. mája 1902, teda presne pre 115 rokmi, bol za pred-
sedu zvolený Dr. Ján Vesel, za právneho zástupcu Dr. Vladimír Fajnor a za 
účtovníka Viliam Pauliny.

Zvolenská ľudová banka účastinár-
ska spoločnosť mala i napriek mnohým 
neprajníkom vcelku priaznivý vývoj. Akci-
ový kapitál sa zvýšil z pôvodných 100 000 
na 500 000 korún a následne na jeden mi-
lión korún. Obdobie počas 1. svetovej voj-
ny bolo zložité pre všetky peňažné ústavy. 
Akciový kapitál sa ďalej zvyšoval a nomi-
nálna hodnota účastín sa ustálila na 200 
korunách. O tomto období najlepšie hovorí 
citát z Kalendára:

„Po šťastnom a radostnom prevrate 
r. 1918 zmenené hospodárske a politické 
pomery kládly zvýšené požiadavky na náš 
ústav. Týmto požiadavkám primerane mu-
selo sa prikročiť k ďalšiemu jeho kapitá-

lovému sosilneniu. Hneď na to nasledoval boľševický vpád. Zvolen bol 
evakuovaný a naša banka presťahovala sa i s úradníctvom do Prahy, kde 
otvorila pokladničné úradovanie v miestnosti Mestskej sporiteľne praž-

skej.“ 
Nasledujúce roky sú poznamenané fúzia-

mi s menšími ústavmi. V bankovej reči sa tomu 
hovorilo vliatie, a tak do Zvolenskej ľudovej 
banky sa vliali Pomocnica z Brezna, Meštianska 
banka zo Zvolena, Krupinská sporiteľňa a Kru-
pinská ľudová banka z Krupiny. Následne došlo 
k zmene firmy na Národnú banku účastinársku 
spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici. Stalo sa 
tak na mimoriadnom valnom zhromaždení 30. 
decembra 1920.

Aj v ďalších rokoch došlo k vlievaniu men-
ších bánk do Národnej účastinárskej spoločnosti. 
Za zmienku stojí fúzia s najstaršou slovenskou 
akciovou sporiteľňou, a to s Banskobystrickou 
sporiteľňou. V tejto budove si v r. 1921 banka 
zriadila centrálu (z mnohých starých fotografií 
a pohľadníc je zreteľná reklama Národnej banky 
na jej budove s adresou Masarykovo námestie 
č. 4, ide o terajšie sídlo VÚC Banská Bystrica). 
Národná banka účastinárska spoločnosť bola ko-
merčnou bankou, tvoriaca vlastný koncern po-
zostávajúci z troch podnikov. Táto inštitúcia, ako 
jeden z mála peňažných ústavov, nepotrebovala 
sanáciu. Deflačné straty kryla v povojnovej hos-
podárskej kríze z rezervných fondov a dokonca 

pomáhala sanovať Ľudovú banku v Ružomberku (práve tú banku, ktorú 
založil Andrej Hlinka po návrate z USA). V roku 1928 Národná banka účas-
tinárska spoločnosť mala dvanásť filiálok a jednu expozitúru a akciový 
kapitál 12 mil. Kč. Od roku 1926 bola majiteľom Kúpeľov Kováčová.

V máji 1940 bola premenovaná na Stredoslovenskú banku účasti-
nársku spoločnosť. Na čele Národnej banky 
účastinárskej spoločnosti v Banskej Bystri-
ci, po jej premenovaní a presťahovaní zo 
Zvolena, bol známy slovenský verejný čini-
teľ, politik a bankár Viliam Pauliny (1877 
– 1945). Nakoľko ide o veľmi významného 
predstaviteľa Banskej Bystrice, je potrebné 
sa mu venovať v samostatnom príspevku.

 Jozef Kreutz
Použitá literatúra: 

Dejiny centrálneho bankovníctva na Sloven-
sku, NBS 2013
Kalendár Národnej banky úč. spol. v B. Bystrici 
na r. 1929
Časopis BIATEC
Archív autora

HISTÓRIE NÁRODNEJ BANKY ÚČASTINEJ SPOLOČNOSTI 
V BANSKEJ BYSTRICI

Obálka Kalendára s budovou Národnej banky ú.s.

Účastina Stredoslovenskej banky ú.s. s podpisom 
V. Paulinyho .

Práve skutočnosť, že sa po celú dobu podarilo Karolovi Markovičovi 
utajiť skutočný obsah debien, ako aj skutočnosť, že boli uložené mimo 
trezorov, prispeli k tomu, že sa ich nezmocnili Nemci.

Prednosta filiálky Karol Markovič v tom čase už bol zatknutý. No i tak 
sa mu podarilo, prostredníctvom svojej manželky, informovať o umiestne-
ní debien a trezorových skríň s cennosťami riaditeľa Kremnickej mincov-
ne Ľudovíta Gavoru. Ten následne zorganizoval prevoz cenností späť do 
Kremnice a uložil ich na dvore Mincovne, kde ich neskôr zbadali a spoznali 
úradníci Ústrednej štátnej pokladnice Gašpar a Krakovský. Tí ich necha-
li previesť do Bratislavy. Nákladné auto s cennosťami, oficiálne štátnymi 
cennými papiermi, do Bratislavy dokonca sprevádzali príslušníci SS.

Cennosti slovenských židov boli bezpečne uložené v Bratislave 
a tento stav sa nezmenil až do oslobodenia. Nacisti po nich celý čas pá-
trali a hľadali ich na viacerých miestach v Kremnici, ale aj v Harmanci.

Na jar 1947 prepravili už československí letci zlatý poklad Slovenské-
ho národa z Moskvy do Prahy. Zhodou okolností pri jeho preberaní bol za 
bratislavskú pobočku Národnej banky československej aj Karol Markovič.

Dejiny SNP a povstalecká legislatíva na finančnom poli svedčia o kon-
cepčnosti a vysokej profesionalite ľudí, ktorí v SNP reprezentovali financie. 
Peniaze nemohli chýbať ani ozbrojeným silám, ani vo fabrikách, v úradoch, na 

poštách. Hoci neľútostný boj sa stále viac približoval k Banskej Bystrici, v budo-
ve filiálky SNB sa pracovalo od rána do hlbokej noci. Možno povedať, že práve 
v ťažkom období slovenský bankový svet obstál čestne a vynikajúco.

