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Úvod 
Príspevok približuje spôsob bývania zamestnancov n. p. Rudné 

bane v Banskej Štiavnici medzi rokmi 1948 – 1989 v bytoch na sídlis-
kách (Pod Kalváriou, Juh, Drie ová), v menších ohniskách bývania 
a tiež v baníckych domoch. Výskum bol realizovaný pomocou me-
tód popisného (dokumenta ného) historického výskumu a metód 
orálnej histórie.1  

Primárnym cie om príspevku bolo zvýšenie úrovne poznania zá-
kladných fenoménov života na banskoštiavnických sídliskách a po-
písanie špecifických podrobností týchto fenoménov. Popísané boli 
nasledovné fenomény: budovanie ob ianskej infraštruktúry na síd-
liskách a jej následné využívanie miestnymi obyvate mi (s upozor-
nením na infraštruktúrne problémy, tak ako vyplynuli z rozhovorov 
s pamätníkmi), proces rozhodovania sa pre s ahovanie do paneláko-
vého bytu alebo rodinného domu, proces s ahovania a tiež postupné 

                                                           
1 HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2008, s. 408. 
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zaria ovanie interiéru. V závere príspevku je popísaný spôsob vy-
tvárania a fungovania sociálnych väzieb na sídliskách.  

Okrem predstavenia vybraných aspektov sídliskového života 
v meste Banská Štiavnica, príspevok predostiera i zdôvodnenia i-
nov a postojov lenov baníckej komunity. Tento prístup posúva vý-
skum k explana nému a dáta boli získavané pomocou metód orálnej 
histórie.2 V rámci kvalitatívneho výskumu spôsobu bývania v meste 
Banská Štiavnica v období reálneho socializmu bolo oslovených pät-
nás  bývalých zamestnancov rudnobanského závodu rôzneho po-
hlavia, vekovej kategórie, vzdelania i pracovného zaradenia. Medzi 
pamätníkmi boli štyri ženy (dve s ukon eným u ovským a dve 
s vysokoškolským vzdelaním) a desa  mužov (jeden s vysokoškol-
ským vzdelaním, šes  s úplným stredoškolským vzdelaním a traja 
s u ovským vzdelaním). Jednotlivé pracovné pozície oslovených sú 
spolu s rokom narodenia uvedené pri každej výpovedi.  

Všetci oslovení dlhodobo (desa ro ia) obývali byt alebo dom v nie-
ktorom z obytných celkov na území mesta (aj ke  niektorí sa v Banskej 
Štiavnici nenarodili, ale pres ahovali sa sem za prácou po ukon ení 
vzdelávacieho procesu). Niektorí pamätníci obývali byt (alebo dom) 
už od jeho kolaudácie, iní vystriedali viacero ohnísk bývania (bydlísk), 
ale na každom pobudli minimálne tri roky. Pri respondentoch sú zve-
rejnené iba obytné štvrte, presné adresy bydliska (názov ulice) nie sú 
uvádzané z dôvodu ochrany osobných údajov respondentov.   

Pôvodní obyvatelia najstarších bytových domov na území mesta 
sa h adali ažko. Najmä na sídlisku Pod Kalváriou už vä šina pô-
vodných obyvate ov, t. j. tých, ktorí sa do bytoviek nas ahovali 
v ase ich kolaudácie, nežije alebo im ich zdravotný stav nedovo o-
val zapoji  sa do výskumu. Napokon boli oslovení traja pamätníci, 
bývalá úpravárka narodená v roku 1937, predák, neskôr technik, 
narodený v roku 1947 a lama , neskôr kompresorista narodený v 
roku 1946. Oslovení boli siedmi rezidenti sídliska Juh – vedúca pra-
covní ka narodená v roku 1933, údržbár narodený v roku 1937, ve-
dúci expedície narodený v roku 1939 a traja lama i, jeden narodený 
v roku 1941 a dvaja narodení v roku 1946, a tiež technologi ka naro-

                                                           
2 VAN K, Miroslav – MUCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlas m pam -
ti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha : s.n., 2007. 



Zuzana Denková 
  

 

48 

dená v roku 1949. Na najmladšom sídlisku Drie ová žili traja z oslo-
vených pamätníkov – hutman narodený v roku 1949, technologi ka 
narodená v roku 1949 a lama  narodený v roku 1959. V rekonštruo-
vaných starých baníckych domoch i novostavbách rodinných do-
mov bývali piati pamätníci – vedúci pracovník narodený v roku 
1923, administratívna pracovní ka narodená v roku 1933, predák 
narodený v roku 1944 a dvaja lama i narodení v rokoch 1946 a 1959. 
Treba pripomenú , že viacerí oslovení prešli v skúmanom období 
bytmi v rôznych ohniskách bývania na území mesta. S pamätníkmi 
boli vedené pološtruktúrované rozhovory realizované v rokoch 2013 
až 2018 a v publika nom výstupe im boli z dôvodu zachovania ano-
nymity pridelené fiktívne mená.  

