
BANSKÁ BYSTRICA 

 

PAMÄTNÍK SNP V BANSKEJ BYSTRICI  

Pamätník SNP v Banskej Bystrici je jeden z 

najvýznamnejších pamätníkov na  Slovensku, 

ktorých úlohou je pripomínať obdobie II. 

svetovej vojny a Slovenské národné povstanie, 

centrom ktorého bola  Banská Bystrica. Je 

dielom architekta Dušana Kuzmu. Pamätník 

bol dokončený v roku 1969. Múzeum SNP bolo založené 8. mája 1955. Týmto sa pridal k 

pôsobeniu Ústavu Slovenského národného povstania, ktorý tu vznikol už v decembri 1947. V 

súčasnosti sa v objekte nachádza múzeum a archív vývoja slovenskej spoločnosti v období 

rokov 1918 - 1948 so zameraním na protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie. 

Inštitúcia má celoslovenskú až medzinárodnú pôsobnosť a vykonáva odborno-metodickú, 

poradenskú a koordinačnú činnosť. Múzeum má k dispozícií 66 956 kusov múzejných zbierok 

a 136 157 kusov archívnych zbierok. Súčasťou je archív zo zameraním na múzejnú činnosť a 

obdobie rokov 1938 – 1945. Nachádza sa tu aj knižnica s 20 000 knižnými jednotkami. V 

roku  2004  dňa  27. augusta bola vytvorená stála expozícia so zameraním na prezentáciu 

rozhodujúcich politických, vojenských a spoločenských udalostí na Slovensku v rokoch  

1918 – 1948. Táto zbierka je najrozsiahlejšia zbierka tematikou, obsahom i materiálom zo 

všetkých doterajších expozícií. Počas roka sa v múzeu prezentujú aj krátkodobé tematické 

výstavy rôzneho charakteru (výtvarné, dokumentárne). 

 

MESTSKÝ HRAD  V                                                     

                            BANSKEJ BYSTRICI 

 

Mestský hrad v Banskej Bystrici, charakteristická 

dominanta a symbol historického jadra  Banskej 

Bystrice  s typickou siluetou dvojice cibuľovitých 

veží, situovaný hore na námestí. Je to  národná 

kultúrna pamiatka. Mestský hrad vznikol popri 

pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala 



založeniu mesta. Už v tých časoch tu stál farský kostol  Panny Márie, ktorý sa neskôr, 

koncom  stredoveku  stal centrom novej pevnosti. Funkciou mestského hradu bolo chrániť 

výnosy z ťažby drahých kovov, najmä z medi a striebra, a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu 

zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu mestská rada. Jednotlivé budovy rôznorodej funkcie 

obohnali spoločným opevnením, ktoré chránilo patriciát pred vonkajšími nepriateľmi i 

vnútornými nepokojmi, najmä počas baníckych vzbúr. Areál mestského hradu sa skladá z 

kostola Panny Márie, tzv. Matejovho domu, tzv. Slovenského kostola, radnice, budovy fary a 

kamenného opevnenia s baštami, vstupnou bránou s barbakanom, ktorým sa do areálu 

vchádzalo. Najstaršou budovou je neskororománsky farský kostol panny Márie z druhej 

polovice 13. storočia. Pôvodne ho obklopoval cintorín, na ktorom až do19. 

storočia stála románska kostnica. Bystrickí mešťania, inšpirovaní vzorom mestského hradu v 

Kremnici, opevnili v poslednej tretine 15. storočia priestor okolo farského kostola a postavili 

tu ďalšie budovy patriace samospráve  banských miest, mestskej správe a 

kráľovi: gotický dom kráľa Mateja (nazývaný aj Matejov dom) vznikol v roku 1479, mestská 

radnica okolo roku 1500; krátko predtým, v roku 1492, dostavali kostol sv. Kríža, nazývaný aj 

slovenský kostol, lebo sem chodili prevažne slovenskí obyvatelia, s bohatým vstupným 

neskorogotickým portálom. Opevnenie tvoril vysoký kamenný múr a kruhové bašty. 