Dodatok
Oboznámením sa s touto históriou by nám i dnes malo byť jasné, 

že bez takýchto hrdinských počinov by sme nemali dnešnú súčasnosť. Je 
preto na nás, ako sa postavíme k týmto udalostiam a ako si uctíme aj 
v súčasnosti všetky významné osobnosti nášho mesta a regiónu. Nemali 
by sme aj v Banskej Bystrici mať ulicu pomenovanú po Karolovi Marko-
vičovi? V Bratislave už pomenovali po guvernérovi Karvašovi ulicu, na 
ktorej sídli ústredie Národnej banky Slovenska.

                                                                                                  Jozef Kreutz
Literatúra: 

Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku, NBS 2013
Centrálne bankovníctva v Stredoeurópskom priestore, NBS 2014 Chud-

ják-Hallon-Leková
Ľudia  Peniaze Banky, Zborník z Konferencie NBS 2003
Marián Vároš Osudy zlatých pokladov 1967
Materiály z archívu NBS
Archív autora

Pokračovanie zo str. 10.



12                                                                                                                                               BYSTRICKÝ PERMON 2017 - 02

V tomto roku sa Banská Bystrica hrdí titulom Európske mesto 
športu 2017. Skutočnosť, že Banská Bystrica je vlastne mestom športu 
oddávna si pripomeňme prostredníctvom niektorých športových aktivít 
či podujatí usporiadaných už v minulosti.

Z letných športov sa darilo plavcom 
i vodným pólistom po vzniku Sokolskej 
plavárne v roku 1932 a najmä po otvorení 
Plážového kúpaliska s 50 metrovým 
bazénom v roku 1957. Dnes je tam viac 
bazénov pričom je k dispozícii aj krytá 
plaváreň na Štiavničkách s 50 metrovým 
bazénom. V roku 1900 začali v Mestskom 
parku stavať tenisové kurty, na ktorých 
sa v zime hrával aj hokej. Od roku 1937 
v meste začali hrávať volejbal. V roku 
1936 sa v Banskej Bystrici uskutočnil 
Všesokolský slet, pokračovateľom ktorého 
boli neskoršie spartakiády. V päťdesiatych 
rokoch 20. stor. sa v meste uskutočňovali 
aj cyklistické či motocyklové preteky.

Futbalový klub (Besztercebányai Sport Club) založili v roku 1904. Ihrisko 
so škvarovým povrchom bolo na Uhlisku. Futbalový štadión SNP s atletickou 
dráhou na Štiavničkách postavili v rokoch 1957 – 1959. Má kapacitu takmer 
10 tisíc miest z čoho vyše 7 tisíc miest je na 
sedenie. Vojenská telovýchovná jednota 
Dukla Banská Bystrica vznikla v roku 1965 
pričom už v roku 1968 naši futbalisti 
prvýkrát v histórii postúpili do prvej 
celoštátnej československej futbalovej ligy. 
V roku 1975 vzniklo Armádne stredisko 
vrcholového športu Dukla Banská Bystrica 
a odvtedy začala prekvitať aj ľahká atletika. 
Dnes je k dispozícii aj krytá viacúčelová 
športová hala na Štiavničkách.

Mesto svojou polohou je predurčené 
najmä na zimné športy. Už v roku 1911 
postavili  sánkársku dráhu na Banoši. Od 
roku 1919 v meste pôsobil lyžiarsky klub 
a v roku 1929 založili Skiklub. V dňoch 28. januára až 4. februára 1934 Banská 
Bystrica hostila výkvet československých i zahraničných pretekárov v rámci 
Majstrovstva ČSR v jazde na lyžiach. Z českého časopisu Star preberáme 
v preklade niekoľko úryvkov zo zaujímavej 
upútavky na dejisko týchto pretekov: 
„Je to Banská Bystrica, srdce Slovenska, 
najkrajšie mesto stredného Slovenska, 
stredisko zimných športov a turistiky 
v stredoslovenskom horskom masíve 
Veľkej Fatry, Nízkych Tatier, a Slovenského 
Rudohoria, právom označovaných za 
zimný raj Československa. Banská Bystrica 
spolu s Kremnicou a Banskou Štiavnicou 
tvoria trojicu najznámejších slovenských 
banských miest“. Po výpočte historických 
pamiatok sa ďalej píše, že „Banská Bystrica 
je i mestom pozoruhodného pokroku. 
Máloktoré mesto si tak svedomite osvojilo 
moderné urbanizačné snahy, ktoré sa prejavujú vzornou organizáciou 
mesta, čulým životným tempom, obchodným a dopravným ruchom, živým 
ruchom kultúrnym, športovým a turistickým. Voľba Banskej Bystrice za 
dejisko vrcholných lyžiarskych závodov 
Československa je určite vhodná a šťastná. 
Veľkou mierou prispeje k popularizácii 
krásneho lyžiarskeho športu na Slovensku, 
umožní plnú účasť slovenských pretekárov 
i pretekárov z Podkarpatskej Rusi,, ktorí 
doposiaľ pre veľkú vzdialenosť mohli sa 
majstrovstiev usporiadaných v historických 
zemiach zúčastniť len v obmedzenom 
počte, umožní tiež väčšiu účasť pretekárov 
zo susedných štátov Poľska, Rumunska, 
Maďarska i Rakúska a v neposlednom 
rade zoznámi širokú lyžiarsku verejnosť 
s krásami stredoslovenských hôr.“ 

Malebne sú opísané lyžiarske terény 
v okolí a mestu sa vzhľadom na jeho 

polohu, dobré klimatické a terénne podmienky pripisuje veľký lyžiarsky 
potenciál: „Z hľadiska lyžiarskeho športu je Banská Bystrica mestom 
budúcnosti“. V závere článku sa ešte píše, že: „Banská Bystrica má i veľmi 

dobrý, veľký lyžiarsky mostík na hore 
Srnkovej, postavený Skiklubom za pomoci 
mesta v roku 1932. Mostík nesie meno 
generála Milana Rastislava Štefánika, 
je veľmi dobre upravený a dovoľuje 
70 metrové skoky. Na ňom vyvrcholia 
majstrovské závody v skoku prostom v 
nedeľu 4. februára 1934“. Možno dodať, 
že tento skokanský mostík otvorili v roku 
1933 a patril medzi najväčšie v ČSR. 
Okrem neho existoval aj menší skokanský 
mostík v Laskomeri, ktorý umožňoval 
skoky do 45 metrov. Na Žltých pieskoch 
sa nachádza ďalší skokanský mostík (tzv. 
Šlangov), ktorý v súčasnosti umožňuje 
skoky na umelej hmote. Skokanský mostík 
v Králikoch ostal nedobudovaný.