Pamätníci obývali po as svojho života viaceré sídliskové byty na 
území mesta. Sídliskové byty, ako píše J. Musil, boli stavané nie ako 
prechodné, ale ako definitívne riešenia bytovej situácie v eskoslo-
vensku.3 Prvé obytné domy sa za ali stava  už pred prvou svetovou 
vojnou. Po druhej svetovej vojne bol vo ný trh s bytmi nahradený 
systémom pride ovania bytov, plochy bytov boli normované a vy-
tváranie nových bytových sídiel ovplyv ovali najmä predpisy, nor-
my a sociálna politika. V dobe svojho vzniku boli socialistické sídli-
ská jedinou možnos ou získania nového bývania, a preto túto mož-
nos  využívali rôzne socioprofesiové skupiny udí. Aj preto boli 
socialistické sídliská z h adiska sociálnej skladby pestré.4 

Úrove  bývania na sídliskách hodnotia inak bádatelia a inak 
obyvatelia. Bádatelia asto poukazujú na technické nedostatky by-
tov, nekoncep né úpravy medziblokových priestorov, absenciu vo -
ných plôch, nedostato nú ob iansku vybavenos  i uniformný vzh ad 
bytových domov. Obyvatelia bytov napriek týmto skuto nostiam 
hodnotia život na sídliskách pozitívne. Hodnotenia vyplývajú z vý-
sledkov výskumov realizovaných v 70. rokoch 20. storo ia v rámci 
úlohy Komplexní zhodnocení povále né sídlištní výstavby v SR, do kto-
rého sa zapojili J. Musil, O. Nový, I. Horký, L. Kota ka, E. Librová, L. 
                                                           
3 MUSIL, Ji í – HORSKÁ, Pavla – MAUR, Eduard: Zrod velkom sta, urbanizace eských 
zemí a Evropa. Praha : Paseka, 2002, s. 352; MURIE, Alan – KNORR-SIEDOW, Thomas 
– VAN KEMPEN, Ronald: Large Housing Estates in Europe. General Developments and 
Theoretical Backgrounds. Utrecht : Restate, 2003, s. 61. 
4 MUSIL, Ji í: Sociologie soudobého m sta. Praha : Svoboda, 1967, s. 324. 
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Macková alebo Z. Ryšavý. V publika ných výstupoch predstavili 
jednotlivé sídliskové celky v republike, a tiež analyzovali reakcie ich 
obyvate ov na bývanie, na problémy každodenného života, spokoj-
nos  s bytmi, domami, ich okolím, ob iansku vybavenos  sídlisk, 
susedské vz ahy i trávenie vo ného asu. Výskumy ukázali, že na 
eskoslovenských sídliskách existoval bohatý sociálny život.5 

 Sídliská sa v Banskej Štiavnici (i v iných mestách) stavali najmä 
pre tri kategórie udí.6 V prvom rade pre zamestnancov, ktorí pri-
chádzali do mesta za prácou v priemyselných podnikoch, pre rodi-
ny, ktoré obývali historické domy a predstavitelia mesta ich potre-
bovali z rôznych dôvodov vys ahova , a napokon pre mladé rodiny 
s de mi. Nové ohniská bývania mali riešenú kanalizáciu, vodovod, 
byty boli vzdušné a svetlé.  

Bytové jednotky obývali jadrové jednogenera né rodiny, t. j. rodi-
ia a deti, o bol významný rozdiel oproti minulosti, kedy domy 

obývalo širšie príbuzenské spolo enstvo a asto i služobníctvo, e-
a , at . Dispozícia bytov neodrážala sociálne postavenie majite a, 

ke že sa bytové domy nestavali pre konkrétneho obyvate a, ale, ako 
upozor oval Ch. Jencks, pre typizovaného moderného loveka, kto-
rý v podstate nikdy neexistoval.7 Aj preto sa v dispozíciách bytov 
i bytových domov napríklad nerátalo s priestorom na prácu a zá u-
by. Z archívneho výskumu banskoštiavnických sídlisk vyplynulo, že 
v spolo ných priestoroch niektorých bytoviek boli vybudované diel-
ne, v ktorých si mohli nájomníci napríklad realizova  drobnú údržbu 
zariadení. Pod a pamätníkov sa tieto priestory využívali nerovno-

                                                           
5 NOVÝ, Otakar: Lidská sídla. In: V ci kolem nás. ed. Karel Honzík, Praha 1961, s. 79-
126; RYSAVÝ, Zdenek – MUSIL, Jirí: Komplexní zhodnocení poválecné sídlistní výstavby v 
CSR. Nové obytné soubory v CSR 1946 – 1970: rozbor skladby a polohy nových sídlist ve 
svetle výsledku scítání lidu, domu a bytu 1970 a typologie nových sídlist. 1980, s. 63; 
HORKÝ, Ivan: Tvorba obytného prost edí. Praha : SNTL, 1984; MUSIL, Ji í: Lidé a sídlišt . 
Praha : Svoboda, 1985, s. 333. 
6 Príspevok sa podrobnejšie nevenuje výstavbe sídlisk, ich územnému situovaniu, 
financovaniu bývania a podobne z dôvodu, že tejto problematike sa venuje samostat-
ný príspevok: DENKOVÁ, Zuzana: Bytová výstavba v Banskej Štiavnici medzi rokmi 
1948 – 1989 (mestské územné plány, bytová politika, typológia bývania). In: Acta 
historica Neosoliensia. tom. 21, vol. 1, 2018, s. 26–59. 
7 JENCKS, Charles: The Language of Postmodern Architecture. London : Academy 
Editions, 1977. 
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merne, niektorí susedia viac, iní menej a boli vchody, kde priestor 
obsadil jeden lovek a desa ro ia ho s tichým súhlasom susedov 
využíval pre vlastné potreby (napríklad kvôli špecifickej zá ube).  

