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Ročník XV.            Číslo 4.         December 2017

Zo spomienok z detstva mi ostali naj
viac tie, ktoré sa v predvianočnom čase 
odohrávali v našej malej, vždy vyhriatej 
kuchynke. Tam sme chystali všetky dob
roty a to nielen pečené. Vo formičkách 
na drobné pečivo sme vyrábali čokoládo
vé figúrky a tie potom balili do staniolu, 
tiež fondánové cukríky, z ktorých sme 

robili certle (salónky). Na ich balenie sme strihali jemné strapce 
na obidvoch koncoch pozahýnaných tenkých papierikov. Na ope
radlo stoličky mama uviazala tenký špagát, ktorým sme v papieriku 
i staniole zabalený fondánový cukrík obkrútili na obidvoch koncoch 
a zatiahnutím upevnili. Potom ešte ostávalo priviazať certle hrub
šou niťou na zavesenie. Čokolády zabalené do staniolu sme prepi
chovali hrubou ihlou a navliekali na hrubé nite. Z tenkých papierov 
sme ešte vystrihovali visiace košíčky, do ktorých sme dávali orechy. 
Tie sme ale ešte natierali striebornou alebo zlatou farbou. Bola to 
práca na niekoľko večerov, ale asi najradostnejšia, lebo bolo vidieť, 
koľko sme tej krásy vyrobili. 

Ozdoby na vianočný stromček patrili medzi prvé prípravy na 
Vianoce. Keďže mama až do Vianoc šila (bola krajčírka), upratovali 
sme až tesne pred sviatkami, aby sa cverny a iná špina nenano-
sili do bytu. Tradičné koláče, ako kysnutý makovník a orechovník 

a niekoľko druhov drobného pečiva, ako vanilkové rožky, medvedie 
labky, puserle a vianočku, pekávala mama (neskoršie aj so mnou) 
tesne pred sviatkami, lebo otec ich mal rád čerstvé. 

Zapájala ma odmalička do všetkých prác. Tie predvianočné boli 
akési radostnejšie a išli nám „od ruky“ viac ako inokedy. Mama ale 
robila dlho do noci a vstávala ráno veľmi skoro. Všetko všade čisté 
patrilo k privítaniu Ježiška úplne samozrejme.  

Čarovné Vianoce

December 1947

Pokračovanie na str. 2.

V ponímaní ľudského veku by sa dalo povedať, že náš časopis sa 
dostáva do tínedžerského veku. Je to už neuveriteľných 15 rokov, čo sa 
skupine nadšencov darí vydávať re-
vue o banskobystrickej histórii a kul-
túre. V rukách držíte práve 62. číslo 
časopisu. Na našich stránkach sme 
priniesli mnoho zaujímavých článkov, 
ktoré sa venujú nielen mestu Banská 
Bystrica, ale aj širšiemu okoliu. Odha-
lili sme niektoré tajomstvá a po iných 
stále pátrame. Vrátili sme do našej 
histórie nejednu tvár osobností, na ktoré sa neprávom začalo zabúdať 
a pripomenuli sme si nejednu udalosť, ktorá začínala zapadať prachom. 
Lenže nielen o článkoch a príspevkoch je Bystrický Permon. 

Naši redaktori vo svojom voľnom čase napísali a vydali množstvo kníh, 
ktoré sa stále predávajú na pultoch banskobystrických kníhkupectiev. Po-
darilo sa nám zorganizovať už šesť ročníkov výstupu K prameňom rieky 
Bystrica, kde vzdávame hold našim predkom a nášmu mestu, a práve v tom-
to čase dokončujeme otvorenie náučného chodníka Bystrického Permonu, 
ktorý bude spájať po prastarých cestách Banskú Bystricu a Španiu Dolinu. 
Spolu s našimi partnermi sme pripravili literárnu súťaž pre deti banskobys-
trických základných škôl s názvom Aby perla znovu perlou bola a tiež sa nám 
podarilo obnoviť Parčík kráľovnej Sisi, kde bola osadená aj pamätná tabuľa. 

OHLIADNUTIE SA 
ZA 15 ROČNÍKMI BYSTRICKÉHO PERMONA

Pokračovanie na str. 3.

VIANOČNÝ VINŠ

Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu  lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

Katarína Hudecová
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Advent bol súčasťou aj duchovnej očis-
ty. My deti sme k tomu boli vedení doma a 
aj v škole na hodinách náboženstva. U mňa 
v školských časoch, ale aj u našich susedov, 
bolo vieru cítiť na každom kroku. Kým sme boli 
v predškolskom veku, všetko chystala a urobila 
mama sama, len o jedličku a jej postavenie do 
stojana sa postaral otec. 

Mama zdobila stromček každý rok v inej 
farbe. a tento rituál sme dodržiavali dlhé roky 
všetci. Farby na certliach, košíčkoch, guliach 
a iných ozdobách zodpovedali farbe zvo-
lenej na príslušný rok. Stromček bol vždy 
nádherný a zaujímavý. Nechýbali na ňom aj 
tri ozdôbky z otcovho detstva, pochádzajúce 
z rokov 1902-1908 (trúbka, chalúpka a šiška), 
z rovnakého materiálu ako gule. Vešiam ich 
s úctou a spomienkou doteraz.

Na Štedrý deň ostali dvojkrídlové dve-
re medzi spálňou a obývačkou zatvorené 
po celý deň. S bratom sme popod dvere zo 
spálne sledovali, ako Ježiško, asi v maminých 
topánkach, prinášal darčeky. Celý deň bol vý-
nimočný veľkým vzrušením, udalosťami, ale 
aj pôstom. Na obed boli len opekance s ma-
kom, aj to len trochu. Po obede sa od vzru-
šenia nedalo spať, a tak nás otec pravidelne 
brával na Štiavničky po medokýš. To nebolo 
od nás z Huštáku ďaleko, čím mama získala potrebný čas na prestie-
ranie slávnostného stola v obývačke. Potom nasledovalo kúpanie v 
bojlerom vyhriatej vode. Pocit z obliekania čistých slávnostných šiat 
cítim doteraz. To bol čas, keď napätie a zvedavosť boli na nevydržanie. 
Ježiško prišiel po zazvonení zvončeka a otvorení zamknutých dverí. 
Vôbec sme si nevšimli, že otec už 
bol vtedy v obývačke. Zhasnuté 
svetlo, len elektrické sviečky (už 
vtedy!) vydávali tajuplné svetlo. 
Všetci sme sa pomodlili a zača-
la sa pôstna večera. Kapustnica 
bez mäsa a klobásky, rybie filé 
a opekance.  Až po nej sa rozdá-
vali darčeky. Boli to väčšinou časti 
oblečenia, čo ušila alebo uplietla 
mama a drobné hračky. Neskôr 
to boli bicykle a všeličo potrebné 
pre život. Štedrý večer pokračoval 
v detstve hraním spoločenských 
hier a kartovaním. Bolo treba vy-
držať do jedenástej, lebo vtedy 
sme sa začali chystať do kostola 
na polnočnú omšu.                     

 Neskoršie sme sa deti z Huš-
táku stretali pred kostolom oveľa 
skôr, ako začala utiereň, obzerali 
sme si nové šatstvo, prípadne iné 
maličkosti schované vo vreckách. 
Polnočná omša bola slávnosť nap-
lnená zvláštnou radosťou všetkých 
ľudí. Takmer všetci sme sa poznali, 
náš malý kostolík na Huštáku bol 
preplnený na prasknutie. Spieva-
nie piesne Tichá noc, svätá noc 
na záver omše umocnila všetky 
doteraz nazbierané emócie, slzy 
tiekli už pri prvej slohe nielen mo-
jej mame, ale aj mužom. Po omši 
pred kostolom sme si so známymi 
zaželali pekné sviatky a postreta-
li sa s takými, čo chodili domov 

len na sviatky. Po 
príchode domov 
sa u nás jedla ka-
pustnica, tentoraz 
tá pravá s mäsom, klobásami a inými dobro-
tami. Mama už v predstihu postavila hrniec 
s kapustnicou na sporák, zapla ho na jednot-
ku a keď sme sa vrátili uzimení z kostola, bola 
akurátna. Bola to otcova obľúbená pochúťka, 
na ktorú sa každé Vianoce najviac tešil.

Vianoce ale nekončili Štedrým dňom. 
Cez sviatky sme sa navštevovali s príbuznými 
(Cotteli, Teplický a Klimo). Cotteliovci mali 
na tržnici veľký dom, kde bývali dvaja bratia 
Kálman a Oskár Cotteli s rodinami. Ich otec 
Camillo bol nevlastný brat môjho otca. Otca 
mali spoločného, teda Honoráta Cotteli von 
Fahnenfeld. Na tieto návštevy veľmi rada 
spomínam. Bola som jediné dievčatko v tých-
to rodinách, a preto ma všetky tety mali radi 
a rozmaznávali ma.

Ako sme rástli, tajuplnosť týchto sviatkov 
sa vytrácala. Ja som v spevokole naďalej pre-
žívala Vianoce intenzívne. Práce okolo domác-
nosti a prípravy na sviatky som takmer celé 
prevzala ja, všetky zvyky a rituály však zostali. 
Stromček sme mali vždy, koláčov bolo viac, dar-
čeky primerané veku a možnostiam, ale všetci 

sme akosi vyrástli z detských snov. Otec znivočený režimom sa zúčast-
ňoval prác a príprav stále menej. Na polnočnú omšu sme chodili spolu, 
lebo môj spevokol účinkoval v katedrálnom chráme a „náš kostolík Alž-
betku“ zatvorili. Mama od tých čias do kostola prestala chodiť. Vianočné 
omše so spevokolom, niekedy aj s hudobnými nástrojmi, boli zážitkom 

na celý život. Príchody brata Ho-
noráta, ktorý študoval a neskôr aj 
žil v Bratislave, vždy ozvláštnili náš 
život v čase Vianoc. Všetci sme sa 
naňho tešili, lebo doniesol k nám 
pohladenie rodičov, ktorým veľmi 
chýbal a urobil im sviatočné dni. 
S ním prichádzali k nám aj jeho ka-
maráti muzikanti, muzicírovalo sa 
a popíjalo otcove ríbezľové vínko. 
Boli to pekné Vianoce, keď sme 
boli všetci spolu. Toto obdobie 
nášho života sa skladalo z čaka-
nia na syna a brata. Obidvaja sme 
chodili do stredných škôl, všetky 
prázdniny, hlavne vianočné, sme 
však trávili väčšinou doma.

No a nakoniec ešte jedna 
príhoda z detstva. Keď začali 
predávať prskavky, kúpili nám 
ich aj naši rodičia. Hneď pri prvej 
skúške sa nám podarilo podpáliť 
stromček, na ktorom okamžite 
vzbĺkol prvý papierový košíček 
a oheň sa šíril obrovskou rých-
losťou. Moja mama s jej vlastnou 
duchaplnosťou strhla z divána 
deku, obtočila ňou horiaci strom 
a cez otvo rené okno ho vyhodila 
na plechovú strechu našej dre-
várne. Kto vtedy otvoril okno, si 
už nepamätám, ale isté je, že tým 
zachránila náš byt, ak nie aj celý 
dom pred požiarom. Na tie Via-
noce sa ešte dlho spomínalo.

Katarína Izáková

Pokračovanie zo str. 1.Čarovné Vianoce

December 1948

Zimná Banská Bystrica 1932
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Vážení čitatelia, završujeme 15. 
ročník vydávania nášho časopisu. V re
dakčnej rade sme sa rozhodli uverejniť 
niekoľko názorov na dianie v Banskej 
Bystrici.

Vzhľadom k vekovému priemeru väčši-
ny čle nov redakčnej rady (od 60 do 80 ro-
kov) si mnoho pamätáme. Spája nás láska 
a úcta k histórii, sú časnosti, ale aj k budúc-
nosti tohto krásneho mesta. 

Niekoľkokrát sme upozorňovali na ne-
radostný stav parčíkov a fontán. V každom 
meste sú okrasou. Aj my by sme sa radi 
pochválili upraveným centrom. Je našou 
vizitkou pre každého návštevníka. Bohu-
žiaľ, stále nie sú v programe investičných 
zámerov. Nectí otcov mesta žalostný stav zhrdzavenej fontány pred Hun-
gáriou s opadaným obkladom, ani opŕchnutý paškvil fontány v Národnej 
ulici s nevkusným betónovým podkladom. 

Na jednom stretnutí, ešte v minulom volebnom období, sa z pléna 
zúčastnených vedúcich odborov Mestského úradu pri žiadosti o nápravu 

Aj v súčasnosti okrem samotného časopisu pracujeme na mnohých 
ďalších projektoch. Snažíme sa zachrániť Medený hámor, ako jednu 
z najvýznamnejších technických pamiatok Slovenska, chceme obnoviť 
dávne priateľstvo a obchodné styky s Augsburgom, snažíme sa o to, aby 
sa Banská Bystrica a jej mnohoraké kultúrne dedičstvo stalo súčasťou 
Svetového zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Stá-
le usilovne pátrame po záhadách a tajomstvách nášho mesta, usilovne 
propagujeme kultúrne hodnoty, ktoré tu máme. 

Naša práca nevychádza nazmar. Dostali sme nejedno ocenenie. Naši 
redaktori: Ján Baláž, Július Burkovský, Eva Furdíková, Igor Chromek, Mi-
chal Kiššimon, Vladimír Sklenka, a nakoniec aj náš časopis, získali buď 
Cenu mesta alebo Cenu primátora Banskej Bystrice. Sú to pre nás veľké 
vyznamenania a poďakovania za našu dobrovoľnícku prácu, ktoré si vy-
soko vážime, ale ešte viac si ceníme záujem a uznanie, ktoré sa nám 
dostáva od vás – našich čitateľov. 

Žiaľ, nielen príjemné chvíle nás za tých 15 rokov stretli. Z našich ra-
dov sa do večných redakčných rád pobral nejeden redaktor. Ich mená 
však s nami zostávajú pod riadkami ich záslužnej práce. Spomíname na 

OHLIADNUTIE SA ZA 15 ROČNÍKMI BYSTRICKÉHO PERMONA

Čaro Banskej Bystrice so smutnými torzami fontán

LOKÁLPATRIOT 
NIE JE NADÁVKA

nich, lebo všetci položili svoje kamienky k mozaike nášho časopisu. Česť 
ich pamiatke! Život plynie ďalej a tak, ako pribúdajú ďalšie a ďalšie čís-
la nášho časopisu, postupne naberáme vek i skúsenosti a budujeme si 
vlastné miesto v dejinách. Len budúce generácie môžu oprávnene zhod-
notiť našu činnosť. 

Čo bude nasledovať? Ťažko odhadnúť budúcnosť. Musíme si 
priznať, že naša redakčná rada starne a nikto z nás tu nebude večne. 
Veľmi nás mrzí nezáujem mladých. Nenašli sme nasledovníkov, ktorí 
by boli schopní prevziať štafetu bádateľov, vedcov a publicistov a tých, 
ktorí by sa zaujímali o históriu nášho mesta. Pritom skúmania je tu ešte 
mnoho. Úprimne veríme, že sa situácia zmení, a predsa len si mládež 
uvedomí hodnoty, ktoré sú vpísané do múrov starých budov. Ak áno, 
potom náš časopis bude vychádzať aj naďalej. 

Na záver nám dovoľte poďakovať všetkým vám za vašu priazeň a tr-
pezlivosť. Ďakujeme, že si vždy nájdete cestu k nášmu časopisu, že naše 
články čítate a stále veríme, že ich aj ďalšie dlhé roky čítať budete. 

Richard R. Senček

Pokračovanie zo str. 1.

Hovorí sa, že dobrý tovar nepotrebuje reklamu. Žiaľ, v dnešnej dobe 
plnej tovarov a reklám to už nie je pravda. Preto nám odpustite trochu 
samochvály, ale aj my by sme sa radi pochválili úspechmi z našej knižnej 
produkcie. 

Kniha z autorskej dielne Pavla Hrončeka a Richarda R. Senčeka Pod-
zemie Banskej Bystrice a okolia získala v súťaži Najkrajšia kniha a propa-
gačný materiál vo svojej kategórii 3. miesto zo všetkých kníh Slovenska. 
Zároveň v rovnakej súťaži získala kniha od autorov Richard R. Senček a Mi-
chal Várošík Sielnica od A po Z vo svojej kategórii 2. miesto. Sú to výrazné 
úspechy našich publikácií. Obe vydalo vydavateľstvo Amtheon. Navyše, 
kniha Sielnica od A po Z získala aj Prémiu Literárneho fondu v kategórii en-
cyklopedických diel za rok 2016. Ide o jedno z najvyšších ocenení v našej 
vlasti, aké môže odborná kniha získať. Keďže v tomto roku boli udelené 
v tejto kategórii len dve prémie, môžeme smelo povedať, že dielo Sielnica 
od A po Z je jednou z dvoch najlepších encyklopédií na Slovensku za rok 
2016. Ocenenia, ktoré sme získali, nepatria len autorom, ale všetkým tým, 
ktorí sa na týchto dielach podieľali. Ďakujeme vám všetkým!