Z ďalších vrcholných podujatí to boli II. Svetové zimné hry židovskej 
mládeže MAKABI , ktoré sa uskutočnili v dňoch 17. – 24. februára 1936 
v Banskej Bystrici a a jej širšom okolí. Na rekreačné lyžovanie v súčasnosti 

slúži viacero okolitých stredísk zimných 
športov (Králiky, Šachtičky, Čachovo). 
Voľakedy sa lyžovalo aj na Urpíne. Škoda, 
že zanikol  lyžiarsky areál Povstaleckej 
vatry pod Suchým vrchom. Už niekoľko 
desaťročí bežeckému lyžovaniu dominuje 
Biela stopa SNP. .                   

Korčuľovať sa v meste začalo 
v roku 1889 na klzisku v priestore 
dnešnej Robotníckej ulice, kde získavali 
prírodný ľad polievaním klziska vodou 
z neďalekého Hrona. Kanadský hokej 
sa začal hrávať v rokoch 1922 – 1923. 
V roku 1956 začala prevádzka na umelej 
ľadovej ploche a v roku 1966 zastrešili 

Zimný štadión. Hokejové družstvo menilo názov od ŠK B. Bystrica, cez 
Sokol NV B. Bystrica, Slovan B. Bystrica, Červená hviezda, ŠK Iskra B. 
Bystrica po súčasný HC 05 B. Bystrica, ktorý v tomto roku nesmierne 

potešil fanúšikov získaním vytúženého 
majstrovského titulu. V meste sa zvyklo 
dariť aj krasokorčuľovaniu. 

Mesto svojou polohou vždy bolo 
vhodným turistickým východiskom. V roku 
1889 vznikla Zvolenská sekcia Uhorského 
karpatského spolku, ktorý sa od roku 1920 
zmenil na Klub československých turistov a 
od roku 1939 na Klub slovenských turistov 
a lyžiarov. V roku 1949 vznikla Jednotná 
telovýchovná organizácia Sokol, v roku 1954 
to bola Telovýchovná jednota Lokomotíva 
B. Bystrica, ktorá mala od roku 1957 aj 
turistický odbor. V roku 1980 vznikla 
Telovýchovná jednota Partizánska vatra 

a v roku 1990 súčasný Klub slovenských turistov Lokomotíva B. Bystrica. 
    Rozsah článku nedovoľuje vymenovať všetky druhy športu, 

ktoré sa v meste pestovali, ale už z naznačeného je zrejmé, že Banská 
Bystrica je skutočne oddávna mestom 
športu. Vyrástlo tu alebo s mestom je 
spätých mnoho vynikajúcich športovcov. 
Nakoniec ešte treba zdôrazniť, že 
v minulosti mnohokrát neboli najvhod-
nejšie podmienky na športovanie a 
k dispozícii bola iba primitívnejšia 
športová vybavenosť, napriek tomu 
sa súťažilo vždy s nadšením a to len 
s vlastnými amatérskymi športovcami, 
bez profesionálov či kúpených cudzích 
posíl, zato však s nesmiernou hrdosťou 
nad reprezentáciou svojho mesta či 
krajiny.

Katarína Izáková, Július Burkovský

BANSKÁ BYSTRICA JE MESTOM ŠPORTU ODDÁVNA

Basketbalisti a volejbalisti YMCI, r. 1926.

Lyžiarske závody RČS v B. Bystrici 31. 1. 1934.

Sokolský sprievod námestím v B. Bystrici 27. 6. 1936.

Slávia BB -SK Baťa Zlín na Uhlisku, r. 1931.
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Krištof Lehner (tiež: Kristóf, Chrishff, Christophorus, Christoff 
Lohner, Löhner, Lönner, Cobner) sa narodil v roku 1563 v nemec-
kom Norimbergu. Patril do zlatníckej rodinnej dynastie Lehnerov-
cov. Jeho otec Krištof Lehner (†14. augusta 1600) bol tiež zlatník  
v Banskej Bystrici. Krištof Lehner prišiel do Banskej Bystrice koncom 16. 
storočia na pozvanie mestskej rady. V lete 29. augusta 1595 si zobral 
za manželku Helenu (Olena) Saidlovú. V roku 1598 býval mladý zlat-
ník s manželkou na Dolnej ulici č. 9. V tom istom roku sa im 7. augus-
ta narodil prvorodený syn Krištof, ktorý neskôr pokračoval v zlatníckej 
rodinnej tradícii. Zlatníkova manželka 14. au-
gusta 1600 zomrela. Vdovec Krištof Lehner sa  
4. marca 1601 druhýkrát oženil, za manželku si 
vzal Sibylu Jakobeiovú, dcéru špitálskeho farára 
Jána Jakobeia. V tom istom roku sa im 9. decem-
bra narodila dcéra Mária, ktorá zomrela 30. júla 
1608 ako 7-ročná. V roku 1604 (1605?) sa Krištof 
Lehner presťahoval na námestie do domu č. 15, 
kde už v tom čase fungoval hostinec a neskôr hotel 
„U červeného raka“. Tu sa Lehnerovcom narodil 2. 
júna 1606 syn Ján a 27. januára 1608 dcéra Olena. 

Je pozoruhodné, že Krištof Lehner bol nielen 
vynikajúcim zlatníkom, ale popri remesle sa aktív-
ne podieľal aj na meštianskom a politickom živote 
mesta. V období od 12. novembra 1606 do 17. mar-
ca 1633 bol senátorom. V rokoch 1604 – 1605 bol 
členom a hovorcom tzv. vonkajšej mestskej rady, 
správcom mlynov, špitála sv. Alžbety a mestského 
chudobinca. Od roku 1606 sa stal členom vnútornej 
mestskej rady. Krištof Lehner sa 3. mája roku 1608 
spolu s viacerými členmi mestskej rady rozhodli 
predať malú časť kostolných predmetov, uložených 
na radnici, s úmyslom použiť finančné prostriedky 
na renováciu kostolnej veže a kostola. Lehner bol 
aj deväťnásobným richtárom. Funkciu zastával v ro-
koch 1615 – 1618 a následne v rokoch 1621, 1623, 
1626, 1629 a 1630. Z roku 1630 pochádza dôkaz aj 
o jeho pôsobení ako sudcu v Banskej Bystrici. Kriš-
tof Lehner zomrel 17. marca 1633 ako 70-ročný.