Najdôležitejšou časťou opevnenia bola vstupná brána s barbakanom, dostavaná v roku 1512, 

do ktorej sa vstupovalo dvoma bránami, pre povozy a pre peších. V tom období prešiel farský 

kostol nákladnou stavebnou úpravou, ktorú podnes dokumentuje zachované oratórium s 

gotickou krížovou klenbou, bočná kaplnka sv. Barbory a neskorogotickým krídlovým oltárom 

od Majstra Pavla z Levoče a neskorogotická bronzová krstiteľnica od majstra Jodoka. 

Typologickou zaujímavosťou sú portréty svätých, ktorými iluzívne nahradili konzoly pod 

klenbou v presbytériu. Interiér kostola bol v tých časoch velmi hodnotný, hl. oltár vyhotovil 

Majster Pavol z Levoče a údajne bol ešte monumentálnejší ako levočský. Podľahol však 

ničivému požiaru v roku 1761; v roku 1767 ho nahradili barokovým oltárom s obrazmi od 

významného rakúskeho maliara J. L. Krackera. Zrútenú klenbu nahradili barokovou, s 

iluzívnou architektonickou freskou v presbytériu od A. Schmidta z rokoch 1767-1770. Z tohto 

obdobia pochádzajú aj typické siluety s cibuľovitými medenými strechami. Do mestského 

hradu po čase včlenili aj mestskú radnicu. V druhej tretine 16. storočia prešla viacerými 

stavebnými úpravami, ktoré jej vtlačili dnešný ráz. V roku 1546 ju podstatne rozšírili a 

prestavali. Čoskoro nato, v rockoch 1564-1565, majster Peregrinus  upravil jej priečelie 

vrátane starej neskorogotickej loggie a budovu ukončil renesančnou atikou s lastovičími 



chvostmi. V roku 2005 prebehla kompletná rekonštrukcia priestorov mestského hradu. Od 

roku 2009 je v priestoroch hradu kaviareň a reštaurácia. 

 

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM – 

THURZOV DOM V BANSKEJ BYSTRICI 

Stredoslovenské múzeum bolo založené v roku 

1889 a dnes je najstaršou kultúrnou inštitúciou 

v  meste. V  roku 2009 sa múzeum stalo 

nositeľom najprestížnejšieho ocenenia vo 

svojom obore –  Múzeum roka 2009. 

V súčasnosti má v prevádzke 3 stále expozície, 

v ktorých sa počas celého roka koná rad 

kultúrnych, vzdelávacích a odborných podujatí. 

V Matejovom dome bola v roku 2009 otvorená nová interaktívna expozícia venovaná histórii 

mesta Banská Bystrica, ktorá je v súčasnosti považovaná za jednu z najmodernejších na 

Slovensku. V expozícii sa nachádza väčšina najvzácnejších zbierkových predmetov múzea, je 

ozvučená hudbou banskobystrických autorov, je v nej využitá audiovizuálna prezentácia 

a infokiosky s množstvom informácii k téme, ktorá je obsahom jednotlivých miestností. 

Thurzov dom je jedným z najvzácnejších objektov na Námestí SNP a je sídlom  regionálnej 

expozície, ktorej podstatu tvorí história stredoslovenského regiónu a baníctva. V Thurzovom 

dome sa počas roka koná rad kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, ktoré sa 

tešia veľkej obľube návštevníkov. 

Tihányiovský kaštieľ  v  Radvani  je sídlom prírodovednej expozície s  názvom „Príroda 

stredného Slovenska”, ktorá poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného 

Slovenska. Člení sa na 8 celkov prezentujúcich krajinu tohto regiónu, jedna miestnosť je 

ozvučená zvukmi a hlasmi živočíchov, ktoré si môžu návštevníci sami zapínať podľa výberu 

na paneli. Celoročne sa tu koná rad sprievodných podujatí, animačných programov 

a tvorivých dielní, veľmi populárny je cyklus pod názvom Cestovateľské utorky, ktorý 

ponúka okúzľujúce pohľady na slovenskú i svetovú prírodu očami cestovateľov. 
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