Za autorov a kolektív: Richard R. Senček

CHVÁLIME SA!

tohto stavu ozvalo:
„No veď vy, Bystričania, čo stále chcete...“.
Nedeľme sa na Bystričanov a prišelcov. Buďme len zdraví 

lokálpatrioti. Naše mesto si to zaslúži.
Pavel Gender

Čaro Banskej Bystrice umocňovali viaceré fontány
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Najkrajšie moje spomienky sa viažu k nedeľnej špacírke na námestí. 
Keď sme odchádzali z domu v Radvani, rodičia nám prízvukovali: „Kaž-
dému, komu sa pozdravíme my, sa pekne pozdravíte aj vy. Ak vám teta 
či ujo niečo dá – cukrík či keksík, pekne sa poďakujete.“ Prečo tak rád 
spomínam na tieto poobedňajšie a podvečerné špacírky? Bolo v nich 
niečo, na čo nezabudnem do smrti. Na špa-
círke sa stretávali Bystričania a nikto nemal na 
čele napísané: ja som pán doktor, bankár, pro-
kurátor, majiteľ nejakého obchodu – členovia 
vyššej mestskej kasty a vy ste robotníci, slúžky, 
upratovačky, či len matky, ktoré opatrovali svoje 
deti. Tieto rozdiely som tu nikdy nepocítil. Každý 
kaž dého pekne pozdravil, či prehovoril niekoľko 
slov. A veľmi často sa stalo, že tí z vyššej kasty 
dali deťom cukrík či dajaký keksík. Všetci si boli 
vtedy rovní – všetci boli Bystričania, toto nosili 
vo svojom srdci a boli na Bystricu hrdí!

Viem dobre, že takáto atmosféra sa na ná-
mestie už nikdy nevráti. Škoda! Viem, že tých 
starých Bystričanov je čoraz menej, je tu veľa 
prisťahovalcov, ktorí k mestu necítia nič. Už sa 
asi nikdy nebude dať povedať: „Zaživa v Bystri-
ci, po smrti v nebi“.

Pri svojej robote, pri návštevách predajní som spoznával veľa vedú-
cich. Ale spočiatku bolo veľa takých, ktorí písali históriu banskobystric-
kých obchodov. Svoju púť som začal „U Mainlov“ – darčekové potravi-
ny, alkohol a káva – pri Hodinovej veži na 
námestí. Jej vedúcim bol pán Jozef Šimčík. 
Bol úctivý, zákazníkovi sa snažil vždy po-
môcť. Bol vtipný a veľký huncút, no mieru 
nikdy neprekročil. Tu som sa naučil robiť 
darčekové balíčky a darčekové koše.

Druhým obchodom bol „Orion – cukro-
vinky a zákusky“ na námestí pri Lesnom riadi-
teľstve. Tu bola vedúca pani Helena Šušková, 
príjemná a úctivá žena, ktorá neskôr robila 
vedúcu cukrárne v Národnej ulici. V Kapitul-
skej ulici boli lahôdky „U Slávikov“, ktoré sa po 
určitom čase zmenili na Potraviny. Chodieval 
som aranžovať aj výklady do predajne „Do 
Drobkov“, predajňa na Mičinskej ceste. Rád 
som chodieval aj do potravín na Hornej ulici pri „Skackavej uličke – do Gende-
rov“, bol tu vynikajúci ženský kolektív, páni vedúci Bíreš a Valentík. Rád som 
chodieval aj do predajne „Ryba“ na Hornej ulici. Bola to predajňa rýb, rybích 
výrobkov, ale bol tu aj bufet. Vedúcim bol vý-
borný človek Ján Danielis. Vždy si pozrel plán 
a keď som prišiel, výklady už boli vybraté a 
umyté. Takže po porade, čo potrebuje vyložiť, 
som mohol vždy začať aranžovať. Pred jed-
ným z výkladov bolo vždy dosť detí. Že prečo? 
Vo výklade boli živé ryby – kapre. A nebolo nič 
zvláštne, že ak sa zákazníkovi pozdával kapor, 
pán vedúci kapra z výkladu vybral a predal zá-
kazníkovi a zo skladu z kadí tam vložil iného.

No skôr, ako začnem a budem pokračo-
vať vo svojich spomienkach, rád by som vám 
predstavil niekoľko obchodníkov – osobnos-
tí z tzv. „starej školy“. Na týchto ľudí nikdy 
nezabudnem a neverím, že takých ešte raz 
objavím v dnešných obchodoch. Prvým je 
Ondrej Zátroch. Pamätám sa ešte na jeho 
malý obchodík vo vlastnom dome na Huš-
táku. Neskôr som s ním spolupracoval ako 
s vedúcim predajne potravín oproti Barbakanu. Dnes je tu zlatníctvo. Boli 
tam dva výklady a jedna vitrína. Bol to človek – obchodník. Mal príjemné 
vystupovanie, vedel pomôcť zákazníkovi pri nákupe. Vždy sa snažil, aby zá-
kazník neodišiel z predajne bez nákupu! Robil všetko preto, aby sa zákazník 
do predajne znovu vrátil. Na predavačky bol prísny. Regály vždy museli byť 
plné a čisté. No nebol len vedúcim, bol aj pokladníkom a keď bolo treba, 
neváhal, prešiel do predajne a obslúžil, či pomohol zákazníkovi pri nákupe.

A budem pokračovať v predstavovaní vedúcich zdrojárskych predajní, 
ktorí patrili do tzv. „starej obchodníckej školy“. Na námestí, pri vchode do 

Národnej ulice, je predajňa potravín, ktorá má nielen svoje meno, ale aj 
slávnu históriu. Je tu predajňa „U Klimov“. Túto predajňu dlho viedol vzác-
ny človek a obchodník telom aj dušou, pán Štefan Édeš. Prísny, spravodlivý 
a vždy prívetivý. Bol ako otec kolektívu predavačiek. V predajni vždy mu-
selo byť všetko v najlepšom poriadku, plné regály, všade vždy čisto. Tu sa 

podlaha počas zimných mesiacov neumývala len 
ráno a večer, ale niekoľkokrát cez deň. Občas bol 
v kancelárii, ale častejšie stál pri pokladni. Ne-
viem, ako to vycítil, keď bol v kancelárii, že treba 
z nej vyjsť. Ak zbadal, že zákazník niečo hľadá, 
prihovoril sa a problém vyriešil. Ale beda, ak 
zbadal, že sa predavačka nevenuje zákazníkovi. 
Nikdy nezvyšoval hlas pred zákazníkom, preda-
vačku si zavolal do kancelárie. Ak sa to opakova-
lo, neváhal jej vziať časť či neraz aj celé prémie.

Tretie zastavenie. Už som spomínal meno 
Slávik, keď v Kapitule boli lahôdky „U Slávika“. No 
ja som sa s ním osobne stretol a spolupracoval 
ako s vedúcim predajne potravín na Striebornom 
námestí. Je to posledný z tzv. „starej školy“.

Ján Slávik – bol inteligentný, vynikajúci ob-
chodník. Neraz som zažil aj takú situáciu, že staršia 
ženička chodila po obchode od regálu k regálu. 

Zrejme zabudla, čo chcela kúpiť. On odišiel z pokladne, zašiel za ňou, vymeno-
val jej rôzne druhy potravín a starká si spomenula. Obaja boli spokojní. No do 
tejto predajne prichádzalo aj veľa starších žien aj preto, lebo na Striebornom 

námestí pred Slovenkou stáli autobusy do via-
cerých dedín v okolí mesta.

Prečo fungoval obchod lepšie ako 
dnes? Dnes sa do obchodov hlásia všetci 
tí, čo nemajú robotu a títo vedia dnes to, 
čo sú peniaze, ale nie zákazník. Voľakedy 
sa dievčatá a chlapci učili na učňovkách 
a niekoľko dní prišli do obchodu na prax. 
Každá firma či továreň mala učňov. Chodili 
do školy a na prax. Tu spoznali vedúceho či 
majstra, spolupracovníkov. A čo bolo naj-
dôležitejšie, vedeli, že budú mať prácu.

Ale boli aj iné, voľakedy súkromné pre-
dajne, ktoré prešli do Zdroja a ja som chodil 
aranžovať výklady. Z mäsiarní to boli predaj-

ne „Ku Klimovi“ v Hornej ulici naproti pošte. Tu som zažil veselú prího-
du. Pán vedúci nepočkal na aranžéra, ktorý niesol nápis do výkladu. Vzal 
papier a fixkou tam napísal: „Máme bravčové hlavy“. O chvíľku prišiel do 

predajne zákazník, dal si zavolať vedúceho a 
opýtal sa ho: „Tú bravčovú hlavu máte vy, či 
všetci, čo sú v predajni?“

Ale rád som chodil aj do mäsiarne „K Pa-
linayovcom“ na Dolnej ulici. Z pekární to boli 
pekárne „U Mihalíkov“ na námestí, do Bima-
nov - na Hornej ulici. Rád som chodil do mlie-
karne – oproti Národnému domu. Rád som 
navštevoval predajne školských potrieb „U 
Macholda“ a „Havelku“. Rád spomínam na 
železiarstvo „U Friedov“, textilku a galantérku 
„U Kemov“, či predajňu športových potrieb 
na Hornej ulici, kde kraľoval pán Ondrej Via-
zanica. Strihať som sa chodil do holičstva a 
kaderníctva „Rettka“, tu som si v kaderníctve 
našiel aj manželku. Ale pamätám sa aj na dve 
krčmy „U Kopov“. Jedna pod Pamätníkom a 
druhá na konci Mičinskej cesty.

Teraz by som sa rád zastavil v niek-
torých nových predajniach Zdroj, kde som chodil aranžovať. Prvou je sa-
moobsluha potravín (prvá samoobsluha v meste), ktorá bola na Hornej 
ulici. Dnes je tu ŠEVT. Jej vedúcim bol pán Ján Knapko. Bola zaujímavá 
tým, že bočné steny nad regálmi a strop boli obložené zrkadlami. Veľa 
žiakov a Bystričanov malo v obľube „Mliečny bar“ pod dnešným VÚC. Tu 
som aj ja po prvýkrát koštoval jogurt v sklenených pohároch. Ale obľú-
bená bola aj samoobsluha potravín na Sídlisku. Predajňu viedol Július 
Slabej. Predajňa mala desať výkladov. (Redakčne upravené)

     Vojtech Majling

SPOMIENKY NA BYSTRICU – II. časť
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Franciseus Francisci (tiež: Ferencz Franciscy) sa ako zlatník spomína 
v rokoch 1869 – 1872. Býval a pôsobil Mošovciach (v súčasnosti obec v 
okrese Turčianske Teplice) a bol vidieckym majstrom banskobystrického 
zlatníckeho cechu. Mošovce boli príliš malé na podporu cechu, takže 
Francisci sa stal provinčným majstrom Banskej Bystrice. 

Na základe ústnej žiadosti ho 18. apríla 1869 menovali za vidiecke-
ho majstra v Mošovciach. Francisceus Francisci zaplatil 5 forintov. Ako 
provinčný majster nebol povinný predložiť svoj tovar pre skúšanie a zna-
čenie, ale banskobystrický cech vykonával „náhodné kontroly“ kvality 
odvedenej práce a suroviny, s ktorou sa pracovalo.

Francisci pracoval aj s mladými zlatníkmi. V roku 1870 prijal na 
štyri roky do učňovstva Georga 
Geitzbachera, ktorý 1. decemb-
ra 1872 ukončil svoje štúdium a 
zaplatil 2 forinty, 7 grajciarov a 1 
forint pre nemocnicu. Franciscius 
Francisci pracoval určite do roku 
1872. Súdiac podľa počtu predme-
tov s jeho značkou – puncom, na-
jmä filigránskych gombíkov, bol 
nepochybne aktívnym a nadaným 
zlatníkom. Francisci používal zna-
čenie výrobkov monogram FF.

Filigránske gombíky sú naj-
častejším druhom strieborných 
gombíkov, ktoré používalo aj vi-
diecke obyvateľstvo a aj regióny. 
Zložité je identifikovať ich výrobcu. 
Existuje obmedzený počet tech-
ník, ktorými môže byť skrútený 
strieborný drôt splietaný. Väčšina 
z nich bola vynájdená samotnými 
zlatníkmi v jednotlivých regiónoch 
bez akéhokoľvek externého 
vplyvu. Na rozdiel od ostatných 
typov gom bíkov, filigránske tak-
mer vôbec nie sú označené 
puncom. Dôvodom je nedostatok 
miesta pre umiestnenie puncu a 
mnohé pochádzajú z vi dieckych oblastí, kde nebývalo vo všeobecnosti 
zvykom takto označovať šperky. 

V porovnaní s inými typmi šperkov, strieborný filigrán neobsahuje 
   toľko prímesí iných kovov, preto sa znak rýdzosti veľmi nepoužíval. 
Drôt, z ktorého sa vyrábal, musel byť z ohyb  ného a tvár  neho kovu. Meď je 
pravdepodobne jedinou vhodnou alter  na tívou namiesto zlata a striebra. 
Na rozdiel od razených strieborných gom bíkov, fi ligránske nie je možné jed-
noznačne identifikovať len na základe ich dizajnu. Pretože nie sú označené 

puncom, najčastejším spôsobom ich iden ti-
fikácie je analýza spracovania. Hoci mnohé 
gombíky vyzerajú podobne, zlatníci v rôznych 
regiónoch pracovali s odlišnými druhmi drôtu, 
predovšetkým čo sa týka zhotovenia základne 
gombíka. Výplň bola tvorená tiež jemne odliš-
nými spôsobmi. Identifikáciu často umožňuje 
detailný pohľad na jednotlivé prvky gombíka. 

V zbierkach Stredoslovenského múzea 
v Banskej Bystrici sa zachovalo nádherné dielo: kolekcia filigránskych 
gombíkov, ale len časť je puncovaných autorom. Väčšina puncovaných 

gombíkov (31 kusov) patrí práve 
zlatníkovi Francisciusovi Francisci-
mu a sú označené jeho majstrov-
skou značkou FF (obr. 4). Z kolekcie 
týchto gombíkov si pozornosť svo-
jim prevedením zaslúži kolekcia 
šiestich gombíkov z 10-lotového 
striebra, zhotovených filigráno-
vou technikou. Majú vypuklý tvar, 
filigrán je podložený pozláteným 
plechom vyformovaným do polo-
gule. Na spodnej časti gombíkov 
je vyrazená značka výrobcu FF a 
značka rýdzosti „10“. Gombíky boli 
vyrobené v Mošovciach v 2. polo-
vici 19. storočia. Priemer gombíkov 
je 30 mm.

Druhú kolekciu reprezentu-
je šesť gombíkov z 13-lotového 
strieb ra, zhotovených filigránovou 
technikou. Filigrán je podložený 
strieborným plieškom. Priemer 
gombíkov je 21 mm.

Tretiu sadu tvorí päť striebor-
ných gombíkov, zhotovených fili-
gránovou technikou. Filigrán je 
podložený strieborným plechom. 
Priemer gombíkov je 17 mm.

 Filip Glocko
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Druhová pestrosť filigránskych gombíkov Francisciusa Francisciho

Majstrovská značka 
Francisciusa Francisciho

KOLEKCIA FILIGRÁNSKYCH GOMBÍKOV
Život a dielo zlatníka Franciseusa Francisciho v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Počas takých chaotických rokov, ako bol tento, sú zápisnice mesta na 
údaje veľmi chudobné. Ale na druhej strane sa to dá aj pochopiť, veď ani 
nešlo tak o zápisy, ako v každom prípade o život.

Na jar 1944 v zmysle nariadenia Ministerstva financií zakúpilo mesto 
Banská Bystrica železnú zásobu soli v množstve 50 000 kg, ktorú bude 
vydávať miestnym obchodníkom podľa potreby.

Podľa zápisnice z 15. 5. 1944 bola v Banskej Bystrici ustanovujúca 
schôdza mestského výboru mesta Banská Bystrica. Za mešťanostu bol 
menovaný Ondrej Smida.

 Zápisnica č. 16/1944: Michal Samuhel, vládny komisár - skončenie 
funkcie. Na základe zákona 171/1943 Sl. z., podľa ktorého správu mesta  
prevezme mešťanosta a výbor, skončila sa funkcia vládneho komisára 
mesta Michala Samuhela 20. mája 1944.

30. 8. je mešťanostom Ondrej Smida.
Ondrej Smida je 31. 8. 1944 násilne odstránený z úradu. Úrad 

odovzdal Gustavovi Zemanovi. Po dvoch mesiacoch vyššia moc uviedla  
pôvodný stav, a tak od 30. októbra 1944 Ondrej  Smida znovu úraduje. 