V infraštruktúre sídlisk chýbali pozemky, ktoré by sa dali využí-
va  na vo no asové aktivity, hry detí alebo na pestovanie zeleniny a 
ovocia. Obrábanie pôdy a drobnochov patrili v minulosti k denným 
aktivitám udí a záhradkár eniu sa pamätníci chceli venova  aj v mies-
te nového bydliska. Postupne si prenajímali a svojpomocne uspôso-
bovali menšie pozemky v okolí bytoviek (Pod Kalváriou, na starej 
železni nej stanici, na Povrazníku), budovali na nich záhradky a 
niekde stavali aj prístrešky na chov hydiny, zajacov at . Záhradka 
nebola iba záujmovom aktivitou, ale dopestovaná zelenina, ovocie a 
dochovaná hydina boli individuálnym riešením nedostatku mäsa, 
ovocia a zeleniny na trhu: „Ja mám ako jediný tam záhradku dodneska. 
Pozemok od mesta, pod oknáma, 49 rokov. Dopestova  som si vedel všetko, 
jedným asom som mával 20 – 30 kureniec. Zajace tam chovali, ve a. Ovoc-
né stromy som si nasadil. Tie záhradky, to pôvodne bolo smetisko. Ke  som 
chcel za a  sadi , tak som musel 4 tatrovky zemi dovies . Z bani som mal 
banské vozíky, dodneska ich tam mám a chytám vodu (predák, neskôr 
technik narodený v roku 1946).“  

Takmer všetky bytovky premenili svoje bezprostredné okolie na 
kvetinové predzáhradky (zasadené tam boli ruže, kosatce, tulipány, 
narcisy, margarétky, snežienky, pivónie, fuksie). Od chodníkov boli 
oddelené železným plotom a svojou estetikou pripomínali predzá-
hradky, ktoré stáro ia krášlili prie elia domov. V okolí bytoviek ná-
jomníci vysádzali aj stromy: „Vo áky smre ok alebo brezku. Vo áke kríky 
sme posadili. Sme vtedy mali malé deti, tak viete, ženy s ko íkmi, tak boli 
lavi ky a tak sa tam vysedávalo (hutman narodený v roku 1949).“ Pes-
tovanie kvetín pretrváva na sídliskách podnes, aj ke  sa o ne starajú 
skôr pôvodní obyvatelia zo zotrva nosti.  

    
Ob ianska infraštruktúra 
Na kvalitu bývania na sídliskách vplývala prítomnos  ob ianskej 

infraštruktúry. Výstavba vo verejnom záujme zah ala obchody, 
služby, školy, škôlky, nemocnice, športoviská. Patrila sem i cestná 
infraštruktúra a tiež inžinierske siete, zve a ovanie verejných prie-
stranstiev a pamiatková obnova historických budov.  



Spôsob bývania baníkov a ich rodín na sídliskách v Banskej Štiavnici ... 
 

 

51 

V 50. rokoch sa pozornos  v meste orientovala najmä na výstavbu 
predškolských a školských zariadení. Zo sídliska Pod Kalváriou cho-
dili deti do provizórnej škôlky a jaslí v priestoroch dnešného parko-
viska pod baníckou školou, základnú školu (tzv. prvú) mali vybu-
dovanú na Starom ihrisku. Do škôlky pod baníckou školou spo iat-
ku chodili aj deti zo sídliska Juh. Škola pre sídlisko Juh bola odo-
vzdaná do užívania 1. 9. 1962. V roku 1964 bol dostavaný Lesnícko-
technický internát. Nové jasle a materskú školu na Križovatke za ali 
obyvatelia sídliska Juh užíva  v roku 1973. alšie detské jasle a ma-
terská škola boli vybudované na sídlisku Drie ová (80. roky 20. sto-
ro ia) a pre sídlisko Pod Kalváriou na ulici Mierová (v 90. rokoch 20. 
storo ia). Vlastné jasle prevádzkovali vo svojej bezprostrednej blíz-
kosti priemyselné podniky Pleta, Rudné bane i Tabakový závod, 
zvy ajne v rodinných domoch.    