Epitaf z archívnych dokumentov znie: 
„K dnešnému dátumu pán Krištof Löhner starší, 
narodený v Norimbergu, až kým nebol v smrti vo 
veku 70 rokov z tohto sveta požiadaný, bol však 
osemkrát richtárom v nebezpečných a ťažkých 
betlehemských časoch. Boh mu buď milostivý.“ 
(Pozn. autora: Krištof Lehner bol richtárom podľa 
dochovaných prameňov deväťkrát a v epitafe vo 
výraze „ťažké betlehemské časy“ ide s najväčšou 
pravdepodobnosťou o zlý prepis a ide o „bethlén-
ske“ obdobie Gabriela Bethlena 1580 – 1629).

V zbierkach Stredoslovenského múzea 
sa zachovalo nádherné dielo majstra zlatníka 
Krištofa Lehnera, je to kanvica z pozláteného 
striebra. Vznik kanvice datujeme do 1. polovi-
ce 17. storočia. Kanvica je valcovitého tvaru, na 
vypuklom odsadenom sokli sa nachádza rastlin-
ný a volútový dekór. Na cylindrickom plášti sa 
vo vertikálne komponovaných troch tepaných 
a bohato zdobených kartušiach nachádzajú kra-
jinky s alegorickými výjavmi a tromi postavička-
mi – puttami (z talianskeho putto – postava, v 
umeleckom diele zobrazená ako bacuľatý chla-
pec, zvyčajne nahý a niekedy aj okrídlený), ktoré sú symbolmi hojnosti. 
(Pozn. autora: uvádzajú sa aj ako tri ročné obdobia v symbolike: jar – 
kvety, leto – ovocie a jeseň – obilie). Plochu medzi kartušami vypĺňajú 
tvary ovocných plodov a tváre putti s krídlami. Na telo kanvice je pripo-
jené liate volútovite zakrútené ucho. Na palcovitom odklápači vrchnáka 
sa nachádza liata plastika morskej panny. Na zadnej časti je malý reliéfny 
obraz Adama a Evy. Vo vrchole vrchnáka je umiestnená drobná plastika, 
liata kompozícia pelikána, kŕmiaceho (vlastnou krvou) svoje dve mláďa-
tá. Podobný motív môžeme nájsť aj na kanvici z roku 1722 od rožňavské-
ho majstra Michaela Molnára, ktorá je majetkom evanjelickej cirkvi a. v. 
v Rožňave. Na vnútornej strane vrchnáka Lehnerovej kanvice je vo va-
vrínovom venci sekundárne umiestnený dedikačný nápis s dodatočným 

vročením v nemeckom jazyku: „DIESE KANDEL 
VOREHRT HERR GEORG FIBINGER DER EVANGE-
LISCHEN TEUSCHEN GEMEIN ANNO DOM. 1682 
DEN 9. JUNY NEUSHOL“. Tento predmet pôvodne 
profánneho určenia v roku 1682 daroval Georg Fi-
binger evanjelickej obci v Banskej Bystrici. 

Výška kanvice je 25,8 centimetra, priemer 
postavy 11,6 centimetra a váha 696 gramov.

Filip Glocko 
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KANVICA Z POZLÁTENÉHO STRIEBRA
Život a dielo zlatníka Krištofa Lehnera v zbierkach Stredoslovenského múzea

Kanvica s odklopným vrchnákom. Detaily kanvice.

Kartuše s alegorickými výjavmi hojnosti.

Majstrovská značka 
Krištofa Lehnera.
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Nedávno sme dokončili publikovanie kľúčových pasáží spomie-
nok generála Mirka Vesela Vojenská príprava a vyhlásenie Povstania. 
V dnešnom a najbližších číslach Permonu sa pokúsime priblížiť osudy 
bratov Veselovcov  nielen  v  o vojnovom ,  a  le aj v  povojnovom období.

Iste len málokoho   znalého na-
šich dejinných peripetií    prekvapí, že po 
hviezdnych   povstaleckých okamihoch, 
počas ktorých významným spôsobom 
ovplyvnili smerovanie a povojnové posta-
venie Slovenska, nasledovali trpké roky 
nevďaku s bezprostredným ohrozením 
slobody a životov našich protagonistov. 
A už vôbec nikoho nemôže prekvapiť 
skutočnosť, že Veselovci ani v najťažších 
chvíľach neprestali milovať svoj národ, v 
mene ktorého priniesli tie najväčšie obe-
te. A je už len paradoxom doby, v ktorej   
sme žili a  žijeme, že skutočného – ich úlo-
he a zásluhám zodpovedajúceho – doce-
nenia svojich životných postojov a činov 
sa počas života nedočkali. A ani dnes, keď 
zúfalo  hľadáme osobnosti slovenskej his-
tórie, ktoré by sa mohli stať vzormi čest-
nosti a vlastenectva pre našu často rôznymi demagógmi dezorientovanú 
mládež, nedostáva sa ich pamiatke a odkazu dostatok priestoru.

Som za to, aby sme si primeraným 
spôsobom pripomenuli dobu a meno 
uhorského panovníka Bela IV., ktorý pri-
znal v roku   1255   nášmu mestu (popri 
viacerých iných v tom období) predikát 
slobodné kráľovské. Na druhej strane som 
presvedčený, že inštalácia pomníka nielen 
v histórii Slovenska jedinečnej trojici bra-
tov – generálov, presvedčených vlastencov 
a antifašistov, ľudí z mäsa a kostí, ktorí ani 
nie tak dávno chodievali po banskobystric-
kých uliciach, by mala v dnešnej turbulent-
nej dobe naliehavejšie opodstatnenie.