2. 9. 1944 vychádza letáčik „ÚTOK“. Tlačí sa v Harmanci.
2. 10. 1944 bol premietaný v meste 1. sovietsky veľkofilm „Ona bráni vlasť.“

1. novembra 1944, po zlikvidovaní povstania, ujal sa opäť svojho 
úradu mešťanosta Ondrej Smida, ktorého predvolal miestny nemecký 
veliteľ a vyčítal mu, prečo sa hneď nehlásil.

10. novembra  1944 je okresným lekárom Dr. Jozef Turček.
Mesto Banská Bystrica stravovala od 13. novembra do 9. decembra 

1944  zajatých slovenských vojakov v počte 4 849, ktorých zajali Nemci 
po likvidovaní povstania.

29. decembra  1944 vyzval miestny rozhlas  obyvateľstvo, aby oznámilo 
páchateľa, ktorý porušil drôty nemeckého vojenského telefónu a to do 48 
hodín, lebo v opačnom prípade stihne trest smrti zaistených  rukojemníkov:  
Eugena Riečanského - hlavného mestského policajného tajomníka,  Viliama 
Furdíka – továrnika, Pavla Ruttkayho – továrnika, Dr. Viktora Čárskeho - 
okresného  náčelníka, Gejzu Lipovského a Imricha  Beníka - zamestnancov 
firmy Steiner a Löwy, mladšieho Václava Vašku a dvoch synov Dr. Nábělka. 
Hovorilo sa, že člen štátnej rady SR, poslanec Dr. Ján Balko, s rizikom  
vlastného života  sa dostal do Bratislavy, intervenoval u prezidenta Jozefa 
Tisu, ktorý dosiahol od nemeckého  generála Höffleho a vyslanca Ludina, že 
popravu zrušili a verejnosti ohlásili zaistenie sabotérov.

                  Michal Kiššimon

 BANSKÁ BYSTRICA V ROKU 1944    (zápisnice mestskej rady)
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Náboženské prenasledovanie evanjelikov ukončil panovník Jozef II. vyda-
ním ediktu tolerančný patent 25. októbra 1781. Hoci na území  habsburskej 
monarchie ešte nezískali úplnú rovnoprávnosť s rímskokatolíkmi, stali sa len 
trpenými, dokument pre obidve protestantské cirkvi či ich vyznávačov zna-
menal veľký pokrok. Do života uviedol občiansku rovnoprávnosť a základné 
princípy náboženskej slobody pre 
evanjelikov augsburského i helvéts-
keho vyznania (luteránov i kalvínov) 
na území celej  monarchie.

 Slovenská evanjelická cirkev 
v Uhorsku získala onedlho vlast-
nú autonómiu, v dôsledku čoho 
nastala i v banskobystrickej evan-
jelickej fare či v cirkvi relatívne 
priaznivá situácia najmä pre roz-
voj kultúrno-duchovného života 
Slovákov. K aktívnym obrancom 
- tlmočníkom národných práv 
a postavenia evanjelikov v meste 
aj v Uhorsku - patril najmä farár 
a senior Krištof Lyci (1740 - 1814). 
Podobne i jeho nasledovník Adam 
D. Lovich,1 ktorý v r. 1785 založil 
v Banskej Bystrici kultúrno-osvetovú organizáciu Slovanská spoločnosť. 
Mesto bolo už tradične významným centrom evanjelikov stredného 
Slovenska. Banskobystrický cirkevný zbor (CZ), ktorý bol súčasťou Zvo-
lenského seniorátu (ZVSE), od r. 1734 podliehal Banskému dištriktu; 
súčasne sa mesto stalo na dlhší čas biskupským sídlom, pretože za 1. 
superintendenta (hodnosť predstaveného dištriktu, od r. 1881 biskup), 
bol zvolený miestny farár a v nasledujúcich rokoch piati ďalší.2 V ban-
skobystrickom slovensko-nemeckom CZ bola bohoslužobnou rečou bib-
ličtina a nemčina; komunikovalo sa v nemčine a hovorovej slovenčine, 
pri úradnom styku v latinčine, nemčine i slovakizovanej češtine (bibličti-
ne). Administratíva sa viedla v latinčine.

Pretože vyše storočný drevený kostol z r. 1690 postupne schátral, 
evanjelici začali blízko pôvodného s výstavbou priestranného murova-
ného chrámu. Dnešný evanjelický kostol v klasicistickom slohu bez veže 
dokázal CZ postaviť z vlastných zdrojov, bez prispenia mesta, v priebehu 
siedmich rokov. K jeho posväteniu a prvým slávnostným službám Božím 
(najprv v slovenčine, potom v nemčine) došlo 3. mája 1807.

Jedinou prosperujúcou evanjelickou školou gymnaziálneho typu v 
meste (aj keď len za hradbami) naďalej ostáva banskobystrické gymnázi-
um; pričom po odchode M. Bela mohlo mať opäť len nižšie (gramatické) 
triedy. Výnimkou boli roky 1808 - 1813, keď škola jestvovala (pod ve-
dením skvelého pedagóga Pavla Magdu) ako obvodné gymnázium Ban-
ského dištriktu, vďaka čomu mohla mať okrem troch nižších i dve vyššie 
(filozofické) triedy.3 Počas ďalších sto rokov (do r. 1813) mohlo znovu 
pôsobiť len ako nižšie gymnázium. Vyučovalo sa v latinčine a nemčine; 
slovenčinu (v tvare bibličtiny) i maďarčinu sa žiaci učili ako predmety. 
V Banskej Bystrici bola ešte i evanjelická národná chlapčenská škola a v 
r. 1810 vznikla chýrna dievčenská škola s výučbou v nemeckom i slo-
venskom jazyku; zakladateľom a správcom bol známy pedagóg, vedec a 
organizátor dr. Andrej Ch. Zipser.

Maďarizačné zákony, zvlášť od začiatku 40. rokov 19. storočia, 
otvo rili cestu zostrenej maďarizácii v Uhorsku. Trend dočasne zastavila 
porážka maďarskej revolúcie Viedňou a cisárom v r. 1849. V miestnom 
prostredí revolučných rokov i v období liberalizácie, osobitne za pod-

1  Adam Dávid Lovich (1760 Lipt. Sielnica - 1831 BB) - profesor, od r. 1791 
riaditeľ Ev. gymnázia v BB. Od r. 1795 bol farárom v BB, neskôr i seniorom a 
od r. 1815 superintendentom. Patrí k zakladateľom Katedry reči a literatúry 
československej v Bratislave v r. 1803, v r. 1810 sa stal  spoluzakladateľom a 
predsedom Učenej spoločnosti banského okolia s centrom v Banskej Štiavnici
2  Samuel Michalides (1734-1743), Samuel Hruškovic (1743-1748), Michal 
Sinovic (1785 – 1796), Krištof Lyci (1807-1814). Adam Dávid Lovich (1815-
1831), Karol Kuzmány (1860-1863).
3  Žiakmi gymnázia boli vtedy viaceré, neskôr známe osobnosti, napr. ev. fa-
rár, básnik Ján Kollár či učiteľ Samuel Jurkovič, zakladateľ 1. úverového druž-
stva vo svete v r. 1845 (Sobotište).

pory Michala Rárusa, župana i richtára Banskej Bystrice, v aktivite pri 
emancipácii Slovákov pokračoval K. Kuzmány na postoch, ktoré do r. 
1849 zastával v Banskej Bystrici i potom vo Viedni.4 Mal dôležitý podiel 
na tvorbe cisárskeho patentu, ktorý mal posilniť pozície Slovákov v evan-
jelickej cirkvi a tiež pri jeho presadzovaní, keď sa stal superintendentom 
v Banskej Bystrici, rovnako pri zrode Matice slovenskej r. 1863 a jej čin-
nosti, keď sa stal, popri predsedovi Štefanovi Moysesovi, banskobystric-
kom rímskokatolíckom biskupovi, jej prvým podpredsedom. 

Nová fáza zostrenej maďarizácie po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 
v roku 1867 mala pre postavenie slovenskej i nemeckej komunity v mes-
te aj v evanjelickej cirkvi nepriaznivé dôsledky.5 K panujúcej idei jednot-
ného a jediného maďarského národa sa hlásila čoraz väčšia časť evanje-
lickej inteligencie či spoločenskej elity všetkých troch národností. A tak 
vo verejno-spoločenskom, školskom i v náboženskom živote, osobitne 
v meste, považovanom za baštu maďarizácie, slovenčina i nemčina boli od-
sunuté na perifériu spoločenskej komunikácie. Po odchode K. Kuzmányho 
uvedené tendencie nachádzajú živú podporu aj na evanjelickej fare. Oso-
bitne zásluhou Jána Mockovčáka, farára v r. 1879 - 1896 a seniora ZVSE, 
ale tiež i nasledovníkov. Ich upevňovaniu, najmä medzi mládežou, mala 
slúžiť kultúrno-spoločenská organizáciu Evanjelický spolok, založený v roku 
1892 v Evanjelickom dome (Horná ul. 21). Profesori i študenti Evanjelické-
ho gymnázia v Banskej Bystrici, najmä po jeho pomaďarčení v r.1876, boli 
hoci len za neverejné prejavy slovenského národného patriotizmu vystavení 
ostrému pranierovaniu či postihu.6 Slovenskí študenti aj tak pokračovali v 
zakladaní tajných vzdelávacích krúžkov a to ešte aj na prahu 20. storočia.7  
Slovenská komunita v zbore, aj keď hlavne zásluhou okolitých filiálok, si do-
kázala udržať svoju bohoslužobnú liturgiu či duchovné piesne pri nábožen-
ských obradoch v pôvodnej reči (hoci v bibličtine). Napriek ťažkej defenzíve 
útlak prežila až do čias 1. ČSR bez vážnejšej ujmy; zatiaľ čo jej súputnícka, 
nemecká, sa v podstatnej miere vytratila.

Vznik ČSR priniesol priaznivé podmienky pre rozvoj slovenskej du-
chovnej kultúry i na pôde evanjelickej cirkvi a. v., ktorá 31. 1. 1919 na 
Slovensku získala právo samosprávy, autonómie, akú mala v Uhorsku. 
Liturgickým jazykom ostala bibličtina (aj spevníky), hovorovým a roko-
vacím (vrátane kázní, spravidla i modlitieb) sa stala slovenčina. Mimori-
adne zložitý bol stav v rečovej oblasti, pretože veľká časť evanjelikov, 
najmä v meste, podľahla maďarizácii. Dokonca aj časť profesorov 
a učiteľov na pôde evanjelických škôl v meste odmietla výučbu v sloven-
skom jazyku. Na reslovakizácii života banskobystrického evanjelického 
CZ mali hlavný podiel najmä cirkevníci z blízkych filiálok, Sásová, Rudlo-
vá a ďalších. V rámci zákonného poštátnenia cirkevných stredných škôl 
Evanjelické gymnázium od septembra 1921 prestalo jestvovať - stalo sa 
súčasťou novozriadeného Gymnázia A. Sládkoviča.

Hoci ani vedenie CZ nebolo údajne príliš pripravené na zmeny, na-
priek tomu sa zboroví farári, Gerhard Stehlo a Ľudovít  Hajdu v krátkej 
dobe prispôsobili novým podmienkam. Bohoslužby a všetky cirkevné 
4  K. Kuzmány (1806-1866) pristupuje k novej ideovo-jazykovej Štúrovej 
orien tácii najmä od zvolenia do výboru spolku Tatrín v r. 1845. V súlade s ňou 
zakladá aj Spolok všeobecnej vzdelanosti v r. 1847 v BB, stáva sa jeho pred-
sedom, a tak boli spoluprácou profesorov seminára, evanjelického i katolíc-
keho gymnázia a ďalších vzdelancov v BB položené prvé základy národnej 
jednoty na nadkonfesijnej platforme. Zložil báseň Sláva šľachetným (Kto za 
pravdu horí), ktorá sa stala národnou hymnickou piesňou.
5  K hlavným nositeľom idey jednotného maďarského národa v Uhorsku a zá-
stancom tvrdej maďarizácie, osobitne v evanjelickej cirkvi, patril barón Anton 
Radvanský, ml., ktorý zastával vysoké štátne i cirkevné funkcie (župan, senio-
rálny, potom dištriktuálny a od r. 1879 generálny dozorca ECAV v Uhorsku).
6 Napr. profesor Ján Kmeť bol verejne pokarhaný od cirkevnej vrchnosti v 
kostole počas slávnostných bohoslužieb v dôsledku obvinenia, hoci nepotvr-
deného, za rozhovory so slovenskými žiakmi v materčine počas vyučovania; 
s označením pansláv bol neskôr predčasne penzionovaný. Študent Daniel 
Bodický, obvinený že číta slovenské knihy, pochádza z rodiny, ktorá vyniká 
slovenským cítením, má živý záujem o slovenskú literárnu tvorbu a slovenský 
život, bol v šk. r. 1880/81 vylúčený zo všetkých škôl v Uhorsku.
7  V r. 1911 založili slovenskí študenti ev. gymnázia tajný spolok Náš kruh 
„Bratia“; onedlho premenovaný na Slovenskú literárnu jednotu „SOKOL“ 
s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť v širšom slovenskom prostredí. O rok neskôr 
študentov pranierovali za aktivity nového spolku Mor ho. V tejto neustávali 
ani počas 1. svetovej vojny.

500 ROKOV LUTHEROVEJ REFORMÁCIE A BANSKÁ BYSTRICA
DOKONČENIE 1. ČASTI

Osvietenecký panovník Jozef II.
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obrady i úkony viedli po slovensky, osobitne vo filiálkach, pritom v zbo-
rovom chráme v meste okrem slovenčiny striedavo i v maďarčine a v 
nemčine. Ľ. Hajdu bol vďaka príkladnej aktivite v roku 1925 zvolený za 
seniora ZVSE. Ako zborový kantor až do roku 1922 pôsobil hudobný 
umelec Viliam Figuš-Bystrý. 8 

V starej, pôvodnej budove Evanjelického domu na Hornej ulici č. 21 sa 
obnovila činnosť Evanjelického spolku s komunikáciou v slovenčine, s 
novou obsahovou náplňou i poslaním. Pod patronátom spolku  pracovali 
organizácie či združenia celoslovenského charakteru. Medzi prvými vznik-
la 21. októbra 1923 mládežnícka organizácia Združenie evanjelickej mlá-
deže pod názvom Jednota Karola Kuzmányho. Pod patronátom Sväzu 
evanjelickej mládeže (SEM) vznikla detská besiedka Nedeľná škola. Hlav-
ným organizátorom bol katechét, stredoškolský profesor Pavol Styk. 

Sociálno-výchovné poslanie plnila miestna odborová organizácia 
Zväzu evanjelických žien. Jej 180-200 členiek organizovalo charitatívne 
akcie. Známa je činnosť telovýchovnej  organizácie SKAUTING či aktivita 
skupiny Kuzmányho kruh evanjelických akademikov. Aktivitou vynikala 
v rámci zboru organizácia Zväzu evanjelickej mládeže (ZEM), pri ktorej 
pracovalo sedem Združení evanjelickej mládeže. Ich aktivita vzrástla, 
naj mä keď sa stal v r. 1935 1. zborovým farárom Ján Bakoss a v r. 1937 
druhým farárom Juraj Holčík. Vedno napr. redigovali mesačník zboru 
Naša cirkev i časopis Nový rod ako orgánom ZEM. 

Po vzniku Slovenského štátu v r. 1939 sa zbor stal jedným z centier 
protestu proti nedemokratickému 
postupu režimu proti občanom. 
Ostrý protest proti diskriminá-
cii evanjelickej cirkvi zaujal Zjazd 
slovenskej evanjelickej mládeže 
v Banskej Bystrici v dňoch 7. – 9. 
júla 1939 či Celoslovenské oslavy 
100. výročia Zpěvníka, spojené 
s generálnym konventom ECAV 24. 
11. 1942 v objektoch CZ, kde boli 
prijaté dokumenty Pastiersky list 
slovenských biskupov a Mierová re-
zolúcia, v ktorých prítomní vyjadrili 
protest proti neľudským praktikám 
režimu, najmä proti diskriminácii a 
vyhladzovaniu židovských obyva-
teľov. V r. 1938–1942 J. Bakoss, J. 
Holčík a kaplán Július Madarás po-
krstili vyše 700 židov a spolu s člen-
mi zborov im poskytli úkryt, stravu, 
lieky, civilné šaty či nové doklady.