V rokoch 1954 – 1955 bola v meste konštatovaná zlá „hygienicko-
zdravotná a telesno-kultúrna situácia“, ke že v domoch a bytoch absen-
tovali sociálne zariadenia. Mesto za alo uvažova  o výstavbe verej-
ných kúpe ov, ktoré boli napokon v priestore športového ihriska sprís-
tupnené v roku 1968.8 V apríli 1961 sa za alo so stavebnými prácami 
na Všešportovom štadióne, ktorý mal by  uspôsobený na rôzne druhy 
športu.9 Areál sa iasto ne podarilo dokon i  v roku 1973 odovzdaním 
hracej plochy, atletickej dráhy, sociálnej budovy a vnútorného oplote-
nia.10 V roku 1965 mesto zaradilo do akcií zve a ovania amfiteáter 
(kolaudovaný 19. 8. 1970).11 Mesto od roku 1951 plánovalo výstavbu 
nového kultúrneho domu. Vypracovaná bola kompletná technická do-
kumentácia, ale v roku 1954 sa konštatovalo, že sa požiadavke mesta 
nevyhovelo.12 Nový mestský kultúrny dom nebol nikdy postavený. 
Národný podnik Pleta sa napokon v roku 1961 za al zaobera  pro-
                                                           
8 LICHNER, Marián (ed.): Banská Štiavnica – svedectvo asu. Banská Bystrica : Štúdio 
Harmony, 2002, s. 256. 
9 Štátny archív v Banskej Bystrici ( alej ŠA BB), pracovisko Archív Banská Štiavnica 
( alej p. ABŠ), fond Rada MNV, škatu a . 7 („Štadión – bežeckú dráhu a dosko ištia 
upravil súdruh Sibera zo Slávii Sport Praha“). 
10 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 8. 
11 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 8, Vyhodnotenie priebehu družstevnej 
bytovej výstavby z 12. 4. 1965. 
12 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 7, Zápisnica zo zasadnutia plánovacej 
komisie z 25. 1. 1954. 
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jek nou a technickou dokumentáciou prípravy výstavby kultúrneho 
domu ROH Pleta na Križovatke, ktorý sa aj podarilo dostava . 

Banská Štiavnica mala nevyhovujúce zdravotnícke zariadenie. 
Jedna as  lôžkového oddelenia OÚNZ bola umiestnená v budove 
bez ústredného kúrenia (postavenej v 16. storo í) ne aleko centra 
mesta smerom na Hornú Reslu a druhá as  sídlila 3 km odtia  na 
Povrazníku. Objekt novej nemocnice mal by  situovaný na sídlisku 
Drie ová. Základný kame  výstavby bol napokon položený až 
v roku 1983 a do užívania bola nemocnica s poliklinikou odovzdaná 
v roku 1991.13  

Obyvate stvo mesta zápasilo s nedostatkom služieb. Mestský pod-
nik Komunálne služby mesta zriadený 30. júna 1953 zah al kvetinár-
stvo, osobnú i nákladnú autodopravu, fotoslužbu, holi stvo, pohreb-
níctvo, pílenie dreva, kúpalisko Klinger a istenie obcí. V oblasti slu-
žieb pôsobil Okresný priemyselný podnik (rádiotechnika, autoopra-
vov a, alúnnictvo, stolárstvo, výroba hra iek, výroba kobercov, kraj-
írstvo, kníhviaza stvo, sklenárstvo) a Reštaurácie n. p. s podnikovým 

riadite stvom v Banskej Bystrici.14  
Politicky dôležitým projektom, ktorý mal v 50. rokoch oslobodi  

ženu z kruhu domácich prác a vytvori  jej priestor pre realizáciu v 
zamestnaní boli verejné prá ovne. Prá ov a vybudovaná v Štefulto-
ve však bola zle vybavená a nerentabilná.15 Holi stvo a kaderníctvo 
boli v roku 1956 sústredené v centre na tzv. Terase.16 Najvä ším pro-
jektom, ktorý zostal v štádiu vízie, bolo vybudovanie centra komu-
nálnych služieb, tzv. Domu služieb, ktorý sa mal postavi  v blízkosti 
centra oproti hotelu Grand. S výstavbou sa rátalo už v rokoch 1961 – 
1965. Na prízemí novopostaveného objektu mala by  údržba, skle-
nárstvo, zámo níctvo, oprava spotrebi ov a pohrebníctvo. V zadnom 
trakte ústredný sklad a prá ov a so samoobsluhou. Na prvom po-
schodí kaderníctvo, holi stvo, kozmetika, fotoslužba, knihárstvo. Na 
druhom poschodí kancelárie, spolo enská miestnos  ( ervený kútik) 

                                                           
13 LICHNER, M. (ed.): Banská Štiavnica – svedectvo asu, s. 256. 
14 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 7. 
15 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 7, Správa o plnení výkonov, nákladov a 
akumulácie Komunálnych služieb z 8. 12. 1955. 
16 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 7, Správa o postupe prác výstavby mesta 
a zameranie sa na plnenie ak ného programového plánu, 16. 12. 1955. 
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a zasada ka. Umiestnené tam mali by  aty maliarov, murárov, tesá-
rov, klampiarov.17 Projekt sa nikdy nezrealizoval.  