Zvolensko-banskobystrická rodina 
Veselovcov sa nezmazateľným spôsobom 
zapísala do histórie Slovenska. Zakladateľ 
rodu – právnik a národovec Ján Vesel, ro-
dák z Kráľovej nad Hronom (mimochodom, 
v radvanskom kostole ho pokrstil autor 
Maríny a Detvana, štúrovský básnik a kňaz 
Andrej Braxatoris-Sládkovič) so svojou manželkou Kornéliou, rodenou Bará-
nyovou, vychovali jedenásť detí. V atmosfére krutej maďarizácie a potláčania 
všetkého slovenského, typickej pre koniec 19. a začiatok 20. storočia,  dostali 
všetky nielen krásne slovanské mená (Oľga, Elena, Viera, Želmíra, Mária, Ivan, 
Mirko, Milan, Zora, Kornélia a Miloš), ale aj výchovu v pronárodnom du-
chu, ktorej mravné hodnoty, ako sa ukázalo, preveril čas. Ako napísal his-
torik Milan Gajdoš, „celá família, celý tento rodinný klan, s manželkami, 
manželmi, deťmi, vnučkami a vnukmi sú skutočnou elitou, sú skutočnými 
aristokratmi nie materiálnym bohatstvom, ale bohatstvom ducha“.

Rodinu Veselovcov azda najviac preslávili traja muži, ktorí dokázali byť 
v správnom čase na správnom mieste a vďaka svojej statočnosti, nezlom-
nosti a viere v dobro v kľúčových momentoch nezaváhali pri rozhodovaní 
o tom, čo treba vykonať. Mirko, Milan a Miloš boli dôstojníkmi z povola-
nia, všetci traja dosiahli generálsku hodnosť (Milan a Miloš in memoriam). 

Plietli si ich nielen úrady, ale aj nepriateľ.  
Mirka s Milanom vraj od seba  neraz  nero-
zoznal ani ich otec – boli dvojčatá. Rovna-
ké iniciály krstných mien spôsobujú, že a 
ni  v  súčasnosti   nie je každému dostatočne 
jasné, o ktorého z troch bratov ide, keď sa 
spomína M. Vesel.  Všetci traja vyštudovali 
Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Mora-
ve – ako keby boli tušili, že slovenský národ 
bude už onedlho potrebovať schopných 
veliteľov. Boli známi svojou odvahou – na 
jednej strane seriózni, na druhej aj trochu 
hazardéri a dobrodruhovia. Ako uvádzajú 
pamätníci, mohli by byť prototypmi hrdi-
nov filmových bondoviek či dobrodruž-
ných románov. Ich životné osudy boli hr-
boľaté, ale možno práve to vymodelovalo 
ich charaktery a pevnú vôľu – všetko, čo 
dosiahli, bolo výsledkom ich vnútornej sily 

a túžby dosiahnuť niečo   nielen     pre seba ,    ale najmä pre svoj národ. Ich   ži-
votné príbehy sa napokon napĺňali tak, že ani najlepší scenárista či režisér 

by nedokázal dramatickejšie popreplietať 
ľudské osudy.

Dnes už len – na záver – niekoľko ci-
tátov: „Chlapci, tu treba konať!“ – Mirko 
Vesel bratovi Milanovi a pplk. Markovi 
dňa 29. augusta 1944 o 21.30, vo chvíli, 
keď si uvedomil, že budova Veliteľstva 
pozemného vojska v Banskej Bystrici je v 
rukách pronemecky orientovaných plu-
kovníkov Kanáka a Zverina a veliteľ po-
vstania Ján Golian nemá možnosť naria-
diť ozbrojené vystúpenie armády proti 
prichádzajúcim nemeckým okupantom.

„Páni poslanci, generál Strogač 
vám odkazuje, aby ste menej politizovali 
a viac bojovali.“ – Milan Vesel v septem-
bri 1944 v Slovenskej národnej rade po 
návrate povstaleckej delegácie z Kyjeva, 
ktorej úlohou bolo informovať sovietske 
orgány o poslaní, cieľoch a priebehu Po-

vstania a konkretizovať požiadavky na účinnú pomoc.
„Situáciu mám pevne v rukách.“ – Miloš Vesel odpovedá ministrovi vnút-

ra Alexandrovi Machovi na telefonickú otázku ohľadom situácie v Ružomber-
ku po vykonaní protifašistického odboja  v meste dňa 27. augusta 1944.

Ako napísal vo svojom článku o Veselovcoch Štefan M. Sokol: „Ho-
vorí sa, že beda národu, ktorý nemá hrdinov. Žiada sa dodať: ešte väčšia 
beda národu, ktorý si nectí svojich hrdinov.“

     
Ludvik Nábělek

MIRKO, MILAN A MILOŠ VESELOVCI OSTALI AJ V NAJŤAŽŠÍCH 
CHVÍĽACH VERNÍ SVOJMU NÁRODU

Mirko, Milan a Miloš, dôstojníci z povolania.

V kruhu rodiny s matkou.

V nacistickom likvidačnom koncentračnom tábore Flossenbürg 
v Hornom Bavorsku končia stopy štyroch povstaleckých generálov 
Jána Goliana, Štefana Jurecha, Augustína Malára a Rudolfa Viesta. 

Augustín Malár bol zaistený hneď v začiatkoch povstania koncom 
augusta 1944 na letisku v Prešove, Štefan Jurech 3. septembra v Bratisla-
ve a Ján Golian s Rudolfom Viestom po potlačení povstania 3. novembra 
1944 v Pohronskom Bukovci. V tábore vo Flossenbürgu bolo obesených 
alebo zastrelených v rokoch 1944 - 1945 1500 väzňov z celej Európy, med-
zi nimi aj vodca protihitlerovského sprisahania admirál Wilhelm Canaris 
a ďalší účastníci sprisahania odsúdení za velezradu. Veľa rodín tých, ktorí 
zahynuli v  nacistických táboroch, dodnes žije v nádeji, že sa možno ešte 

K OSUDOM ŠTYROCH POVSTALECKÝCH GENERÁLOV 
– VIESTA, GOLIANA, MALÁRA A JURECHA

nájdu informácie o tom, kde našli miesto posledného odpočinku ich blízki.
Dlhodobou úlohou Klubu generálov Slovenskej republiky, ktorý zdru-

žuje nielen generálov armády, ale aj polície, železničného vojska a hasi-
čov, je vyhľadávať informácie o osudoch našich vojakov i generálov, aby 
sa osvetlila ich tragédia a aspoň nejaké uspokojenie našli aj ich rodiny. 
Člen a bývalý predseda tohto klubu generálmajor Svetozár Naďovič 
v novembri 2015 navštívil tábor vo Flossenbürgu, kde viedli stopy štyroch 
generálov, spolu s tromi synmi zavraždených generálov Ivanom Golianom 
(žije v Prahe), Borivojom Malárom (žil v Nemecku) a Marcelom Jurechom 
z Vindolu pri Pezinku. Stretnutie troch seniorov na mieste, kde trpeli a 
pravdepodobne zahynuli ich otcovia, bolo dojímavé. V tábore Flossenbürg  
je pamätník a v jeho muzeálnych zbierkach sa nachádza veľké množstvo  
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predmetov, fotografií a životopisov o väznených a popravených promi-
nentoch z celej Európy. Na mieste popráv sú umiestnené pamätné tabule. 