Po vyhlásení SNP sa budova 
Evanjelického spolku stala dočas-
ným sídlom Slobodného sloven-
ského vysielača. Správnu a výkonnú moc prevzali revolučné národné vý-
bory, ktorých členmi boli aj farári Ján Bakoss, Juraj Holčík a tiež zborový 
dozorca V. Pauliny, ktorý sa, ako i neskorší banskobystrický zborový farár 
Pavol Hronec, stal funkcionárom Slovenskej národnej rady. Represie na-
cistov po obsadení mesta si vybrali na banskobystrických evanjelikoch 
vysokú a krutú daň. V Kremničke popravili banskobystrického zborového 
presbytera Jána Vanča s manželkou a dvoma synmi. Zborový dozorca 
V. Pauliny zahynul v koncentračnom tábore; 1. zbororového kazateľa 
a seniora ZVSE Jána Bakossa nacisti beštiálne popravili v Martine kon-
com januára 1945. 

Napriek niektorým demokratickým črtám vývoja tesne po 2. svetovej 
vojne,  postupne dochádza k útlmu činnosti cirkevných spolkov či združe-
ní. Po nástupe totalitného režimu v roku 1948 bola väčšina z nich úradne 
rozpustená. Prijatím „cirkevných zákonov“ Národného zhromaždenia (NZ) 
v októbri 1949 a o dva roky novej cirkevnej ústavy, boli cirkvi podriadené 
štátu a kňazi bez štátneho súhlasu nemohli vykonávať úrad. Cirkevné ob-
jekty, okrem chrámu, budovy farského úradu a zborového objektu modli-
tebne na Lazovnej ulici, boli znárodnené. Cirkevnému zboru, ku ktorému 
sa hlásilo vtedy cca 6 500 duší, bola zakázaná akákoľvek verejno-spolo-
čenská aktivita. Duchovní, nepohodlní režimu, museli čeliť rôznym for-
mám perzekúcií. V r. 1953  bol tak z farárskeho postu v Banskej Bystrici 
preložený do Veľkého Krtíša Pavel Hronec; v ďalších rokoch boli postupne 

8  Od r. 1922 bol profesorom Učiteľského ústavu v BB, zriadenom v budove 
zrušeného Evanjelického gymnázia.

premiestňovaní Mikuláš Mitaľ, Milan Kubica. V decembri 1958 boli  po 
zvolení konventom a so súhlasom štátnej vrchnosti inštalovaní dvaja zbo-
roví farári, ThDr. Ján Dubíny a  M. Hargaš. V r. 1973 došlo k zrušeniu miesta 
druhého zborového farára CZ; zbor bol povinný opustiť M. Hargaš. Jediné 
miesto a funkciu zborového farára banskobystrického ev. a. v. CZ po jeho 
odchode zastával do r. 2007 ThDr. Ján Dubíny. Menovaný v rokoch 1971 - 
1994 bol súčasne seniorom ZVSE. Miesto druhého zborového farára bolo 
obnovené v r. 2007. Od prvého zvolenia v tomto roku sú dvoma zborový-
mi farármi CZ s počtom do 3000 členov Mgr. Daniel Koštial a Mgr. Slavomí-
ra Koštialová. Zborovým dozorcom je Ing. Vladimír Zeman. 

Na pôde mesta Banská Bystrica po jeho plošnom rozšírení pôso-
bí tiež Zbor ECAV v Radvani. Krátko po udomácňovaní sa Lutherovho 
učenia v blízkej Banskej Bystrici prešla na stranu reformácie aj farnosť 
v tomto  historickom sídle šľachtického rodu Radvanských, ktorý sa stal 
patrónom zboru ECAV. V čase veľkého prenasledovania evanjelikov bol 
CZ zrušený, kostol Na hôrke odobraný, barón Juraj Radvanský sa stal r. 
1687 krvavou obeťou prešovských jatiek. Po tolerančnom patente v roku 
1784 požiadali Radvančania župný úrad o povolenie výstavby chrámu 
a obyvatelia okolitých obcí o súhlas pripojiť sa k radvanskej farnosti. 
Obnovený zbor mal 2327 osôb, ktoré si zvolili za dozorcu Petra Radvan-
ského a za farára Jána Molnára. Rodina Radvanských darovala cirkvi 
pozemok na výstavbu nového kostola. Kostol, bez veže, bol postavený 
od mája do novembra roku 1785. K pristaveniu veže a pokrytiu kostola 

medeným plechom došlo po r. 1862, keď starostlivosť o rozvoj duchov-
no-kultúrneho života v radvanskom CZ a jeho hmotné objekty zabezpe-
čoval národný pevec Andrej Braxatoris-Sládkovič, zborový farár v rokoch 
1856 - 1872.  V jeho aktivite oddane pokračoval jeho nástupca, kaplán, 
a po smrti A. Sládkoviča do r. 1911 radvanský farár (zať A. Sládkoviča), 
Jozef Hodža. V r. 1911 až 1953 tu pôsobil farár Július Seneš. 

Drastickým zásahom počas prvej svetovej vojny, rekviráciou z r. 
1916, prišiel zbor o medenú strechu kostola i zvony. V medzivojnovej 
ČSR došlo v CZ k rozvoju bohatej spolkovej činnosti, zameranej hlavne 
na duchovné a literárne vzdelávanie. Ďalšie rany utrpeli kostol a veža a 
zborový dom vážne poškodenie na sklonku 2. svetovej vojny. Obeťami 
fašizmu a vojny sa stal nielen značný počet členov CZ; zbor sa stal  navy-
še svedkom masového vraždenia ľudí vo filiálke Kremnička. Na aktivite  
CZ a jeho zveľaďovaní v nových, osobitných podmienkach sa od r. 1953 
podieľal zborový farár v Radvani, Daniel Fakla. Keď v r. 1972 odišiel na 
nové pôsobisko  do Kremnice, na duchovno-pastoračnom poste ho na 
dobu dvoch desiatok rokov vystriedal Ján Čulý. Od r. 1992 tu ako farár 
pôsobil ďalších vyše dvadsať rokov Ján Kollár. V súčasnosti je námest-
ným farárom CZ ECAV v Radvani Mgr. Michal Zajden, PhD.

V r. 1992 bolo obnovené Evanjelické gymnázium v BB so sídlom v Hor-
nej Mičinej; v r. 2003 sa vrátilo do pôvodnej budovy a priľahlých priestorov 
v meste, na Skuteckého 5 v Banskej Bystrici. Prvou riaditeľkou bola Emília 
Remiarová, od septembra 2003 je riaditeľom PaedDr. Slavomír Hanuska.

Pavol Martuliak

Evanjelické gymnázium na starej fotografii
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S prvou fotografiou vytvorenou vo Francúzsku v prvej polovici 19. sto-
ročia sa stávali fotografi novým atraktívnym zamestnaním aj s hierarchiou 
remeselných cechov (učeň, tovariš, majster) a signalizovali zároveň silne júci 
význam vedeckého pokroku v živote spoločnosti. Koncom 19. storočia pôso-
bilo na Slovensku okolo sto fotografov, v roku 1900 o polovicu viac a v roku 
1910 ich už bolo stoosemdesiat. Tretina z nich bola v Bratislave a v Koši-
ciach, zvyšok v iných väčších mestách Bratislavskej, Trenčianskej, Nitrian-
skej, Spišskej a Šarišskej župy. V roku 1930 pracovalo v 258 evidovaných 
fotografických ateliéroch 502 fotografov. Výraznú prevahu mali súkromné 
(101) a malé fotografické dielne (151) spolu s 378 zamestnancami. 
Podľa dostupných štatistík fungo-
valo v roku 1942 na území Sloven-
ska 169 foto dielní.

Fotografi potrebovali do svojich 
fotosalónov aj spoľahlivých aboran-
tov, najčastejšie si ich zabezpečovali 
prostredníctvom inzert ných textov 
v regionálnej tlači. Upozorňovali tak 
nielen na svoje fotografické schop-
nosti, ale niekedy zverejnili cenník 
služieb a aj miesto a čas, kde svoju 
činnosť vykonávali. Prvé fotogra-
fie boli nalepené na kartónových 
podložkách. Ako módna záležitosť 
sa ukladali do albumov, slúžili 
ako suveníry alebo spomienky na 
významné životné udalosti.

K významným fotografom tej doby patril aj Josef Gutkaiss (tiež: Jo-
zef, Joseph), s ktorého menom sa spája aj špeciálna kapitola pôsobenia 
v Banskej Bystrici. 

Narodil sa v rakúskom meste Linz 1. marca 1834 a nádhernému 
povolaniu fotografa zasvätil celý svoj život. Fotografom bol aj jeho brat 
Anton Gutkaiss. Časom sa Josef Gutkaiss oženil a za manželku si vzal 

Salome „Mitzi“ Gutkaiss 
(tiež: Salome Weiss), ktorá 
sa narodila v roku 1847 vo 
švajčiarskom mestečku Gla-
rus. Prvé spoločné roky pre-
žili manželia vo Švajčiarsku, 
kde sa Jozef naplno venoval 
fotografovaniu. 

V mestách Bazilej a Ba-
den prevádzkoval fotoateliér 

s názvom Frau Gutkaiss. V rokoch 1865 – 1870 
pôsobil v mestskej časti Klein-Basel na Kla-
rastrasse 34. Na zadnej strane svojich fotogra-
fií si uvádzal nasledovný údaj: Photographie 
von Jos. Gutkaiss, Klara str. 34, Basel+Baden, 
Ct. Aargau. Žiaľ, bližší údaj, kde mal v Badene 
jeho fotoateliér filiálku, nie je známe. Gutkaiss 
je dodnes vo Švajčiarsku považovaný za jedné-
ho z prvých priekopníkov fotografovania: „ge-

hört zu den frühesten Fotopionieren Badens.“ Na zachovaných kolekciách 
fotografií sú zachytené väčšinou osobnosti mesta Baden. Vzácny autopor-
trét Josefa Gutkaissa sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenského národ-
ného múzea v Martine. Fotograf je na fotografii v poľovníckom oblečení.

Zo Švajčiarska sa presťahoval Josef Gutkaiss do Banskej Bystrice pravde-
podobne okolo roku 1869. Fotografický salón si otvoril na dnešnej Dolnej 

ulici č. 20. Vymenil dovtedajších fotografov 
Karola Straku a  Rudolfa Würschinga, z dielne 
ktorých sa zachovali dve najstaršie fotografie 
mesta z roku 1860. Po Gutkaissovom prevzatí 
fotoateliéru sa začala v meste jeho plodná eta-
pa. Veľkorozmernými fotografickými prístrojmi 
dokumentoval motívy každodenného života, 
pohronské priemyselné podniky, krojované 
postavy zo stredného Slovenska, aj osoby činné 
vo verejnom a politickom živote. 

Gutkaiss bol aj autorom unikátneho tech-
nického postupu, ktorým dokázal zväčšiť foto-
grafie na rozmery 20 x 30 cm, prípadne 24 x 
30 cm. V zbierkovom fonde Literárneho a hu-
dobného múzea v Banskej Bystrici sa nachádza 
zbier ka fotografií osobností vtedajšieho verej-
ného aj politického života. V ateliéri Jozefa Gu-
tkaissa sa pred jeho objektívom vystriedali o. i.:
1. Profesor Ľudovít Grossmann (Ateliér: Jos. 
Gutkaiss, Neusohl) 10,6 x 6,5 cm
2. Andrej Sládkovič (Ateliér: Jos. Gutkaiss, 
Neusohl) 10,7 x 6,5 cm
3. Michal Miloslav Hodža  (Ateliér: Jos. Gut-
kaiss, Neusohl) 10,6 x 6,5 cm
4. Farár Bohuslav Laciak (Ateliér: Jos. Gutkai-
ss, Beszterczebányán) 10,6 x 6,5 cm
5. Učiteľ Daniel Kopa s deťmi (Ateliér: Frau 
Gutkaiss,  Photograph) 10,1 x 6,2 cm
6. Učiteľ Andrej Droba s rodinou (Ateliér: Jos. 
Gutkaiss, Neusohl) 10,7 x 6,5 cm
7. Profesor Markus (Ateliér: Jos. Gutkaiss, Neu sohl) 
10,6 x 6,5 cm
8. Samuel Bodorovský (Ateliér: Jos. Gut kaiss, 
Beszter czebányán, Neusohl) 11 x 6,6 cm
9. G. Izák (Ateliér: Frau Gutkaiss, Photograph, 
Baden) 10,1 x 6,2 cm
10. Dušan  Lichard (Ateliér: Jos. Gutkaiss, Neusohl) 
10,7 x 6,6 cm

JOSEF GUTKAISS  Mesto, osobnosti a udalosti zachytené dobovým objektívom

Domy číslo 22 a 20 na Dolnej ulici v roku 1868 a ich dnešná podoba 
(zdroj: BALÁŽ, J.: Domy starej BANSKEJ BYSTRICE II.)

Inzeráty fotosalónu Jozefa Gutkaissa z r. 
1883 a 1884 (zdroj: BALÁŽ, J.: Domy sta-
rej BANSKEJ BYSTRICE II.)

Hradný areál a oprava veže z roku 1886 a jej dnešná podoba (zdroj: SSM B. Bystrica)

Dolná ulica okolo roku 1880 a jej dnešná podoba (zdroj: SSM B. Bystrica)
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11. Profesor  Ján Kmeť (Ateliér: Josef Gutkaiss, Beszterczebányán) 
10,7 x 6,5 cm

12. Andrej Hanzlík, st., právnik (Ateliér: Jos. Gutkaiss, Neusohl, 
Baden) 10,6 x 6,5 cm
Jeho život v Banskej Bystrici bol naplnený rodinným šťastím, do 

manželstva sa v priebehu 11 rokov narodili štyri deti: v roku 1883 
prvorodená Katalina, o rok neskôr Malvína a v roku 1885 Mária. 
Posledným potomkom bol syn Kalman, ktorý sa narodil 3. 3. 1893. 

Gutkaissovi sa v podnikaní darilo, pobočku si otvoril v Ban-
skej Štiavnici a v roku 1881 filiálku aj v neďalekých vychýrených 
kúpeľoch Korytnica. Vilu, v ktorej fotoateliér prevádzkoval, na-
zval podľa krajiny, kde vyrástol – Swiss Villa. Fotoobjektívom 
zvečňoval kúpeľných hostí, nádhernú prírodu aj gejzír, ktorý mu 
pripomínal milovanú Ženevu. 

V roku 1883 uverejnil v dobovej tlači inzerát v znení:

Fotograf Gutkaiss
ponúka váženému publiku v Banskej Bystrici možnosť 
zhotovenia portrétov. 
Ateliér sa nachádza na Dolnej ulici vo Furdíkovom dome.

V dobovej tlači Karpathen Poste bola 1. mája 1884 uverejne-
ná správa, že fotograf Josef Gutkaiss si otvára fotosalón u Witwe 
Flittnerovej (terajšia Hradná ulica č. 57) v Kežmarku v znení:

Fotografovanie u vdovy Flittnerovej
v dome č. 57
Prebieha denne, predovšetkým v poobedných hodinách.
K službám s úctou Gutkaiss, fotograf.

Zmienky o jeho fotopobočkách nájdeme aj v mestách Dolný Kubín, 
Spišská Nová Ves a Zvolen. 

Posledné roky Gutkaissovho pôsobenia v Banskej Bystrici sú zaha-
lené tajomstvom. Nevieme, kedy z mesta odišiel, jeho ďalšie stopy vedú 
do USA (New Jersey), kde pravdepodobne odišiel s vlnou vysťahovalectva 
a tam aj zomrel. Jeho žena Salome zomrela v USA v roku 1924.

Identifikáciou ateliéru Jozefa Gutkaissa boli kartónové podložky, 
ktoré pod fotografiou označoval nasledovne: 

„Jos. Gutkaiss, Photograph“, „Neusohl“, GUTKAISS, FOTOGRAF, „NEU-
SOHL“, Jos. Gutkaiss, Beszterczebányán, Jos. Gutkaiss, Neusohl, Baden.

Josef Gutkaiss prostredníctvom fotografií zachoval obrazy premien 
mesta Banská Bystrica, v jeho portrétnej tvorbe spoznávame osobnosti 
mesta, ku ktorým patrili o. i. evanjelický farár, básnik, literárny kritik, pub-
licista a prekladateľ Andrej Sládkovič (1820 – 1872) a krajinský hodnostár, 
statkár barón Anton Radvanský (1807 – 1882).

Vzhľadom k zachovaným fragmentom zo života fotografa, ktorého čin-
nosť sa viaže aj k mestu Banská Bystrica, autor článku ďakuje za poskytnuté 
cenné informácie vnučke Jozefa Gutkaissa, pani Márii Mayer zo Švajčiarska. 