V meste bola nedostato ná sie  obchodov, ktorá neodrážala vy-
tváranie nových ohnísk bývania. Dobudovanie tejto infraštruktúry sa 
malo projektovo pripravi  do roku 1960.18 V roku 1964 existovalo 
v meste pätnás  obchodných systémov, ktoré tvorilo pä desiattri pre-
dajní.19 Mesto postupne rozširovalo obchodnú sie  smerom na Hor-
nú Reslu i Jergištôl u, zriadilo bufet na Križovatke. 20    

V ase s ahovania obyvate ov na sídliská, neboli dobudované ces-
ty a chodníky. Najhoršia situácia bola na sídlisku Drie ová, kde mu-
seli obyvatelia chodi  v daždivom po así v gumených ižmách a bro-
di  sa cez kopy bahna. Okrem chodníkov, ciest a zelene absentovali 
na sídliskách aj detské ihriská. Informátori vnímali obmedzené mož-
nosti pre hry detí, hoci na druhej strane na sídlisku Pod Kalváriou im 
ihriská nechýbali, ke že okolo bytoviek bol pre detské hry dostatok 
vo ných plôch. Horšie to bolo na sídlisku Juh (Dolná ulica): „Bolo to 
tam ve mi obmedzené, asom sa vybudovalo naproti detské hrisko, piesko-
visko, bazén, ale ja nepamätám, žeby bol využívaný, o sa riešilo vtedy, 
tam, kde je postavený hotel SPP, tam bol naprojektovaný kultúrny dom 
nový, banícky a ako sa ide tuná smerom k Jednote, obchodíku, tam bol panel 
                                                           
17 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 7, Zápisnica z 23. 12. 1960. 
18 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 7, Ak ný plán na roky 1956/1960, Správa 
o plánovaní akcií do druhej pä ro nice v rámci Ak ného programového plánu pre 
mesto Banská Štiavnica a jeho predmestie z 29. 11. 1955. 
19 Boli to nasledovné predajne: ZDROJ Žiar nad Hronom (3 samoobsluhy, 5 potravino-
vých pultových predajní, 2 bufety pre robotníkov, tzv. panelbufety, v ktorých predávali 
desiatové polievky, šaláty, párky, ale apovalo sa tam i pivo a zvykli tam chodi  aj do-
máci: Tola na Drie ovej, panelbufet na Dolnej ulici), 4 predajne na výsek mäsa, 2 mlie-
karne, 2 trafiky); TEXTIL Žilina (1 textil a galantéria, 2 kusový textil, 1 metrový a bytový 
textil, 1 kusový metrový textil a galantéria, 1 predaj a štandard), ODEV Žilina (3 predaj-
ne: dámske odevy, pánske odevy, detské odevy), OBUVA Žilina (3 predajne, z toho 1 
kožená galantéria), DOMÁCE POTREBY Banská Bystrica (1 predaj a mechanická, 1 
kovo, 1 elektro, 1 sklo), DROBNÝ TOVAR Banská Bystrica (2 predajne papiernictva, 1 
hra kárstvo a chémia), DROGÉRIA Žilina (1 predaj a farby – laky, 1 drogéria), NÁBY-
TOK Žilina, KLENOTY Žilina, SLOVENSKÁ KNIHA Žilina, LEKÁRNE OÚNZ Žiar nad 
Hronom (2), MOTOTECHNA Banská Bystrica, STREDOSLOVENSKÉ PEKÁRNE A 
CUKRÁRNE n. p. Závod Žiar nad Hronom Banská Štiavnica (2), PREDAJ A STAVEB-
NÍN JEDNOTA SD Nová Ba a, OPTIKA, ZELENINA Žiar nad Hronom (3).  
20 ŠA BB, p. ABŠ, fond Rada MNV, škatu a . 8, Rozvoj obchodnej siete pod a zápisu z 
27. 10. 1964. 



Zuzana Denková 
  

 

54 

bufet, tam sa malo vstúpi  do mestského parku a v jednej asti bolo napro-
jektované aj detské hrisko (vedúci expedície narodený v roku 1939).“ 

Na sídliskách chýbali garáže pre autá. Garáže si obyvatelia po-
stupne stavali sami. V niektorých panelákových domoch na sídlisku 
Drie ová bola garáž priamo sú as ou bytového domu, boli však 
pamätníci, ktorí mali o takúto garáž záujem, ale nedokázali sa o u 
uchádza , lebo nebolo žiadne verejné konanie. Pamätníci uviedli, že 
im kompetentní tvrdili, že v bytovke garáže vybudované nebudú. 
Napokon boli. Postupne si budovali garáže na rozparcelovaných 
plochách na okraji sídliska Drie ová, na okrajoch ulíc na sídlisku 
Pod Kalváriou i na tzv. Soj om vrchu na sídlisku Juh. Najhoršia bola 
situácia na Dolnej ulici, kde nebol pre garáže priestor, a tak si ich 
mohli majitelia budova  len vo vzdialenejších lokalitách, napr. na 
Zigmund šachte alebo na starej železni nej stanici.     