Pri tejto prvej  návšteve sa nenašli zmienky o obetiach zo Slovenska, 
hoci sú zaznamenané svedectvá o  väznení a týraní mnohých Slovákov, 
medzi nimi aj známych osobností povstania Viliama Paulínyho, Imricha 
Karvaša a viacerých povstaleckých dôstojníkov. V publikácii Slovenskí 
generáli 1939 - 1945 je uverejnené svedectvo spoluväzňa francúzskeho 
odbojára  inžiniera Armanda  Motteta, ktorý si v cele č. 37 odpykával 
doživotný trest. Podľa neho boli v marci 1945 vo vedľajšej cele č. 38 
viacerí slovenskí generáli, medzi nimi Štefan Jurech, ktorého poznal 
z povolených prechádzok, aj informácií sprostredkovaných morzeovkou, 
klopaním na vodovodnú rúru alebo stenu. Podľa neho bol v cele č. 36  aj 
generál Malár. Väzni boli trýznení hladovkou trvajúcou 5 dní a v nahote, 
bez oblečenia. 10. marca 1945 morzeovka stíchla. O tri týždne oslobodili 
tábor Američania. Dokumenty z tábora odniesli do Ameriky a až teraz sa 
pomaly tieto dokumenty odtajňujú. 

Minulá doba nepriala ani členom rodín povstaleckých aktérov, 
mnohí boli prenasledovaní i väznení. Manželka Jána Goliana, Jarmila, 
ktorej sa v auguste 1944 narodil synček Ivan, bola r. 1951 obvinená zo 
špionáže a uväznená a syn Ivan, ktorého sa ujali príbuzní a dobrí ľudia, 
mal problémy počas štúdia i pri voľbe povolania. Manželka generála Ma-

O histórii rozhlasového vysielača v Banskej Bystrici sme už síce oboz-
námili čitateľov Bystrického Permonu č. 3/2012, pripomeňme si však aj 
jeho slávnostné otvorenie dňa 24. mája 1936 a to prostredníctvom dvoch 
historických fotografií Jozefa Cotteliho a niekoľkých úryvkov z príležitost-
nej reportáže uverejnenej v Lidových novinách  26. mája 1936. 

Po nedeľňajšom budíčku vojenskou hudbou dňa 24. mája 1936 sa uli-
ce Banskej Bystrice začali zapĺňať húfmi ľudí i krojovanou mládežou. Neboli 
to len kroje, ale aj oficiálne oblečenie, 
pričom podľa novín „toľko žaketov 
a hlavne toľko cylindrov ešte Banská 
Bystrica nikdy nevidela“. Ministerského 
predsedu Dr. Milana Hodžu s minister-
ským sprievodom vrátane ministra ná-
rodnej obrany generála Jana Syrového a 
francúzskeho vyslanca privítali na malej 
železničnej stanici, odkiaľ ich odviezli 
vo vyzdobených kočiaroch s kočišmi a 
hajdúchmi oblečenými v historických 
mestských krojoch na hlavné námestie. 
Po príchode na námestie „cylindre letia 
z hláv, nad krojmi sa objavuje les zá-
staviek“ a vzápätí hostí privítal starosta 
Banskej Bystrice Michal Samuhel. Po 
úvodnom prejave ministerského pred-
sedu Dr. Milana Hodžu sa účastníci presunuli v dlhom prúde vozidiel serpen-
tínami na Laskomerský vŕšok, k samotnému vysielaču. Cestou obdivovali 
výhľady na mesto, hore zas budovu vysielača postavenú v roku 1934 a dva 
anténne stožiare s výškou 220 a 228 m, postavené v roku 1935. 

Noviny sa zmienili aj o ďalšej ku-
riozite takto: „A ešte niečoho je toľko, 
koľko snáď nikdy doteraz. Automo-
bilov a autobusov. Hore v Laskomeri 
bolo skoro sto áut a dobrá dvadsiatka 
autobusov, ktoré ČSD sem bohvieod-
kiaľ zohnali“. K účastníkom prehovoril 
minister pôšt a telegrafov Alois Tuč-
ný a ministerský predseda Dr. Milan 
Hodža, ktorý súčasne cez mikrofón 
oznámil, „že prišiel jeho dobrý a milý 
politický priateľ Andrej Hlinka“, čím ho 
takto uvítal. Príhovory mali aj sloven-
ský zemský prezident Dr. Ján Országh, 
predseda česko-slovenskej rozhlaso-
vej spoločnosti Dr. Ladislav Šourek 
a starosta Banskej Bystrice Michal 
Samuhel. Detviansky fujarista potom zahral hodnostárom na svojom 
nástroji, ktorý zaujal najmä francúzskeho vyslanca, za čím nasledovala 
prehliadka stanice vysielača, ktorý pomenovali po prvom česko-sloven-
skom prezidentovi Tomášovi G. Masarykovi.

Podľa  informácií v Lidových novinách slávnostný obed podávalo 
mesto v Národnom dome pre 250 stolovníkov. Hostí obsluhovali krojo-

vané dievčatá z učiteľského ústavu, gymnázia a z rodinnej školy. Odznelo 
mnoho príhovorov, ktoré však nikoho nenudili, pretože boli zaujímavé 
a nešetrilo sa ani vtipom. Andrej Hlinka žartovne zaspomínal, ako cho-
dil z Ružomberka do Bystrice predávať kapustu či zemiaky, potom však 
už celkom vážne nabádal k jednote vo vzťahu k susedom, lebo doma si 
už musíme poradiť sami. Prehovoril aj staručký senátor Buday, riaditeľ 
Paulíny svoj prejav dokonca okrášlil veršami a po prejave ministra Dére-

ra slávnosť ukončil ministerský pred-
seda Hodža. Autor novinového článku 
(Dalibor Janek) konštatoval, že „Práve 
teraz, tu pri bielo prestretom stole je vi-
dieť, ako sa slávnosť krásne, až nečaka-
ne krásne vydarila. Už nevadí, že vonku 
prší, ba občas i zahrmí. Vieme všetci, že 
sa to blýska na lepšie časy.“                   