Filip Glocko 
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Petrikovičovci sa spomínajú aj v súvislosti so vstupom oddielov 
ruského pomocného zboru do Banskej Bystrice. Zaznamenávali si dátumy 
príchodov a táborenia ruských vojakov. Dôležitý je hlavne datovaný 
záznam o prvom utáborení sa ruských vojakov v kráľovčianskom poli 
pod Hájom dňa 7. júla 1849. Predstavuje ďalší dôkaz o ich príchode do 
Banskej Bystrice už 7. júla 1849 a nie až 9. júla 1849, ako to vo svojich 
textoch uviedol Emil Jurkovič.1       

Uvádza sa skutočnosť, že Ján Petrikovič sa „zo slovanskej povinnosti“ 
prihlásil u ruského generála a „verejne na banskobystrickom námestí rus-
kým vojakom oddal pozdrav priateľstva v zbrani“. Spomenutý akt a prejav 
priateľstva a rusofilstva absentuje v kronikových záznamoch Emila Jurko-
viča. Pravdepodobne sa vystúpenie na verejnom priestranstve týkalo Jána 
Bojmíra, keďže ten ovládal ruský jazyk.2 Podľa iného zápisu, Ján Bojmír 
spolu s otcom 23. júla „vítali ďalší príchod ruských vojakov a 18. augusta 
sa zúčastnili aj poľnej pobožnosti podľa pravoslávneho rítu. 22. augusta sa 
zúčastnili aj veľkého cvičenia spojeného s majstrovstvom donských kozá-
kov, ulánov a artilérie. Miestne obyvateľstvo malo povolený prístup práve 
na tú časť cvičenia, v ktorom ruskí vojaci predvádzali krkolomné kúsky“.3 

Cvičenia sa podľa zápisu zúčastnilo 14 000 vojakov. 
V tom období sa zostavovalo aj stoličné vedenie. Za „predstatu4 Zvo-

lenskej stolice“ bol 21. augusta 1849 vymenovaný Michal Rárus.5 Medzi 
členov stoličnej rady patrili: Jozef Kozáček, Samuel Streženický, Anton Til-
leš (Tillesch), Karol Horček (Hortsek), Lojko6, Ján Chalupka, Koloman Bitte-
ra7 (Bitter), Bauer8, Daniel Bányász. Podľa mien prevládal v rade slovenský 
prvok, ale priezvisko Petrikovič stále absentovalo. Pritom Mikuláš Dohnány 
napísal o dobových pomeroch v Banskej Bystrici výpovednú správu, ktorú 
17. 9. 1849 publikovali Národné noviny. „V B. Bystřici se již jak tak jeví život 
slovenský: Nacházejí se zde duše šlechetné, které všemožně pracují na štěstí 
národa našeho. Že se měšťané a obyvatelé města toho nepřiznávají všichni 
ku Slovákům, toho jsou mnohé příčiny. Nadovšecko ale musíme povážit, že si 
toto město Maďaři jakoby za centrum své agitace na celém Slovensku vyvo-
lili; zde jejich hlavy bývaly a svou slávu, svou svobodomilovnost v největším 
blesku ukazovaly. Předtím zde byly klubby košutské nejen mezi mužskými 
nýbrž i mezi ženským pohlavím pozakládané, skrze ktoré se velmi maďaris-
mus rozširoval. Těžko takovému proudu vzdorovat, a ťěžko bylo jen trochu 
materialním člověku k holotě slovenské se přiznávat.“ 9      

V decembri 1849 požiadal Ján Petrikovič (podľa indícií Ján Bojmír) o 
„dosvedčenie“ (vystavenie potvrdenia) o oddanosti jeho osoby k panovníc-
kemu rodu Habsburgovcov v období „zákonoprázdneho maďarského po-
vstania“. Cisársko-kráľovský vládny komisár Zvolenskej stolice Michal Rárus 
do hodnotenia napísal: „nebral účasť na maďarskej revolúcii, ale čiastočne 
tým, že ako dobrovoľník verne bojoval proti rebelantom v slovenských vo-
jenských útvaroch a čiastočne celým svojim konaním a chovaním sa počas 
revolučnej epochy osvedčil ako verný poddaný Jeho Veličenstva. So zrete-
ľom na jeho úprimnú oddanosť naproti najvyššiemu panovníckemu domu 
a vysokej vláde pre jeho osvedčené smýšľanie vždy bude ohľaduplne dopo-
ručovaný.“ Kladne vyznievajúce potvrdenie pre Petrikoviča vystavil aj rím-
skokatolícky farár v Radvani Karol Vozáry.10 „Podpísaný týmto písmom do-
svedčujem, že vysokourodzený pán Ján Petrikovich z Kráľovej bol vždy verný 
a oddaný trónu Jeho Veličenstva a aby sa ten trón udržal a posilnil, hotový 
bol zaň i život obetovať. Rebelanti ho pre toto proskribovali, prenasledovali, 
vyhľadávali, takže svoj život musel útekom zachraňovať.“ 

Porevolučnú reorganizáciu na úradníckych postoch vydržali Ján 
Hanrich, Ján Hlaváč, Jozef Kozáček, Michal Rárus, Jan Vratislav Fran-
cisci-Rimavský, Adam Kardoss (Kardoš). Menovaní podpísali, 1. marca 
1850, v prospech Jána B. Petrikoviča odporúčanie, keďže ten sa v tom 
období uchádzal o úradné miesto. Svoje podpisy pridali aj stoličný ar-
chivár Samuel Bodorovský, Janko Kráľ, Samuel Dobroslav Štefanovič.11 
Priezvisko Petrikovič sa objavilo až v súvislosti s nižšou úradnou pozíciou 
prísediaceho v Zvolenskej stolici koncom roka 1850.12 Ján Bojmír Petriko-
vič sa opäť ocitol pri písacom stolíku v civilnom povolaní. A odmlčal sa. 
Nie je zaznamenaný pri žiadnych dobových politických akciách, poduja-
tiach alebo stretnutiach. K porevolučnému vývoju sa nevyjadroval ani 
písomnou formou. Záverečné roky svojho života Ján Bojmír Petrikovič 
prežíval, podľa rodovej kroniky, v nedorozumení a rozporoch s rodičov-
ským domom. Uvádza sa v nej: „Znechutený pomermi sa vyhýbal spoloč-
nosti a ľuďom. Stával sa uzavretým samotárom, ktorého duchovné dary 
ostávali nevyužité v prospech slovenskej pospolitosti“.13 

Ján Bojmír Petrikovič zomrel 19. 6. 1865 v stave staromládenectva. V ro-
dovej kronike je s trpkosťou poznamenané: „ešte pred rakúsko-uhorským 
vyrovnaním a pred úplným pohanením tých snáh a ideálov, za ktoré bojovali 
slovenskí dobrovoľníci“. Po Jánovi Bojmírovi Petrikovičovi neostali rukopisy 
ani privátna (osobná) korešpondencia. V minulosti sa dbalo na zachovávanie 
zobrazenia predkov prostredníctvom portrétov. „Petrikovichovci tento zvyk 
nezachovávali“, poznamenal Zdenko Ďuriška v štúdii Petrikovichovci v kul-

túrno-spoločenskom dianí troch storočí.14 Po úmrtí Jána Bojmíra nasledovali 
v najbližšej rodine ďalšie. V tom istom roku ešte umrel jeho mladší brat Samu-
el Karol, o rok neskôr (1866) otec Ján a v roku 1867 aj brat Mikuláš.  

Robert Hoza

Poznámky 
1. Bližšie o tom pozri Bystrický Permon. 2016, č. 2, str. 8.     
2. Ján Bojmír Petrikovich natoľko zdokonalil svoju znalosť ruského 

jazyka, že mohol v revolučnom období verejne rečniť pred ruským 
vojskom na banskobystrickom námestí. Patril medzi rusofilov, taktiež 
súkromne čítal ruskú literatúru „čo bolo v tých časoch dosť obťažnou 
vecou pre neprítupnosť cyriliky a pre nedostatok ruských kníh“. In: MV 
SR Štátny archív Banská Bystrica, rodová kronika rodiny Petrikovičovej, 
str. 76. a Literárnomuzejný letopis 21, MS, 1987, str. 157.

3. K spomenutým udalostiam sa vzťahujú aj záznamy Mikuláša Petrikovi-
cha v kalendári „Domovej pokladňice na rok 1849“. Podľa indície (ce-
ruzou je napísané: Majiteľ Mikuláš Petrikovich otec Samuela Petriko-
vicha) sa to týka Mikuláša (1821 – 1867), brata Jána Bojmíra, ktorý bol 
prachárom a aj stúpencom štúrovského hnutia a za manželku si vzal 
Zuzanu Klimovú. Jeho spomenutý syn Samuel Petrikovich (1855 – 1919) 
je uvedený ako staviteľ, architekt, archeológ, vynálezca a prachár. Z ka-
lendára to odpísal Ján Petrikovič (1894 – 1971) archivár a úradník, vnuk 
Mikuláša Petrikovicha. Prvý zápis zaznamenal Mikuláš perom (atra-
mentom) na str. 19: „7-ho Júli. Prwuo pomocne Ruskuo wojsko prišlo do 
Bistrici a w  Kraloučjanskom poli pod Hájom v žitách rozbili stani, Kozáci 
tjež. 8. Júl. Odišli dolu proti Magyarom, wrátili sa a ležali pri Zvolene.“ 
Druhý zápis Mikuláš zaznamenal tiež perom (atramentom) na str. 21: 
„18. Aug. Na den narozenja nowiho mladího Cisara Fraňa Jozefa, po 
prwikrát w Bistrici sa sláwil den narozenja vpritomnosti wšeckích Ge-
neralou Ruskich w pritomnosti hlawniho velitela Ruskího Grabbeho ob-
radom Reckím od mnohich Popou Ruskich naprostred placu.“ 22-ho t. 
m. W Bistrici za hornou branou na lukách, pod hlaw. welitelom General 
adjutantom Ruskim Grabem, držalo Ruskuo wojsko čtrnact tisíc silnuo, 
wojanskuo Cwičenja, Ku podiwu wšeckim divákom – wiznačili sa Don-
ski Kozáci, Belasi a žlti holani Krasni boli; peknje wubec kone i Konicka 
Artilleria sa nadowšecko oblubila ludu.“ In: MV SR Štátny archív Banská 
Bystrica, rodová kronika rodiny Petrikovičovej.                          

4. Výraz „predstata“ je zastaralé slovo s významom – predstavený, osoba 
zaujímajúca vedúce miesto v úrade, alebo v nejakom spoločenstve, 
vedúci. (Slovník slovenského jazyka. III. č. SAV, 1963, str. 452)  

5. Súviselo to s obnovením celého stoličného úradu. Vo Viedni 
vychádzajúce Slovenské noviny priniesli v rubrike Zprávy zo Slovenska 
nasledujúce oznámenie: „Zo Zwolenskej stolice dna 21. Augusta. Dnes 
bola prwá, w dost welkom počte shromaždená sednica w stoličnom 
dome w Bistrici držaná....Radní údowia St. Rady: pp. Kozáček, 
Streženický, Tileš, Horček, Lojko, Chalúpka, Bittera, Bauer, Bányász.“ 
In: Slovenské noviny, č. 16, roč. I., Piatok 31. aug. 1849, str. 63.          

6. Uvedené bez krstného mena. Neuvádza ho ani Daniel Rapant. Zmieňuje 
sa o ňom v diele Slovenské povstanie roku 1848 – 49; V. 2., str. 189., kde 
uvádza „Lojko m. repr. (Brezno)“, čo upresňuje v Slovenské povstanie 
roku 1848 – 49; IV.1., na str. 50 v poznámke 261, že k Hurbanovi sa 
pridal aj „Jozef Lojko, syn mestského reprezentanta, skončený právnik.“      

7. Daniel Rapant Kolomana uviedol, vychádzajúc z textu napísaného v 
Slovenské povstanie roku 1848 – 49. IV.1., str. 156, poznámka 813., 
ako syna veľkoslatinského poštmajstra Františka z V. Slatiny (V.1., 
str. 28). Podľa M. Majtána je to dnešná Zvolenská Slatina, ktorá sa 
dobovo, od roku 1808, spomína ako Nagy Szalatna, Welká Slatina. In: 
Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. 1998. str. 348.        

8. Daniel Rapant neuvádza ani v jeho prípade krstné meno, iba poznámku 
„člen vyšetrovacej komisie (Zvolenská)“. In: Slovenské povstanie roku 
1848 – 49. V. 2. str. 21. 

9. Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. IV. – 
2, str. 460. Zaujímavé je k tomu uviesť, že podľa súpisu ľudu, ktorý sa začal 
v máji 1850, k Banskej Bystrici bol uvedený údaj, že v meste žilo 4048 
obyvateľov. Z nich 3008 Slovákov, 968 Nemcov, 44 Maďarov, 3 Rakúšania, 
11 Čechov, 3 Moravania, 4 Slezania, 10 Haličanov a 8 cudzozemcov. 
Rapant, D.: Slovenské povstanie 1848 – 1849. IV. I., str. 423, pozn. 327.   

10. „Schematismus almae Diaecesis Neosoliensis“, ho v rokoch 1845 (M, 
DCCC, XXXXV) a 1850 (M, DCCC, L) zaznamenáva „Carolus Vozáry – 
parochus“ (farár). In: Diecézny archív Banská Bystrica.         

11. Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny. IV. – 1, str. 376., pozn. 106.  
12. Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny. IV. – 1, str. 595., pozn. 1030.  
13. Podobne sa vyjadril aj Zdenko Ďuriška v štúdii venovanej rodine. In: 

Literárnomuzejný letopis 21, MS, 1987, str. 157.
14. Literárnomuzejný letopis 21, MS, 1987, str. 148      

JÁN BOJMÍR PETRIKOVIČ 3. časť, pokračovanie z BP 2017 - 3
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Jozef Václav Charvát (ďalej JVCH) bol dvakrát ženatý. Z prvého man-
želstva mal syna Milana, z druhého dvoch synov – Juraja a Vladimíra. 
Z nich ešte žije Vladimír v mestečku Veltrusy. Jeho záľuba v kreslení a 
maľovaní sa stala aj povolaním. Ako akademický maliar sa aj v socializme 
živil ako výtvarník cez Fond výtvarných umelcov.

Syn Juraj ukončil stredoškolské štúdiá na Obchodnej akadémii v 
Prahe, pretože ako Čech nemohol študovať v Banskej Bystrici. Na Slo-
vensko sa vrátil v súvislosti so situáciou v Protektoráte a po tom, čo 
gestapo uväznilo staršieho brata Milana. Vyštudoval Vysokú obchodnú 
školu v Bratislave. Bol účastníkom SNP, kde pracoval ako novinár v Spra-
vodajskej agentúre Slovenska. Novinárstvu zostal verný, bol redaktorom 
Národnej obrody, zástupcom šéfredaktora Práce a šéfredaktorom časo-
pisu Výber. Ako docent prednášal na katedre žurnalistiky. 

Augustová okupácia ukončila jeho prácu v 
novinách, mal zákaz publikovať. K žurnalistike sa 
vrátil po novembrovej revolúcii, písal do časopisu 
Mosty a opäť prednášal na Trnavskej univerzite. 
Zomrel ako 90-ročný. Je pochovaný v urnovom 
háji v Bratislave. Syn Milan v roku 1938 slúžil ako 
vojak v Šumperku a v tom istom roku demobi-
lizoval. Po vzniku Protektorátu býval v Prahe u 
sestry svojho otca. Zamestnal sa na Smíchovskom 
nádraží. V marci 1941 ho zatklo gestapo a o rok 
neskôr bol za tzv. Heydrichiády po súdnom proce-
se v Berlíne ako 26-ročný popravený.

Po ústupe povstaleckých vojsk sa celá 
charvátovská rodina vypravila pred príchodom 
frontu do hôr - na Šajbu (teraz Strelníky). Miestny drevorubač nás po-
tom previedol do zemľanky pod Vepor. Varili sme len v noci, aby nebolo 
vidieť dym, okrem deky sme sa všetci prikryli celtovou plachtou, pretože 
miesto strechy bola husto naukladaná „čačina“. Aj tak pretekalo. Pod 
Veprom nás Nemci zajali a po hrebeňoch priviedli späť na Šajbu, kde nás 
odovzdali komandu. Prepustili nás a mohli sme sa vrátiť domov. Asi po 
dvoch týždňoch prišli gardisti s nemeckými vojakmi a zaistili JVCH, syna 
Juraja, aj brata Karola a odviedli do sédrie, ako sa hovorilo väznici. Mňa 
nezobrali, pretože som si pri návrate z hôr zranil nohu a mal som ju v 
sadre. Sľúbili, že sa vrátia aj pre mňa. Našťastie, sľub nedodržali. Uda-
vačom bol syn robotníka zo zápalkárne. Za každého zadržaného dostal 
odmenu 500 Sk. Zadržaní boli aj viacerí českí spoluobčania, prevažne 
živnostníci. Medzi inými aj pekár Bíman, ktorý vo väznici roznášal spo-
luväzňom chlieb pečený v jeho pekárni. Vo väznici strávili aj Vianoce, 
prilepšiť sme im mohli na strave, a tak mama nosila pred väznicu obedy. 
Polievky sa využívali na doručenie motákov. Mnohí väzni skončili v Krem-
ničke alebo v Nemeckej. Naši sa domov vrátili asi po troch mesiacoch vo 
februári a v marci bola Banská Bystrica oslobodená.