Všetky bytové domy mali okrem bytov aj spolo né priestory. 
V suteréne pivni né kóje, ktoré využívali na odkladanie starších, 
nepotrebných vecí i sezónne využívaného vybavenia. V bytových 
domoch, kde sa kúrilo pevným palivom aj na uskladnenie uhlia 
a dreva. Okrem pivníc bývali v suteréne ko ikárne, sušiarne (man-
g ovne) a prá ovne. Využite nos  týchto priestorov bola rôzna. Ko-
ikárne bývali pod a spomienok asto vykrádané, a najmä na vä ších 

sídliskách sa v nich báli necha  nie o hodnotné. Niektorí spomínali 
prítomnos  myší, o odrádzalo mami ky odklada  tam ko íky. Prá-
ovne boli využívané rôzne, v 50. – 60. rokov viac, lebo udia nemali 

vlastné prá ky, od 70. rokov menej, lebo sa po et vlastných prá ok 
zvyšoval. Nájomníci mali problém s ich umiestnením, ke že sa 
s nimi vo výbave bytu nerátalo a kúpe ne boli rozmermi minimalis-
tické. Prá ovne a mang ovne nemal každý vchod, ale boli spolo né 
pre viaceré vchody (niekde pre dva, niekde pre tri).  

 
Príbehy s ahovania 
V Banskej Štiavnici bola od konca 40. rokov 20. storo ia bytová 

kríza. Kríza trvala takmer tri desa ro ia, najvýraznejšie však posti-
hovala obyvate ov v 50. a 60. rokoch 20. storo ia. Zamestnanci n. p. 
Rudné Bane závod Banská Štiavnica mali vä šiu možnos  získa  byt 
ako zamestnanci iných priemyselných podnikov, lebo ich zamestná-
vate  významne participoval na výstavbe bytov v meste a dispono-
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val vlastnými podnikovými bytmi. Pôvodne rudnobanské byty obja-
vujeme vo všetkých sídliskách na území mesta od za iatku 50. rokov 
do konca 80. rokov 20. storo ia.21 

Zamestnanci závodu sa so žiados ami o pridelenie bytu obracali na 
bytovú komisiu závodného výboru Revolu ného odborového hnutia 
( alej ZV ROH), ktorá mala už od roku 1945 (vtedy ešte Závodný 
výbor Rudných baní) rieši  zlú bytovú situáciu v meste. V období pred 
za atím hromadnej bytovej výstavby nedostatok bytov kompenzovala 
výkupom a opravami starých baníckych domov, ktoré potom dostáva-
li zamestnanci do prenájmu. Žiadosti o pridelenie podnikového bytu 
smerovali priamo na Bytovú komisiu ROH a Závodná rada ROH 
o pride ovaní bytov rozhodovala. Okrem splnenia podmienky, že 
muselo ís  o zamestnanca závodu, ku kladnému vybaveniu žiadosti 
pristúpili vtedy, ke  išlo o zamestnanca s rodinou, ktorá nemala sa-
mostatné bývanie. Pod a spomienok sa k bytu ahšie dostali angažo-
vaní zamestnanci, najmä lenovia Komunistickej strany.22 

Vä šina pamätníkov mala pred s ahovaním do nového bytu pri-
bližne rovnakú životnú situáciu. Nachádzali sa v najvýznamnejšej 
fáze rodinného života, vo fáze rodi ovstva. Práve založenie rodiny 
sa totiž stávalo predpokladom získania bytu. Skúmané rodiny mali 
spolo ný pomerne nízky vek pri zakladaní rodiny, vä šinou okolo 22 
rokov. V sledovanom období toto správanie korelovalo so správaním 
vä šiny populácie v socialistickom eskoslovensku.23  

Rodiny, ktoré mali jedno die a, bývali asto spolo ne s rodi mi 
alebo svokrovcami v starom baníckom dome. Manželia boli zamest-
naní, muž zvy ajne v banskom závode a žena v niektorom z priemy-
selných podnikov na území mesta, v Plete, Dužine alebo Tabakovom 
závode. Pod a sociológa I. Možného bola ich situácia totožná s 95 % 
populácie v eskoslovensku.24 Rodiny pochádzali z Banskej Štiavni-
ce alebo sa sem pris ahovali za prácou, zvy ajne však mal minimálne 
jeden z manželov korene v meste alebo blízkom okolí. Niektorí res-
pondenti nebývali priamo v meste, ale v okolitých mestských as-

                                                           
21 DENKOVÁ, Z.: Bytová výstavba v Banskej Štiavnici, s. 26–59. 
22 DENKOVÁ, Z.: Bytová výstavba v Banskej Štiavnici, s. 26–59. 
23 MOŽNÝ, Ivo: Sociologie rodiny. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002, s. 130. 
24 MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny, s. 130. 
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tiach a obciach (Horná Rove , Štefultov) a do práce dochádzali. Pre 
obe skupiny pamätníkov bolo rozhodnutie pre s ahovanie do pane-
lákového bytu dobrodružstvom, odklonom od dovtedy poznaného 
každodenného života.25  