Hostia sa potom za dažďa presu-
nuli na Sliač, kde ministerstvo pôšt a te-
legrafov usporiadalo recepciu. K tomu si 
opäť pomôžme úryvkom z už viackrát ci-
tovaných Lidových novín: „Najvyšší pán 
nad štátnymi kúpeľmi, ministerský rad-
ca Dr. Sládek, zabezpečil hlavný aranž-
mán. Kto doteraz nevidel tie dva paláce, 
menší Slovensko a väčší Palace hotel, 

je prekvapený. Vo vnútri sa prekvapenie stupňuje. Je tu najdokonalejšia 
studená kuchyňa a ešte dokonalejšie nápoje. Naľavo likéry, napravo vína 
a najrôznejšie bowle. Všetkého je hojnosť.“ Poeticky vyznel najmä záver 
reportáže: „Na terase je to najkrajšie. Nikto tu nie je, môžeme sa  pokojne 

dívať na obrovský veniec okolitých hôr. 
Dole sa odrážajú posledné lúče slnka 
z dlhých pruhov Hrona, rozliateho po 
poliach a lúkach, na obzore modrajú, 
potom šedivejú a nakoniec jeden za 
druhým miznú horské hrebene. V rastú-
cej tme sa objavujú kdesi nad Banskou 
Bystricou, skrytou v údolí, dve červen-
kasté svetielka nového vysielača, ktorý 
v tento deň slávnostne vstúpil do éteru 
sveta“.

Vlani od zmienenej udalosti, keď 
sa začali písať prvé stránky dnes už 
bohatej a slávnej histórie tohto rozhla-
sového vysielača, uplynulo rovných 80 
rokov. Po rekonštrukcii vojnou značne 
poškodeného vysielača, ktorý dostal 

názov Vysielač SNP, a po mnohých neskorších technických úpravách vy-
sielač slúži dodnes. Svedčia o tom aj červené svetielka trblietajúce sa na 
jeho vysokom stožiari, ktoré pripomínajú akýsi maják na nočnej oblohe 
Banskej Bystrice.

Katarína Izáková, Július Burkovský     

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE BANSKOBYSTRICKÉHO VYSIELAČA

lára bola nemecká zubná lekárka. So synom Borivojom, ktorý sa narodil 
na jeseň 1944 a nikdy nevidel svojho otca, sa radšej presídlila do Nemec-
ka. Aj syn generála Jurecha bol na istý čas donútený odísť do Kanady.

Nie všetci však zabúdajú na zásluhy týchto štyroch povstaleckých 
generálov, čo sa prejavilo v premenovaní Lapášskych Ďarmot na Golia-
novo, pomenovaním ulíc Viestova a Golianova v Banskej Bystrici, inšta-
lovaním pamätných tabúľ vo Zvolene, Košiciach, busty generála Viesta 
v rodnej Revúcej a generála Jurecha v rodnej Bošáci. Aj Augustín Malár 
by sa mal čoskoro dočkať uctenia pamiatky v Starej Turej.

V apríli 2016 bola z iniciatívy Klubu generálov SR vo Flossenbürgu 
na múre pri mieste popráv zastrelením umiestnená pamätná tabuľa za 
účasti Marcela Jurecha a Borivoja Malára  s manželkou, nevestou i dvo-
ma synmi. Vedeniu Pamätníka vo Fossenbürgu boli počas tejto návštevy 
odovzdané  dokumenty, fotografie,  životopisy a iné exponáty, ktoré 
doplnia  expozíciu pamätníka.

Je stále potrebné pripomínať a oboznamovať súčasnú generáciu 
s udalosťami minulosti – mŕtvym na pamiatku a živým na výstrahu.   

Z rozsiahleho článku v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier 
č. 25 - 2016 vybrala a spracovala

                                                                                             Eva Furdiková. 

Pokračovanie zo str. 14.

Privítanie M. Hodžu na Malej stanici (vľavo generál Jan Syrový).

Na námestí M. Hodžu víta starosta M. Samuhel (vľavo).
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Na území  Banskobystrického kraja sa nachádza viacero kultúr-
nych pamiatok - hrady, zámky, kaštiele, ktoré  môžete navštíviť počas 
vášho voľného času - cez víkend alebo dovolenku. Na tomto mieste vás 
oboznámime s ďalšími  4 hradmi, zrúcaninami.

MODRÝ  KAMEŇ -  kaštieľ - 382 m n. m., www.hrady.sk, 
www.modrykamen.sk,  
www.snm.sk
Obec: Modrý Kameň
Okres: Veľký Krtíš

Na brale nad obcou 
Modrý Kameň sa nachádza  
zrúcanina  pôvodne gotické-
ho hradu z 13. st., ktorý bol 
v r. 1576 dobytý a v r. 1593 
zničený Turkami. Po jeho 

opätovnom obnovení r. 1682 bol znova zničený  a v 18. st. čiastočne 
opravený. Patril rodine  Balassovcov. V r. 1730 si na základoch dolného 
hradu vybudovali Balassovci barokový kaštieľ, ktorý sa zachoval dodnes. 
Najcennejšou stavbou kaštieľa je neskorobaroková Kaplnka sv. Anny z 
r. 1759, v ktorej sa dnes nachádza galéria a celý kaštieľ je dnes sídlom 
vlastivedného  múzea a expozície  bábkarských  kultúr a hračiek.

Možnosť turistiky na Horné Plachtince, Španí laz, Kamenný vrch pri 
Kosihovciach. Opačne zas po modrej turistickej značke k červenej turis-
tickej značke v mieste Pod Babkou na Horné Strháre a modrou značkou 
až do mesta Veľký Krtíš. Na hrade Modrý Kameň sa  realizujú akcie Noc 
múzeí a galérií, Nočné prechádzky.

Odporúčame: návštevu hradu Modrý Kameň, múzea, expozície bá-
bik a hračiek. Ďalšie kultúrne pamiatky - kostol, kalvária. Kúpiť si suvenír, 
Turistický záznamník - Hrady Bystrického kraja č. 1, účasť na akciách Noc 
múzeí a galérií v máji, Nočné prechádzky.