V období triedneho boja mala aj rodinu JVCH postihnúť Akcia B, vy-
sťahovanie z vlastných bytov na vidiek. Boli tiež zaradení do zoznamov. 
Na zákrok významného straníckeho funkcionára mesta sa tak nestalo. 
Týmto funkcionárom bol robotnícky káder, ktorý za ľudáckeho režimu 
zametal ulice. Býval asi tri brány od bytu JVCH. Manželka JVCH udržiava-
la so susedkami priateľský vzťah. Keď sa vydávala jeho dcéra, napiekla 
torty a koláče pre celú svadbu, čo by si oni nemohli vtedy dovoliť. Vte-
dy sa ukázalo, že rodina JVCH vlastne nie je vykorisťovateľská rodina.
Súkromné podnikanie sa skončilo v roku 1950, kedy JVCH vstúpil so svo-
jou firmou „dobrovoľne“ do komunálneho podniku Hostiteľské závody.

JVCH zomrel 1. 9. 1970 vo veku 78 rokov. Jeho urna je uložená na 
cintoríne v Hostini, v obci, v ktorej bol pokrstený a kde v okolitých mes-
tách a „vesničkách“ žije tretia generácia príbuzenstva a v neďalekých 
Veltrusích aj jeho najmladší syn. V rade nad rodinným hrobom je pocho-
vaný aj muž, ktorý naštartoval jeho vzdelanie.

REMINISCENCIE

Do tohto článku boli použité texty z rodinnej kroniky, ktorú au-
torsky spracoval druhorodený syn JVCH – Juraj, povolaním novinár na 
dôchodku. Kronika pod menom NAŠE RODINA bola napísaná v češtine 
a rozmnožená v obmedzenom množstve, distribuovaná len rodinám, 
ktoré v kronike spomína a ešte žijú.

Pri príprave a spracovaní článku sa vynorili mnohé spomienky, 

ktoré priamo nesúviseli so sódovkárňou, skôr s pracovníkmi alebo zná-
mymi, ktorých menujem. Mnohé doniesla doba, v ktorej sme žili. 

Mayer bol židovský živnostník, ktorý prevádzkoval výrobu liehovín 
v Radvani. Bol ženatý, mal dcéru Evu, v tom čase asi 16-ročnú. Za Slo-
venského štátu, ako Žid, musel odovzdať svoje nové rádio štátu. Brat 
JVCH – Karel – mal tiež rádio, ale staršie a ešte na baterky. Rádiá si vy-
menili, Mayer odovzdal staré, nám zostalo nové. Nie dlho, pretože ako 
českej rodine nám rádio zaplombovali. Iný židovský odborník nám urobil 
úpravu tak, že prístroj bol navonok zaplombovaný, ale ručne, po odmon-
tovaní krytu, sa dalo chytiť zahraničné spravodajstvo. Pozor sa musel 
dávať len na hlasitosť správ. Lenže raz náš sused, pracujúci v štátnych 
službách, počul ono známe „bum, bum, bum – volá Londýn“ a prišiel. 
Potom chodieval častejšie.

Naša závodná odborová organizácia ROH 
uskutočnila v päťdesiatych rokoch zájazd do 
Poľska. Napriek tomu, že bol povolený pobyt len 
v okolí Zakopaného, načierno sme absolvovali 
cestu do Varšavy, navštívili sme aj čenstochovskú 
Pannu Máriu a cestou domov sme sa zastavili v 
Osvienčime. Prechádzali sme ubytovacími barak-
mi s pričňami pre väzňov, miestnosti plné topá-
nok, mužských, ženských, detských čižiem, dre-
vákov, miestnosti plné vlasov, kočíkov pre deti, 
ale aj kočíkov s bábikami. V ďalšej miestnosti boli 
naukladané kufre z celej okupovanej Európy. Kaž-
dý bol označený menom a bydliskom. Na jednom 
z nich bolo meno EVA MAYEROVA, RADVAN...

Prvé dodávky sa rozvážali na koňoch. Kočišom bol Adam. Vypiť si ľúbil 
len občas, obyčajne v nedeľu. Kone boli ustajnené v maštali, kde sa sklado-
valo aj seno, na ktorom si Adam v nedeľu aj rád pospal. Raz pri kontrole si 
Karel všimol, že kone spokojne vyťahovali a žrali seno z rebrín a v rebrinách 
boli otvorené noviny. Kočiš spal na sene. Na otázku, prečo sú noviny tam, 
Adam povedal, že „keď je dnes nedeľa, nak si aj kone prečítajú A-Zet“.

OPEL bolo auto na drevoplyn, ktorý sa vyrábal z drevených štiep-
kov. Raz ma otec požiadal, aby som šiel naštiepať... na rozum mu nepri-
šlo čo, a tak povedal  b e n z í n. A tak sa už vždy „štiepal benzín“. 

Spomínal som, že OPEL nemal rád kopce. Občas sa využíval aj na 
podnikové výlety. Naložený proviantom, a hlavne zamestnancami s ro-
dinami na korbe, začal trucovať za obcou Moštenica a odmietal vyjsť 
k medokýšu. Posádka musela vystúpiť, ženy šli popri a chlapi pomohli 
autu až do cieľa. 

K tomuto výletu sa viaže aj historka o varení gulášu. Čím dlhšie sa 
varil, tým bol tvrdší. Kuchárky dodržali hygienu a miesto vody, z ináč 
vtedy čistého potoka, zalievali guláš vodou z medokýša.

TATRA bolo auto-nezmar. Naučili sa na ňom šoférovať mnohí. Trva-
le s ním vozil limonádu aj Ondrej z Majera. Raz, keď bol „pod vplyvom“, 
ako sa dnes hovorí, bez súhlasu zobral auto a viezol sa domov. Keď pre-
chádzal cez trať, vybral sa po koľajach do Šalkovej. Ďaleko nezašiel, mo-
tor zastal a on tam zaspal. Zobudili ho náhodní chodci. Vlaky v tom čase 
nejazdili tak často. Svoju existenciu ukončila Tatra po vojne na ceste do 
Čiech. Pred cestou sa urobila v servise „generálka“. Na valcoch zamenili 
tesniace a stieracie krúžky. Motor sa zadrel a auto šlo do šrotu. 

Najstarší historicky doložený sprejer v našom meste je oficier so-
vietskej armády, ktorý popísal takmer všetky domy v meste svojim me-
nom St,Lt. Dikov s odkazom MIN NET. Preveroval aj záhradu za domom 
– míny nenašiel. Našiel však desať diskov aj s pneumatikami áut sódov-
kárne, ktoré tam nechal zakopať JVCH pred Nemcami.

V čase oberania ovocia sa pre súkromných zákazníkov nakupovali a 
rozvážali jablká, nakupované v okolí Podkriváňa. Zákazníkom sa zdôraz-
ňovalo, že ide o trváce ovocie. Krátko po jednej dodávke sa zastavil 
p. prof. Šofr u JVCH a tvrdil, že ovocie, ktoré si kúpil, nebolo trváce a 
už žiadne nemá. JVCH sa dušoval, že je kvalitné a ešte nejaké je aj na 
sklade. Pán Šofr ďalej opakoval, že nie, pretože ich všetky skonzumovali 
a aby mu teda ešte doviezli tie, ktoré sa skladujú. (Redakčne upravené)

 Miroslav Charvát, Karlov syn

Použitá literatúra:
Doc. Ing. Juraj Charvát, CSc.: NAŠE RODINA  - neverejná rodinná kronika 

(v obmedzenom počte)

SÓDOVKÁREŇ V BANSKEJ BYSTRICI  - II. ČASŤ
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PhMr. Ján Halaša (1893 – 1981) - významný slovenský fotograf, 
organizátor turistiky, obdivovateľ prírody, občianskym povolaním 
lekárnik, súčasník Martina Benku, Vladimíra Plicku, Janka Alexyho či 
Miloša Bazovského - vo svojich raných rokoch (1903 – 1907) študoval 
na banskobystrickom evanjelickom lýceu. Vo svojich rukopisných 
reminiscenciách opisuje úsmevné huncútstva odohrávajúce sa onehdy 
na hodinách latinčiny a kreslenia, ktorých častým trpiteľom bol aj, ináč 
veľmi obľúbený, profesor Andrej Stollmann (1852 – 1933).

Ján Halaša vo svojich rozpomienkach zvečnil najmä svojho spolužiaka 
Čistého, ktorý bol známy svojimi čertovinami. Raz sa mu totiž prihodilo, že 
na hodine latinčiny mal konjugovať mimoriadne sloveso possum. Dopadlo 
to tak, že namiesto possum – potui – posse odpovedal possum – potui – 
possere, čím si vyslúžil nielen príslušné ohodnotenie od direktora latinči-
nára Vargu, ale aj prezývku posero.

Ján Halaša ďalej spomína: „Kresleniu nás učil profesor Stollmann, 
z ktorého sme si robili nevinné žarty, hoci veľmi dobre vedel narábať 
nielen ceruzou, ale aj trstenicou. Hodina kreslenia bola vždy od jedenástej 
do dvanástej predpoludním. Za lýceom na Jesenskom vŕšku stála tehelňa, 
ktorá o dvanástej vždy trúbila. Na to Stollmann vždy zavelil – domov! Čistý 
to využil a raz si urobil z kresliaceho papiera lievik, schoval sa pod lavicu 
(sedával v poslednej) a báječne napodobnil trúbenie tehelne. Obloky 
boli otvorené, a tak sa skutočne zdalo, akoby zvuk išiel zvonka. Hoci 
k dvanástej chýbalo ešte zo desať minút, Stollmann zavelil svoj povel a my 
sme sa so smiechom hneď rozutekali. Čo bolo ďalej, sme sa nedozvedeli, 
keďže ale tehelňa o chvíľu znova zahúkala, iste mal určité podozrenie. No 
predbežne sa mu nestalo nič, pohroma prišla asi tak za dva týždne, keď 

Čistý chcel pokus znova opakovať. Tentoraz sa nevedel zdržať smiechu 
a počas trúbenia sa rozrehotal a s ním celá trieda. Potom prišla k slovu 
trstenica, ktorou ho Stollmann naháňal po sieni, ale Čistý mal tvrdý zadok 
i chrbát a nerobil si z toho veľa. Dostal síce pokarhanie od riaditeľa pred 
celou triedou a z kreslenia trojku, ale to neznamenalo veľa. Trieda mu to 
s radosťou odpustila. Pokarhanie išlo jedným uchom dnu, druhým von 
a akademickým maliarom sa Čistý nechcel beztak stať.“

Úsmevná je aj ďalšia Halašova rozpomienka, z ktorej sa dozvedáme: 
„V kresliarni za dverami stála polička s priečinkami a na nich celá hŕba 
rozličných geometrických telies z papiera vyrobených ako kocky, ihla-
ny, valce, kužele i z papírmašé zhotovené ruky, nohy, hlavy popredných 
nebešťanov z Olympu – Zeus, Herkules a nechýbala ani kráľovná krásy 
Venuša z Milosu. Pozemšťanov zastupovala hlava Júlia Caesara. Boli to 
všetky vzorky ku kresleniu. Túto policu sme raz boli postavili (na pokyn 
Čistého) tak, aby vrazili do nej dvere, keď ich otvorí Stollmann, ktorý pri-
chádzal vždy s veľkým hrmotom. Tak sa aj stalo a výsledok bol, že sa 
to všetko rozkotúľalo po dlážke, čo využil figliar Július Caesar tak, aby 
jeho hlava ostala ležať na prsiach Venuše z Milosu. Bolo z toho hotové 
hromobitie Stollmanna, hoci na to by bol  mal väčšie právo Zeus, ktorý 
ale ostal podivuhodne ticho. Zbieraním a ukladaním získali sme síce pol 
hodiny, ale doplatili carcerom, museli sme totiž ostať zavretí v triede od 
dvanástej do jednej a stratili vzácny čas voľna“.

Damoklov meč v podobe školskej disciplíny doposiaľ visí nad 
nezbedným žiactvom, pravda, v iných dimenziách ako kedysi, nuž - 
panta rei... (všetko plynie...)

Andrej Stollmann

HUNCÚTSTVA ŽIAKOV NIEKDAJŠIEHO BANSKOBYSTRICKÉHO EVANJELICKÉHO LÝCEA

Vo všetkých niekdajších almanachoch, adresároch, turistických 
sprievodcoch či iných príležitostných materiáloch o Banskej Bystrici 
sa uvádza, že ide o čisté, nádherné mesto s množstvom historických 
pamiatok, nachádzajúce sa v prekrásnom prírodnom prostredí. Považovali 
ju za perlu stredného Slovenska. Bolo to v čase, keď Banská Bystrica mala 
okolo 15 000 obyvateľov. 

Neskorší vývoj nebol vždy prajný voči pamiatkovým objektom, ktoré 
začali miznúť. Určite pri citlivejšom 
riešením objektu hlavnej pošty ne-
muselo dôjsť v roku 1947 k likvidácii 
Mühlsteinovej bašty, ktorá dnes ako 
jediná chýba z opevnenia mestského 
hradu. Pokračujúcemu úbytku pa-
miatok nezabránilo ani vyhlásenie 
za mestskú pamiatkovú rezerváciu 
v roku 1955. Ktovie, či by sa pamätník 
SNP lepšie nevynímal v dominantnej 
polohe nad mestom na vŕšku Banoš, 
s čím sa pôvodne uvažovalo. Bolo by 
tam viac priestoru aj pre rozmiestne-
nie ukážok bojovej techniky. Direk-
tívne umiestnenie v historickom jad-
re následne spôsobilo zánik celej mestskej štvrte. Šťastím bolo, že sa podarilo 
zachrániť aspoň Mäsiarsku baštu. Na zlikvidovanom Huštáku zaniklo niekoľko 
pozoruhodných pamiatkových objektov vrátane dvoch unikátnych kováč-
skych dielní. V Parkovej ulici (teraz Janka Kráľa) zmizla zaujímavá  budova (tzv. 
Lichnerov dom) i synagóga. Postupne miznú pamiatky industriálnej histórie 
mesta (Modrotlač, súkenky a neskoršia Slovenka, Cementáreň atď.) a starý pi-
vovar v meste chátra. Kedysi slávny Medený hámor je dnes v žalostnom stave. 
Rovnako v zlom stave sú aj zvyšky mestských hradieb a niektoré historické bu-
dovy v centre mesta. Nikoho tiež nezaujíma, že zanedlho bude zastavaný celý 
Šibeničný vŕšok bez toho, aby sa tam rezervovala aspoň minimálna plôška na 
prezentáciu výkonu hrdelného práva, ktorým mesto v minulosti disponovalo. 

V minulosti označovali Banskú Bystricu aj za „mesto fontán“, ktoré 
dnes reprezentuje len fontána na Námestí SNP. Prekrásnu fontánu 
v Národnej ulici v roku 1969 zrušili a nahradili nevzhľadným novotvarom 
(snáď sa ju podarí obnoviť). Fontána v parčíku pred Hungáriou nefunguje 
a rovnako ani fontána pred Mestským úradom (potešiteľné je, že ju 
chce mesto obnoviť). Aj parčíky si vyžadujú lepšiu starostlivosť vrátane 
sadovníckej rekonštrukcie niekdajšieho vzhľadu.

Hron ako najprírodnejší prvok v meste prešiel rozsiahlou regulačnou 
úpravou s vyradením krásneho meandra pod Pamätníkom SNP a dnes 
neumožňuje bezprostredný, ale len vizuálny kontakt. Nie je záujem 
o propagačno-výchovné využitie zvyškov niekdajších chýrnych Horných 
hrablí, ktoré Matej Bel označil za široko-ďaleko nevídanú atrakciu. Vodáci 
pri rozmáhajúcom sa splavovaní Hrona v meste nenájdu vhodný prístav.

Nedarí sa oživiť Kalváriu a Urpín napriek rekonštrukcii serpentín, na 
ktorých, žiaľ, neobnovili pôvodné 
drevené altánky. Pozitívom je však 
obnovená Krížová cesta a vrcho-
lová Kaplnka Božieho hrobu, aj 
keď bez vyvýšeného centrálneho 
kríža so súsoším kalvárie (v minu-
losti bol vo večerných hodinách 
aj osvetlený). Povzbudzujúce je, 
že sa po mnohých desaťročiach aj 
za pomoci verejnej zbierky začalo 
s opravou Kaplnky sv. Jána Nepo-
muckého pri Malej železničnej 
stanici. Nevysvetliteľné však je, 
prečo doteraz nikomu nenapadlo  
navrátiť zvoničke na Kostole sv. 