Pamätníci opisovali stiesnené podmienky bývania v rodi ov-
skom dome, v ktorom obývali jednu izbu bez kúpe ne so suchým 
záchodom. Zvy ajne mali takýto dom mimo centra mesta. Na dru-
hej strane v 1. polovici 20. storo ia to bola bežná forma bývania 
chudobnejších udí. Byty s nieko kými miestnos ami situované 
v centre obývalo meštianstvo. Byty mali obývaciu izbu (tzv. parád-
nu), spál u, kuchy u a niekedy aj samostatnú izbu pre deti.26 
K bytom patrilo príslušenstvo ako komora, pivnica, záchod. Obý-
vacia izba bola zvy ajne najvä šou miestnos ou a bola zariadená 
pohodlným nábytkom, v sekretároch bol vyložený honosný porce-
lán, sklo, dekoratívne sošky. Niekedy tvorili zariadenie obývacej 
izby aj hudobné nástroje. Izba bývala uprataná a uzatvorená, rodi-
na sa v nej nezdržiavala, bo-la ur ená pre prijímanie významných 
návštev. Aj lenovia meštianskych rodín zvy ajne obývali jednu 
miestnos  a to kuchy u, ktorá bola dobre vykúrená, a tak sa tam 
spávalo, umývalo, jedlo, pracovalo, u ilo, sušila sa bielize  a prijí-
mali sa bežné návštevy.27  

Pamätníci bývali v rodi ovskom dome zvy ajne rok a takmer 
všetkým sa do roka podarilo osamostatni . Našli sa takí, najmä 
príslušníci staršej generácie, ktorí v 50. a 60. rokoch získali byt v 
historických objektoch, ktoré patrili Rudným baniam. Spomína sa 
najmä Kammerhof a Klopa ka. V týchto objektoch sa nachádzali 
staré byty s vysokými klenbami, nedostato ne vybavené, ale zato 
v centre mesta. Pamätníci si tieto byty chválili najmä pre ich polohu. 
Blízkos  centra vyvažovala nekomfortné bývanie. Takéto byty opus-
tili až ke  museli, napríklad z dôvodu ich generálnej rekonštrukcie. 

                                                           
25 SIMMEL, Georg: Peníze v moderní kultu e a jiné eseje. Praha : Sociologické 
nakladatelství, 2006, s. 206. 
26 Detské izby vznikli až v 19. storo í, kedy sa za ali zdôraz ova  špecifické potreby 
detí pre život. 
27 LENDEROVÁ, Milena – JIRÁNEK, Tomáš – MACKOVÁ, Marie: Z d jin eské 
každodennosti. s.l. : Nakladatelství Karolinum, 2017, s. 471. 
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Vtedy im závod pridelil byt inde, zvy ajne na sídlisku v panelo-
vom bytovom dome.   

Bytovú krízu inak vnímali pamätníci, ktorí o byt žiadali v 50. a 60. 
rokoch 20. storo ia, ke  v meste kríza vrcholila, a inak mladší za-
mestnanci, ktorí žiadali o byt koncom 70. rokov a v 80. rokoch, ke  
sa stavalo posledné sídlisko (Drie ová) a bytov pre zamestnancov 
Rudných baní bolo v meste dos . Na situáciu v 60. rokoch spomína 
Ivan: „Podal som si žiados  na byt na ba u a bol mi pridelený byt Pod 
Kalváriou, dvojizbový byt v inžáku. V bytovej komisii som bol v poradov-
níku asi šiesty. Nako ko som bol ženatý, mal som die a, mi umožnili tam ís  
býva . Viem, že sa aj roky podpisovali, že budem u bani, ale nepamätám si 
to už nejako. akal som asi do roka, vtedy to bolo vo výstavbe (lama , 
kompresorista narodený v roku 1946).“ Ivan byt napokon dostal, nie 
však trojizbový ako žiadal, ale iba dvojizbový na štvrtom poschodí 
v bytovke bez vý ahu. Nesplnenie požiadaviek bolo dôvodom jeho 
nespokojnosti i prí inou alšieho s ahovania.   

Ján spomína ako riešil svoju bytovú situáciu na sklonku 70. ro-
kov: „Som sa po vojne oženil a Rudné bane ponúkali jednoizbový byt bez 
problémov novým zamestnancom. Nad Bielym domom boli postavené 
takéto byty. Už prebiehala výstavba sídliska Drie ová, aj tam bane dispo-
novali bytmi. Akonáhle sme si založili rodinu, okamžite sme dostali trojiz-
bový byt, v ktorom sme potom bývali, kým sme si nepostavili dom (lama , 
narodený v roku 1959).“  

Ladislav, otec viacpo etnej rodiny, v rozhovore uviedol, že keby 
mal záujem, mohol dosta  rodinný dom typu OKAL: „Mali sme 
nárok aj na okál, že máme 4 deti, my sme už ale mali rozostavané (pra-
covník na doprave, razi  chodieb, lama , predák, strelmajster, u i-
te  odborného výcviku, narodený v roku 1944).“ Bývanie v okáli 
považoval za lepšie bývanie, ku ktorému sa dostalo málo zamest-
nancov závodu.  