HRAD MURÁŇ - 935 m n. m., www.hrady.sk, www. muran.sk
Obec: Muráň
Okres: Revúca

Hrad týčiaci sa nad obcou Muráň, v 
súčasnosti zrúcanina hradu na vrchu Ci-
gánka na južnom okraji Muránskej planiny, 
vzdialený 5 km od obce. Bol postavený ako 
kráľovský hrad v 13. st. na ochranu  cesty 
vedúcej z  Gemera do Liptovskej a Zvolens-
kej župy. Prvá  písomná zmienka  o hrade je 
z r. 1271.  Patrí k najvýznamnejším gemer-
ským hradom. Od 15. – 17. st. bol viackrát 

prestavaný  a v r. 1702 vyhorel. Zachovali sa časti gotického hradu, rene-
sančné obvodové múry a najviac zachovaná je severná  vstupná brána 
s vežou. Patrí medzi najvyššie položené a najrozsiahlejšie  hrady na Slo-
vensku. Organizujú sa  Muránske hradné hry – v rámci Dní obce Muráň 
v júni. Ródeo Muráň v júli.

Odporúčame:  návštevu hradu, kúpiť si suveníry, Turistický záznam-
ník – Hrady Bystrického kraja č. 1, Hradné hry – jún a Ródeo Muráň – júl.

HRAD REVIŠTE – 314 m n. m., www.hrady.sk, www.revistskepodzamcie.sk, 
www.hradreviste.sk
Obec: Revištské Podzámčie
Okres: Žarnovica

Zrúcanina hradu Revi-
šte je veľmi dobre viditeľná 
z diaľnice alebo z vlaku, nad 
Revištským Podzámkom na 
okraji zalesneného zrázu 
nad Hronom. Hrad Revište 
postavili v 2. polovici 13. st.  
okolo r. 1253 spoločne so 

Šášovským hradom a plnil úlohu ochrany cesty do stredoslovenskej ban-
skej oblasti. Počas existencie mal viacerých majiteľov, ktorí sú uvedení 
vo vierohodnej listine z r. 1331. Pôvodne bol hrad kráľovským majet-
kom, neskôr ho vlastnili Ján Jiskra, kráľovná Beatrix a v r. 1490 – 1647 
bol majetkom Dóczyovcov. Počas Thökölyho povstania v r. 1677 hrad 
bol  poškodený a hoci bol aj opravený, postupne chátral a v 19. st. bol 
len ruinou. Náučný chodník - Majitelia hradu Revište, akcia Noc hradov 
a zrúcanín, účasť na dobrovoľnej brigáde na záchranu hradu, možnosť 
podporiť záchranu hradu darom do pokladničky hradu.

Odporúčame: návšteva hradu Revište, účasť na dobrovoľnej bri-
gáde, účasť na akcii Noc hradov a zrúcanín, absolvovať prechádzku po 
náučnom chodníku - Majitelia hradu Revište, realizovať splav Hrona, za-
kúpiť si suvenír na pamiatku – Turistický záznamník – Hrady Banskobys-
trického kraja č. 1.

HRAD ŠÁŠOV – 340 m n. m., www.hrady.sk, www.sasovskepodhradie.sk, 
www.hradsasov.pum.sk

Obec: Šášovske Podhradie
Okres: Žiar nad Hronom

Jedným zo strážnych 
miest – stavieb v údolí Hro-
na je zďaleka dobre viditeľ-
ný Šášovský hrad, vypína-
júci sa na hradnom brale 
pod názvom Orlí kameň. 
Spo mína sa v listinných ma-
teriáloch z r. 1253. Gotický 
hrad sa zachoval vo výzore  
14. – 15. st., najmä však zo 
žigmundovskej prestavby. 

Vnútorný hrad mal palác s malým nádvorím, ktoré strážila veľká valco-
vitá veža a ďalšie obytné a hospodárske objekty. Slúžil spolu s hradom 
Revište na ochranu cesty do banských  miest stredného Slovenska. Na 
začiatku 14. storočia bol kráľovským majetkom a v roku 1490 ho odkúpili 
Dóczyovci, ktorí ho vlastnili až do 17. st. Počas Thökölyho povstania bol 
hrad ťažko poškodený a potom od 18. storočia už len pustol.

Je možné zapojiť sa do aktivít okolo hradu – brigáda, poskytnúť fi-
nančný príspevok na záchranu hradu, navštíviť  pamätnú izbu  pod hra-
dom na ceste na hrad – múzeum, turistická trasa po modrej značke do 
Ladomerskej Viesky – náučný chodník, Šášovské hradné dni.

Odporúčame: návštevu hradu s možnosťou dobrovoľnej brigády, ná-
kup suvenírov, účasť na akcii Šášovské hradné dni, pešia prechádzka po 
náučnom chodníku - Ladomerská Vieska – Hrad Šášov, zakúpiť si suvenír 
na pamiatku, Turistický záznamník – Hrady Banskobystrického kraja č. 1

Ján Vicen

HRADY BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA Pokračovanie z minulého čísla

Redakcia časopisu Bystrický Permon
a Rotary Klub Banská Bystrica

vás pozývajú na 5. ročník výstupu ku koreňom a prameňom.
POZVÁNKA
Výstup sa organizuje na počesť 104. 
výročia výstupu občanov Banskej 
Bystrice k prameňu toku riečky Bys-
trica pod rovnakým názvom: 

K PRAMEŇU TOKU RIEČKY BYSTRICA.
15. 7. (júl) 2017 – sobota

Presun: pešo, cyklo, moto, turistbu-
som, individuálne- spojom MHD.
Túra 1 – vhodná pre turistov po trase:
Horný Harmanec – dolina Túfna – 
Nad Túfnou – Horský Hotel Kráľova  
Studňa.
Km: 9 / +1051m / čas chôdze: 5h  
        (trasa späť podľa vlastnej voľby)

Program: 10,00 h – Jaskyňa Túfna
                 12,00 h – Prameň  Bystrice

Výstroj:  turistická podľa počasia v 
deň podujatia
Strava: vlastná v batohu, batôžteku
Nápoje: vlastné na celý deň počas túry
Ukončenie podujatia: 17,00h

Sprievodný program podujatia vý-
stupu k prameňu toku riečky Bys-
trica:

– Výstup k pamätníku SNP
– Výstup na Krížnu

spoje MHD – D. Harmenec, polesie – 
D. Harmanec, Kohút –
Turistbus –  Hotel Kráľová Studňa 
– 17,00h.
Aut. nádražie 8,30 h (Kazačok)

Spoločne vyhľadáme skameneného orla na Kráľovej Studni.