Alžbety v Dolnej ulici pôvodný predvojnový vzhľad a to ani po vyše 70. 
rokoch od skončenia druhej svetovej vojny. Veď mnohé európske mestá 
(Drážďany, Varšava, Budapešť a i.) dokázali už dávno zrekonštruovať voj-
nou zničené historické objekty, ba i celé štvrte.           

Dalo by sa minulých i súčasných hriechov na pamiatkach v meste 
pospomínať viac, ale mnohí by iste namietali, že mesto sa predsa 
zmodernizovalo a rozrástlo, čo si vyžiadalo aj určitú daň v podobe 
úbytku pamiatok. Isté je, že napriek subjektívnemu pohľadu staršia 
generácia rodákov z Banskej Bystrice vníma túto situáciu citlivejšie, 
pretože zaniknuté pamiatky ešte bezprostredne zažila. Mladšia ge-
nerácia už predchádzajúcu kvalitu nepozná, a preto jej zaniknuté 
pamiatky ani veľmi nechýbajú. Treba si však uvedomiť, že zahraniční 
návštevníci v rámci cestovného ruchu  nevyhľadávajú naše mesto pre 
utešene sa rozrastajúcu sieť nákupných stredísk či iných novostavieb, 
ale pre možnosť bezprostredne spoznať starobylú históriu mesta práve 
prostredníctvom zachovaných pamiatok.  

Július Burkovský 

VIAC POZORNOSTI PAMIATKAM

Dolné námestie (Hušták) v čase svojej slávy
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 Jubileá sú v živote človeka míľnikmi, pri ktorých sa obyčajne 
pozastavíme. Bilancujeme, obzrieme sa dozadu na svoju životnú 
cestu. V týchto dňoch by tak bol isto urobil aj známy inžinier-architekt 
Jozef Chrobák, ktorého meno je spojené s našim mestom, pri svojej 
deväťdesiatke. Majestát smrti bol však silnejší. Preto to v krátkosti 
urobím za neho.

Je šťastím, ak vo svojom 
živote stretnete človeka, ktorého 
od prvej chvíle stretnutia začnete 
považovať za svoj vzor. V mojom 
živote bol jedným z takýchto ľudí 
Jozef Chrobák. Pracovne i ľudsky 
mi bol veľmi blízky.

Bol vedúcim ateliéru, keď ma  v 
roku 1973 prijímal ako mladého začí-
najúceho architekta do svojho „sta-
voprojekťáckeho“ ateliéru v Banskej 
Bystrici.  V jeho pracovnom kolektíve 
sme potom spolu prežili takmer dve 
desaťročia. Pred svojím odchodom 
do dôchodku ma poveril vedením 
svojho zabehnutého ateliéru.

Jozef Chrobák bol uznávanou 
osobnosťou a autoritou. Túto pozí-
ciu dosiahol poctivou prácou a svojim veľkým zanietením v architektonickej 
tvorbe. Popritom stíhal viesť ateliér, projektovať a aj konzultovať  rozpraco-
vané projekty na stoloch architektov v jeho ateliéri. Robil to s dôslednosťou 
jemu vlastnou. Pri týchto sedeniach sme neúnavne spoločne hľadali filo-
zofiu i optimálne riešenie selekciou z množstva alternatív preskicovaných 
na „duplexoch“. Radi sme pritom 
odbočili k voľnejšej debate o archi-
tektúre a umení.

Na spoločnom projekte som s 
Jozefom spolupracoval ako spolu-
autor iba raz. Bol to Dom kultúry 
vo Zvolene. Pred nami bola ná-
ročná úloha s potrebou citlivého 
začlenenia rozsiahleho kultúrne-
ho objektu v exponovanej polohe 
zvolenského historického námes-
tia. Spolupráca s ním bola pre 
mňa pragmatickou školou tvorby, 
filozofie, koordinácie, argumentá-
cie i diplomacie. Zmenené spoločenské pomery stopli realizáciu nášho 
hotového projektu...

V dôchodkovom veku po odchode zo Stavoprojektu svoje bohaté 
vedomosti a skúsenosti odovzdával ako hosťujúci profesor študentom 
na Katedre dizajnu Technickej univerzity vo Zvolene.  

Jozef Chrobák sa narodil 27. októbra 1927 v liptovskej dedine Hybe ako 
syn stolárskeho majstra. Po štúdiách na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši 
odchádza do Prahy na České vysoké učení technické, Fakultu architektury a 
pozemního stavitelství. Ako vyštudovaný architekt sa vracia na Slovensko do 
Zvolena. V rôznych pracovných pozíciách pracuje v projektovej organizácii 
Stavoprojekt až do roku 1970. Vtedy z pozície vedúceho ateliéru odchádza 
na rovnaký post do Stavoprojektu v Banskej Bystrici.  

Počas svojho bohatého tvorivého úseku života okrem v riadiacej funkcii 
pracoval na mnohých významných projektoch a súťažných návrhoch. 
Dosahoval popredné umiestnenia. Žiaľ, mnohé z nich zostali iba vo svojej 
grafickej podobe ako nezrealizované. Bol aktívny aj v ústredných orgánoch 
Zväzu architektov Slovenska i Slovenského fondu výtvarných umení.

V našom meste Banská Bystrica či v susednom Zvolene chodíme 
vedľa jeho viacerých zrealizovaných stavieb, ktoré sú súčasťou orga-
nizmu mesta. Výrazne dotvárajú exponované mestské interiéry a 
niektoré sú ich dominantami. Pri spomienke na ich tvorcu chcem ob-
čanom pripomenúť tie najznámejšie a najvýznamnejšie z nich.

V chronologickom poradí uvádzam významnejšie realizované diela 
architekta Jozefa Chrobáka. Sú to nasledovné objekty:  Vysokoškolský 
študentský domov Ľ. Štúra vo Zvolene (1960),

Slovenská štátna poisťovňa vo Zvolene (1980), Štátna banka 

československá (terajšia VÚB) v Banskej Bystrici (1985), Kultúrny 
dom v Kozárovciach (1985), Dom kultúry v Banskej Bystrici (1988), 
Administratívna budova S-KNV (terajší Krajský úrad) v Banskej Bystrici 
(1985), kongresová hala tej istej budovy (1988).

Jeho nesplneným snom zostalo nedokončené banskobystrické 
Námestie slobody. Navrhol jeho  celkovú koncepciu a hmotovú štruktúru 
objektov, ale iba časť z nich bola realizovaná.

Jozef bol výtvarne veľmi na-
daný, čo s obľubou využíval v spo-
lupráci s výtvarnými umelcami pri 
aplikácii výtvarných diel v archi-
tektúre a v oblasti pamätníkovej 
tvorby. Vytvoril viaceré návrhy 
pamätníkov osobností slovenskej 
histórie. Z nich boli realizované: 
Pamätník padlých letcov na Sliači 
(1970), Pamätník Boženy Slančí-
kovej Timravy v Lučenci (1967), 
Pamätník Pavla Dobšinského v 
Driečanoch (1972).  

Architekt Jozef Chrobák vy-
tvoril významné architektonické 
dielo s jeho nadčasovou hodno-
tou. Stalo sa súčasťou našej ná-
rodnej hmotnej kultúry v oblasti 

modernej architektúry 20. storočia.
Počas jeho tvorivého života získal viacero ocenení. Medzi naj-

významnejšie isto patrí Cena Emila Belluša, ktorú Spolok architektov 
Slovenska udeľuje jej laureátom za prínos ich diela v oblasti modernej 
architektúry. Ako spoluautor získal aj architektonického „Oskara“ - cenu 

CEZAR, za kongresovú sieň Krajského úradu v Banskej Bystrici. Toto 
ocenenie je vo verejnosti mediálne dobre známe z priamych televíznych 
prenosov jeho udeľovania.

Architekt Jozef Chrobák si za svoju tvorbu kvalitnej architektúry a zanie-
tenie pre ňu toto ocenenie i našu spomienku na neho určite zaslúžil. 
                      Jozef Frtús

ARCHITEKT JOZEF CHROBÁK BY MAL 90 ROKOV

Pre Bystričanov, ktorí majú 
korene na Donovaloch, 

vyšla malá knižočka 
našej kolegyne 

Eva Furdiková  
O ČOM NEMLČIA ARCHÍVY 

Obyvatelia donovalských osád 
v cirkevných archívoch

 

Zaujímavú knižočku 
odporúčame do vašej 

pozornosti

Budova Stredoslovenského KNV Budova VUB banky
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Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za článok „Doprava v minulosti“ v 
júnovom čísle  PERMON-a. Fotografie hranatých autobusíkov, ich maji-
teľov či šoférov, ktorí - podľa mňa - hrdo stoja pri svojich kovových táto-
šoch, sú také vzácne... Keď som bola malá, autobusy už boli predsa len 
trochu oblejšie.

Poprezerala som si priložené 
fotografie a k spomienke o dáv-
nych časoch v doprave rada pridám 
aj moju vlastnú spomienku na našu 
Tatru 57. Na našu Tatričku, ako sme 
ju volali. Bola prekrásna! Hranatá 
až beda, ako sa kedysi spievalo v 
jednej piesni. Všetko bolo hra-
naté – celá karoséria, malý kufor 
v zadnej časti, ktorý pyšne nosil 
na sebe okato namontovanú ná-
hradnú pneumatiku, hranaté boli 
predné i bočné okná aj čarovné 
zadné okien ko. Prekvapivo ladné 
však boli blatníky. Hlavne predné - 
priam dominovali celkovému vzhľadu. Človek ich túžil pohladkať, veď boli 
v takom protiklade ku všetkým tým hranám a rohom. Krásne bacuľaté oblú-
ky blatníkov  dodávali sivému autíčku neobyčajný šarm.  Okrúhle  reflek-
tory sa z oboch strán tiesnili medzi 
nimi a povýšeneckým „nosom“ 
auta, vpredu predeleným zvislou 
deliacou hranou. Na nej dominoval 
neobyčajne pôsobivý firemný znak 
továrne TATRA – tmavožlté veľké 
písmenká v bordovom kruhu.

Vnútro auta bolo celé z man-
chestru – všetky steny auta, pred-
né aj zadné sedadlá, všetko bolo 
potiahnuté pevnou, sivozelenou 
látkou. Volant bol drevený, zospo-
du tvarovaný pre pohodlné ucho-
penie. Okrem troch okrúhlych 
prístrojov akože „palubnej dosky“ 
sa vynímal malý modrý sklenený popolník, vsunutý do drážok. Vôbec si 
neviem spomenúť, či autíčko malo spätné zrkadlo, určite však viem, že 
neboli žiadne vrecká  - ani na dverách, ani na sedadlách. Dodnes si viem 
predstaviť vôňu, ktorá v ňom vládla.

TATRIČKA
To najdôležitejšie, čo malo v aute pevné miesto pod sedadlom šoféra, 

to bola kurbľa. Bez kurble by sme sa totiž ani nepohli... Mrzí ma, nespome-
niem si, či naša Tatrička vôbec mala štartér, asi áno, no bol pravdepodobne 
natrvalo nefunkčný. Naveky mám spomienku, ako sme sa vždy „naládovali“ 

do auta, otecko vzal kurbľu, zdvihol 
kapotu a naštartoval. Motor naskočil 
bez váhania, len málokedy vzdoro-
val... Vtedy si otecko zvykol potichu 
zahrešiť, vždy to isté slovo (nebolo 
však vulgárne),  mamka povedala: 
„Oskár, sú tu deti...!“, otecko nasadol 
a šlo sa. Keď sme odbočovali, autíčko 
„upažovalo“ svoje červené smerov-
ky, ktoré sa skrývali v akomsi puzdre 
na bočných predných hranách auta. 
Po čase ich verný automechanik pán 
Danko zmodernizoval a autíčko do-
stalo na všetky štyri blatníky smerov-
ky – také malé pupenčeky.

Naša milovaná Tatrička nás 
povozila po mnohých výletoch do okolia Bystrice aj Brezna, smelo sme 
zašli na nej aj do Tatier, do Prešova, ba až na Duklu.  Vyšplhalo sa na 
Donovaly, aj cez Šturec do Vrútok či Martina. Po cestách chodilo vtedy 

len málo áut, vynímali sa parádne 
tatraplány, spartaky, rôzne seda-
ny. Cesty nám často skrížili stáda 
kráv či oviec... Idylka aj romantika 
dokopy!

Potom ho rodičia predali, vy-
menili za FIAT 850. Spočiatku som 
Tatričku v meste vídala, lebo ju 
kúpili dvaja šikovní bratia a bola tu 
v Bystrici. Keď som mohla, vždy som 
sa jej dotkla, pohladkala ju. No keď 
už ani chlapci nezvládali jej čoraz 
záhadnejšie fígle, predali ju aj oni...  

Stratila sa mi z dohľadu. Po 
rokoch som autíčko zbadala na 

jednom zraze veteránov. Len raz. Až mi slzy vbehli do očí. Odvtedy ho na 
zrazoch  vždy hľadám. Spoznala by som ho, aj keby zmenilo farbu. A ak 
nie, určite by na mňa dávny vnútorný hlas Tatričky zavolal.

Alica Frühwaldová

V týchto dňoch bol otvorený 
nový náučný chodník spájajúci 
mesto Banská Bystrica s obcou 
Špania Dolina. Je navrhnutý v tra-
se pôvodnej vozovej cesty zakres-
lenej v najstaršej chotárnej mape 
Johana Gottlieba Kramera z roku 

1752 (viď vnútorný obal publiká-
cie Sásová a Rudlová od M. Pec-
níka a V. Sklenku). Dĺžka chodníka 
je 10 km a prevýšenie 500 m. Re-
alizátorom je občianske združenie 
Banskobystrický geopark. 

Týmto sprístupňuje verejnosti 
najzaujímavejšie geologické, mon-
tanistické a historické zaujímavosti 
blízkeho okolia nášho mesta. V pr-
vej etape boli vybudované tri zasta-
venia s panoramatickými tabuľami s 
vyznačením názvov časti Slovenské-
ho rudohoria, Kremnických vrchov 
a Veľkej Fatry, v lokalitách Bučičie, 

CESTA MEDI - NÁUČNÝ CHODNÍK BYSTRICKÉHO PERMONA
Horný diel a Lazy nad Kršňavou. Tieto poskytujú nádherne výhľady. V ďal-
ších etapách budú vybudované lavičky a prístrešky, ako aj revitalizovaný 
prameň vo Vápennej. 

Chodník  predstaví aj keltský hrádok a sídlisko lužickej kultúry. 
Poďme spoznávať krasy prírody a našu najstaršiu históriu.

Pavel Gender
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Roky 2015 a 2016 boli vďaka viacerým faktorom pre cestovný ruch 
v našom regióne rekordné. Vzrástol počet návštevníkov, prenocovaní, 
zvýšili sa tržby ubytovacích zariadení, ako aj výber dane za ubytovanie 
pre samosprávy. Počet návštevníkov v regióne vzrástol o viac ako 12 %, 
mesto Banská Bystrica bolo na tom ešte lepšie s nárastom o viac ako 24 %. Po-
čet prenocovaní v regióne sa zvýšil o takmer 12 % 
a v Banskej Bystrici dokonca o viac ako 27 %. Tržby 
ubytovacích zariadení v prípade regiónu Stredné 
Slovensko vzrástli o vyše 21 % a v prípade Bans-
kej Bystrice až o viac ako 37 %, pričom tiež stúplo 
využitie ubytovacích kapacít. Príjem z dane za uby-
tovanie sa zdvihol približne o 26 000 eur v Banskej 
Bystrici a o vyše 80 000 eur v rámci regiónu.

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko 
je profesionálna organizácia destinačného manažmentu, ktorá sa zame-
riava na rozvoj cestovného ruchu v regióne stredného Slovenska, vráta-
ne marketingu cestovného ruchu a propagácie svojich členov, ktorými 
sú samosprávy (mestá a obce na území regiónu), ako aj komerčné sub-
jekty cestovného ruchu, občianske združenia a neziskové organizácie. 
OOCR Stredné Slovensko podporuje kultúrny, spoločenský a športový 
život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Poskytuje po-
radensko-konzultačné služby a zameriava sa aj na vzdelávanie v cestov-
nom ruchu. Aktivity organizácie sú financované z členských príspevkov a 
dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktivity OOCR Stredné Slovensko spolu s globálnymi trendmi a rastú-
cou kvalitou služieb v cestovnom ruchu prispievajú k tomu, aby cestovný 
ruch v našom regióne zaznamenal v roku 2017 ešte priaznivejšie výsledky. 
Aj keď takýto trend sa nedá udržať donekonečna, priebežné neoficiálne 
čísla hovoria o stále dobrej návštevnosti. To by malo platiť najmä u do-
mácich návštevníkov, očakávať však môžeme mierny pokles cudzincov v 
súvislosti so zrušením a absenciou národnej turistickej agentúry, ktorá má 
propagovať Slovensko na zahraničných trhoch. Naša krajina ju nemá ako 
jediná z krajín Európskej únie. Keď sa na to pozrieme reálne, náš región 
nemôže konkurovať európskym top destináciám s masovou návštevnos-
ťou v miliónoch turistov, ale to ani nie je naším cieľom. Banská Bystrica 
a okolie majú predpoklady rozvíjať stále populárnejší cestovný ruch zame-
raný na autenticitu, zážitky, nezničenú prírodu, originálnu históriu a loká-
lne špecifiká. V tomto duchu sa OOCR Stredné Slovensko, ktorá spája sily 
verejného i súkromného sektora, snaží podporovať a rozvíjať atraktivitu 
produktov pre návštevníkov v regióne už šiesty rok.

Významnou úlohou OOCR je zlepšenie koordinácie aktivít v ces-
tovnom ruchu a zintenzívnenie spolupráce jednotlivých subjektov v 
regióne. Významné sú aj marketingové aktivity zamerané na zvýšenie 
povedomia potenciálnych domácich i zahraničných návštevníkoch o re-
gióne stredného Slovenska a o ponuke cestovného ruchu v ňom. Popri 
prezentácii regiónu na výstavách a veľtrhoch na Slovensku i v zahraničí 
a cielenej propagácii najmä v oblasti e-marketingu, OOCR v spolupráci 
s partnermi vydala niekoľko publikácií o atraktivitách stredného Sloven-
ska. Novinkou pre nasledujúci rok budú fakultatívne výlety s rôznoro-
dou tematikou pre návštevníkov nášho regiónu. OOCR navyše pripravuje 
v nadchádzajúcej sezóne niekoľko ďalších inovatívnych prekvapení. 

K dôležitým faktorom nárastu návštevnosti patrí najmä kúpeľný a 
wellness cestovný ruch, pobytová ponuka ubytovacích zariadení prepá-
jajúca viacero poskytovateľov služieb (cyklo, splav, turistika, zážitkové 
formy trávenia voľného času atď.), kultúrny mestský cestovný ruch, 
pútnický a tematický (geomontánny) produkt a podobne. Nepochybný 
vplyv na priaznivé štatistiky majú aj organizované podujatia regionálne-
ho a nadregionálneho významu v destináciách. 

Od konca roka 2016 môžu turisti na vrchu Krížna využívať nové výhľadové 
mapy. V teréne je totiž osadených šesť maľovaných máp s panoramatický-
mi pohľadmi a pomenovaním okolitých vrchov, jedna pribudla aj v hoteli na 
Kráľovej studni. Budúci rok by mali k mapám pribudnúť aj drevené lavičky so 
symbolom historických stolíc, nakoľko sa na Krížnej v minulosti stretávali hra-
nice troch z nich – Liptovskej, Turčianskej a Zvolenskej. Ambíciou bude tiež 
pripraviť a vyznačiť cyklotrasu spájajúcu Krížnu s mestom Banská Bystrica. 

Práve neďaleká Kráľova studňa je obľúbeným cieľom cyklistov. Pri otvore-
ní prvej nabíjacej a servisnej stanice pre e-biky na Slovensku na Kráľovej stud-

CESTOVNÝ RUCH V BANSKEJ BYSTRICI a regióne Stredné 
Slovensko – bude aj rok 2017 REKORDNÝ?

ni v Národnom parku Veľká Fatra v máji 2016 predstavila OOCR Stredné Slo-
vensko plán vybudovať na svojom území E-bike región. Ten by mal pomocou 
siete cyklonabíjačiek a servisných staníc prepojiť dôležité turistické miesta, 
obce, hotely a pamiatky. V súčasnosti je po prvej sezóne vďaka partnerom 
OOCR v systéme E-bike regiónu celkovo 10 nabíjacích a servisných staníc. Tie 

sú zväčša pri hotelových a stravovacích zariadeniach, 
aby mali cyklisti možnosť doplniť sily nielen elektro-
bicyklom, ale aj sebe. Tento počet nie je konečný, do 
siete by mali pribudnúť ďalšie cyklonabíjačky. 

Jedinečnosť ponuky pre cyklistov už šiesty 
rok dopĺňal obľúbený banskobystrický cyklobus. 
Premával tradične počas víkendov a sviatkov zo 

Strieborného námestia. Ku klasickým cieľovým staniciam – Malý Šturec, 
Donovaly a Šachtičky pribudol tento rok ďalší atraktívny bod: Podkonice 
– Pleše. Tohtoročná sezóna 2017 sa dá vyhodnotiť ako doteraz najúspeš-
nejšia, čo sa týka počtu prepravených cyklistov. Okrem toho mohli turisti 
už tretiu sezónu využívať turistický autobus, ktorý premával cez víkendy 
a sviatky z Banskej Bystrice priamo pod Krížnu, a to práve pred spomína-
ný horský hotel Kráľova studňa. Ponuku navyše dopĺňal už druhý rok aj 
astrobus, ktorý návštevníkov dostal vo večerných hodinách počas nocí 
s najlepšou viditeľnosťou do jedinečného Parku tmavej oblohy, kde boli 
prichystané astronomické ďalekohľady a odborný výklad hvezdárov.

OOCR Stredné Slovensko je partnerom a podporovateľom viacerých 
významných podujatí, ktoré sa v regióne každoročne konajú: Medziná-
rodné letecké dni SIAF, The Legits Blast Festival, Majstrovstvá Európy 
a Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek, Festival svetla a 
tieňa, Vínšpacírka, Mičinský pitvor, Kováčovská desiatka, Výstup na 
Pustý hrad, Preteky psích záprahov a mnohé ďalšie.

Keďže spolupráca v cestovnom ruchu je kľúčová na všetkých úrov-
niach, OOCR Stredné Slovensko okrem svojich členov a partnerov spolu-
pracuje aj s ostatnými organizáciami cestovného ruchu na Slovensku. Od 
roku 2011 vzniklo na Slovensku 40 organizácií cestovného ruchu, z toho 
35 oblastných a 5 krajských. Trinásť oblastných organizácií cestovného 
ruchu (OOCR) sa 11. apríla 2017 v Banskej Bystrici spojilo, aby vytvo-
rilo spoločnú profesijnú organizáciu Asociáciu organizácií cestovného 
ruchu (AOCR). Jej cieľom je posilniť úlohu destinačného manažmentu. 
Vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností a znalostí, a tým pro-
fesionalizácia siete oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, 
je dlhodobým strategickým zámerom AOCR. 

Jiří Pěč a Michaela Rudová

VÝZVA
Vážení priatelia, čitatelia!

Kolektív autorov v spolupráci s vydavateľstvom Amtheon, Poš-
tovým múzeom a banskobystrickými filatelistami pripravuje voľné 
pokračovanie knihy Podzemie Banskej Bystrice a okolia s názvom 
Pošta v Banskej Bystrici a okolí. Keďže informácie a materiály, ktoré 
máme, dokumentujú prevažne filatelistickú časť našej histórie, ob-
raciame sa na vás s prosbou o pomoc. 

Hľadáme materiály týkajúce sa poštovej a filatelistickej histó-
rie v Banskej Bystrici a obciach nášho okresu. Zaujímajú nás pre-
dovšetkým fotografie pôšt a poštárov v minulosti, radi by sme ich 
publikovali, ďalej informácie o poštovej prevádzke a jej výkone, 
mená vedúcich jednotlivých pôšt a podobne. Ak takéto dokumenty 
vlastníte a ste ochotný nám ich zapožičať, prosím, napíšte nám na 
adresu redakcie alebo vydavateľstva: amtheon@azet.sk, adresa: 
Amtheon, s. r. o., 29. augusta 6/1606, 974 01 Banská Bystrica ale-
bo kontaktujte PhDr. RNDr. Richarda R. Senčeka, PhD. alebo Mgr. 
Jarmilu Ďurišovú počas pracovných dní v Poštovom múzeu na Par-
tizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici. 

Vaše materiály vám vrátime a v knihe podľa želania uvedieme/
neuvedieme, odkiaľ ich máme. Veríme, že s vašou pomocou sa 
nám podarí pripraviť ďalšiu hodnotnú publikáciu o našej histórii. 

Za kolektív autorov:
Richard R. Senček a Michal Kiššimon
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V dnešnom čísle pokračujeme s poznávaním  ďalších štyroch hradov, tzv. 
zaniknutých. Väčšinou sú dostupné len po lesných cestách – chodníkoch 
a o ich histórii sa dozviete z osadených informačných  tabúľ.

MAGINHRAD – 430 m n. m., www.regionmalohont.sk, 
www.malohont.sk, www.zamky.sk,  
www.hrady.sk
Obec: Nižný Skálnik, Okres: Rimavská Sobota
Hrad Maginhrad bol postavený v 13. - 14. 
storočí na vrchu Maginhrad nad obcou Niž-
ný Skálnik a slúžil ako husitská pevnosť. Mal 
oválny pôdorys a pravdepodobne aj  vodnú 
priekopu s obranným valom. Keďže sa nám 
dodnes o ňom nezachovala žiadna historic-
ká správa, čas jeho zániku je dodnes nezná-
my. Zaniknutý hrad bol zničený v 15. storočí. 
Vrch Maginhrad so strmými svahmi bol po 
bokoch osídlený a je možné, že aj opevne-
ný. Hrad sa spomína  v nejednom diele zná-

mych slovenských spisovateľov alebo básnikov, akým bol napríklad Ján 
Botto, rodák z Vyšného Skálnika, kde sa v jeho rodnom dome nachádza 
pamätná tabuľa s bustou. V súčasnosti  je na vrchu Maginhrad  novopo-
stavená veľmi pekná a verejnosti prístupná vyhliadková veža – rozhľadňa 
s výškou skoro 17 m. Na tento vrch s rozhľadňou vedú  turisticky značko-
vané chodníky a to z obce Nižný Skálnik po zelenej turistickej značke cez 
Maginhrad do obce Vyšná Pokoradza a z obce Horné Zahorany po žltej 
turistickej značke cez Maginhrad do obce Veľké Teriakovce.
Odporúčame: návštevu obce Vyšný Skálnik - rodisko Jána Bottu, pamätná 
tabuľa, busta Jána Bottu, chatová oblasť, vodná nádrž aj pre rybárov, výstup 
na hrad Maginhrad - rozhľadňa  z obce Nižný Skálnik po zelenej turistickej 
značke a náučný chodník (drevené sošky s osadenými tabuľkami).

HRAD ŽAKÝL – 812 m n. m., www.zamky.sk, www.hrady.sk
Obec:  Podhorie, časť Teplá, 
Okres: Banská Štiavnica
V obci Podhorie, vzniknutej  
roku 1960 zlúčením dvoch 
historických obcí Žakýl a Tep-
lá, sa nachádza dnes už zanik-
nutý Žakýlsky hrad, nazývaný 
aj ako Pustý hrad alebo Bre-
zový hrad. Nachádza sa na 

vrchu Brezový hrad, kde sa nachádzajú pozostatky pustého Žakýlskeho  
hradu. Písomné dokumenty, ktoré by dokladovali počiatky a existenciu 
Žakýlskeho hradu v 13. storočí a neskorších časoch, sa dodnes nezacho-
vali. Prvá a súčasne i posledná  nepriama zmienka o existencii hradu 
pochádza až z obdobia 16. storočia, z roku 1560, keď dal cisár Ferdi-
nand I. vypočuť svedkov, ktorí pri hraničných sporoch zhodne označili 
za medzník chotárnu studničku pod „starým hradom“. Vraj tadeto v mi-
nulosti viedla Matejova cesta, ktorou do Kremnice  vozili strieborné fúry  
a pevnosť hradu mala často poskytnúť bezpečný útulok. O Žakýlskom 
hrade nevieme nič určité. O jeho počiatkoch  nemáme ani len potuchy, i 
koniec existencie vôbec nepoznáme. Veď v 16. storočí  už bol nazývaný 
„starým hradom“. Rozlohou pripomína viac hradisko ako zovretý útvar 
stredovekej pevnosti, ale správy Andreja Kmeťa o odkrytých múroch a 
nepochybné stopy dlát v tvrdej hornine poukazujú  na existenciu vyspe-
lej fortifikácie. Máme nádej, že jedného pekného dňa archeológovia od-
halia zabudnutú  minulosť pustého hradu – Žakýl, zakliateho vo valoch  
a nerovnostiach na temene vrchu Brezový hrad.
Odporúčame: návštevu obce Podhorie, zvyšky hradu Žakýl po modrej turistickej 
značke, cestou navštíviť i Žakýlske pleso, folklórne slávnosti, Kostol sv. Alžbety 
v časti Teplá – neskorogoticko- barokový, prestavaný rokoch 1717 – 1718,  
zvonicu pri kostole z roku 1873. Obcou prechádza modrá turistická značka.

PUSTÝ HRAD – HRAD TEPLICA -  629 m n. m., www.hrady.sk, 
www.hradteplica.estranky.sk
Obec: Sklené Teplice
Okres: Žiar nad Hronom
Na vrchu s kótou 629 m nad 
obcou Sklené Teplice sa na-
chádzajú staré ruiny bývalé-
ho  hradu Teplica, nazývaný 
aj Červený hrad. O počiat-
koch hradu sa nezachovali 
žiadne písomné záznamy. 
Sklenoteplický Pustohrad 
sa spomína vari už len v 
ľudových povestiach. Zaují-

mavá je ľudová tradícia, ktorá hovorí, že hrad patril templárom, ktorí 
boli v našich krajoch pred 600 – 700 rokmi, ktorých nazývali aj červe-
nými mníchmi - podľa veľkého červeného kríža, ktorý mali na plášťoch. 
Bol postavený na strmom brale a v dávnej minulosti mal však svojho 
času veľmi dôležitú úlohu. Prvá písomná zmienka o hrade Teplica je až 
z roku 1456, keď sa ho zmocnili vojská Jána Jiskru. Hrad mal neskoršie 
viacerých majiteľov a v roku 1602 ešte existoval. O samotnom zániku  
hradu nevieme nič určité, možno zanikol v čase stavovských povstaní v 
17. storočí. Samotné hradné múry boli rozoberané  ako stavebný ma-
teriál pre stavbu  kostola v Sklených Tepliciach v rokoch 1807 – 1810. 
Dnes je zachované len torzo zvyškov múrov a valové  útvary zarastené 
lesným porastom. Dobre viditeľné je murivo zahĺbeného objektu, cca 
70 cm precízne vymurované z lomového kameňa, pravdepodobne ide 
o cisternu na zachytenie vody. Ostatné murivá hradu padli za obeť ľud-
skej devastácii hradu pri jeho rozoberaní  na stavebný materiál.
Odporúčame: navštíviť obec Sklené Teplice a ich kúpele, parný kúpeľ, 
Banský kúpeľ z polovice 18. storočia, park vysadený 1835 – 1838, 
Kostol sv. Lukáša, socha Jána Nepomuckého, kúpalisko  a výstup na 
hrad Teplica (Pustý hrad).

SOVÍ HRAD – 270 m n. m., www.obecsurice.sk/galeria, www.mytna.sk, 
www.kamnavylet.sk/
atrakcia/sovi-hrad-
surice
Obec: Šurice,  
Okres: Lučenec
Impozantný kopec je 
vý raznou dominan-
tou obce Šurice, ktorý 
ukrýva v sebe stopy po 
hrade. História hradu 
v Šuriciach je doposiaľ 
nejasná a v literatúre 
uvádzaná ako prírodná 

pamiatka. Na samom vrchu sopečného sopúcha sa našli zreteľné sto-
py po hrade, ktorý môžete objaviť, iba ak preleziete 9-metrovú skalnú 
stenu. Ide o mohutnú obytnú vežu, ďalej cisternu a malý dvorček  na 
plošine s hospodárskymi budovami. Tvar a pôdorys hradu  určil so-
pečný výver, na ktorom sa hrad nachádzal. Na najvyššom mieste sú 
stopy – pozostatky po základoch najväčšej stavby. Pravdepodobne išlo 
o obytnú vežu, ktorá bola dominantou hradu. Ešte sa tu nachádza veľ-
ká cisterna vysekaná do skaly. Celý areál nepripomína  žiadny hrad a 
pokiaľ sa neprinútite preliezť cez 9-metrovú skalu, budete si myslieť, 
že ide len o krásny prírodný výtvor prírody. Vedie naň turistická žltá 
značka zo železničnej stanice Hajnačka asi 3 km.
Odporúčame: návštevu obce Šurice, obhliadka hradu Šurice, prechádzka 
po okolí obce, turistika na hrad Hajnačka alebo na hrad Šomoška.  

 Ján Vicen 
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