Každý respondent dostal možnos  býva  v podnikovom byte. Bo-
li takí, ktorí mali vyhliadnutý iný byt ako dostali. Dôvodom bola 
pod a nich atraktivita niektorých bytov, a preto mala o ne záujem 
„vrchnos “: „Asi v 68-om, ke  Rusi prišli, sme sa s ahovali semká (do 36 
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bytovky). Tie paneláky pod kostolíkom28... mali sme aj my tam žiados , ale 
ke  sa to postavilo, tak pánov bolo viacej, tí sa tam vopchali a my sme byt 
nedostali (pracovník v mechanickej dielni (údržbár), narodený v roku 
1937).“ Predstavitelia vtedajšieho manažmentu zasa uvádzali, že o 
tieto byty nebol ve ký záujem, lebo boli v porovnaní s inými lokali-
tami drahšie: „My sme tu dostali 11 bytov a nikto sa sem nechcel nas aho-
va , lebo tu bolo strašne vysoké nájomné, no a tak potom, som sa aj ja takto 
dostala sem, ja som mala dobrý byt, ale mi povedali, aby som bola uvedome-
lá. Všetcia, hlavný geológ, hlavný inžinier, to všetko malo ís  sem býva . 
Ale nechceli a ja som sa teda pres ahovala a ne utujem, som ve mi spokojná 
tu. Oni (robotníci – poznámka autorky) tie byty tam dostali (zadarmo – 
poznámka autorky), my sme platili 28 000, oni neplatili ni  (technická 
pracovní ka a vedúca pracovní ka narodená v roku 1933).“ Výskum 
ukázal, že tieto bytové domy mali skuto ne najpriestrannejšie byty. 
Na druhej strane boli situované blízko cesty a okolo absentovala 
zele  a plochy pre hry detí.  

Boli zamestnanci, ktorí pred bývaním v panelákovom byte upred-
nostnili rodinný dom. Zaobstarali si starý banícky dom, ktorý zvy-
ajne nesp al základné kritériá moderného bytového štandardu a 

museli ho postupne rekonštruova . Svoj výber zdôvod ovali vz a-
hom k prírode a k záhradkár eniu. Napriek tomu, že mali v domoch 
v ažko prístupnom teréne ažší život, svoj výber ani dnes ne utujú.  

 
Bývanie v starom baníckom dome  

as  oslovených bývalých zamestnancov n. p. Rudné bane si zvoli-
la bývanie v rodinnom dome. Túžba po vlastníctve domu bola charak-
teristická najmä pre predindustriálnu spolo nos  a v 19. storo í to bol 
prevažujúci spôsob bývania na vidieku. Neskôr sa viac ako vlastníctvo 
za ali zdôraz ova  aspekty ako pohodlie, súkromie, rešpekt.  

Zamestnanci banského podniku mali pod a vlastných spomienok 
viaceré možnosti získania domu. Mohli sa uchádza  o pôži ku na 
stavbu alebo rekonštrukciu domu alebo získa  starý dom od zamest-
návate a do prenájmu. Nový dom mohli stava  klasickou technoló-

                                                           
28 Ulica Dolná 906/33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, spolu 56 bytov typu TO 6 B postavených 
v roku 1973 – 1974 s trojdielnymi oknami, lodžiami i balkónmi i so samostatným 
priestorom so vstavanou skri ou na úschovu potravín i sezónnych vecí (so špajzou). 
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giou alebo montovanou technológiou (montovaných rodinných do-
mov typu OKAL). Okále sa stavali rýchlejšie a stavebníci nemuseli 
zápasi  s nedostatkom stavebného materiálu. Mohli si tiež kúpi  
starý banícky dom a postupne ho rekonštruova . Z oslovených res-
pondentov sa Ján rozhodol pre výstavbu nového murovaného do-
mu, Ivan a Ladislav sa pustili do rekonštrukcie starých baníckych 
domov. Ivan sa napokon rozhodol preda  dom v ažko prístupnom 
teréne a nas ahoval sa aj s rodinou do paneláku. Všetci traja pamät-
níci sa pre bývanie v dome rozhodli najmä pre užší kontakt s príro-
dou. V realite potom zápasili s ažkým prístupom do obydlia, roky 
apelovali na budovanie prístupových ciest a chodníkov. Problémy 
spôsobovalo nosenie stavebného materiálu, bytového zariadenia, 
uhlia a dreva na zimu. Viacerí informátori sa s ažovali na takýto 
život. Bývanie v kopcoch negatívne hodnotili najmä manželky baní-
kov, pre ktoré sa boj s terénom stal sú as ou každodennosti. Denno-
denne zápasili, tla iac  ko íky i nesúc nákupné tašky, s neschodným 
terénom. Niektorí baníci si svojpomocne vyrobili lanovky, ktoré im 
potom desa ro ia pomáhali s transportom vä ších nákupov.  

Výstavba i rekonštrukcia domu bola dlhodobým procesom. Sta-
vebníci práce realizovali svojpomocne a bojovali najmä s nedostat-
kom stavebného materiálu, ke že súkromnej výstavbe konkurovala 
hromadná bytová výstavba. Pri rekonštrukciách sa mnohí informá-
tori nau ili všetky základné remeslá a tí šikovnejší potom chodili 
pomáha  aj iným, nielen príbuzným, ale aj susedom, kolegom. Mno-
hí spomínajú, že najhoršie to bolo so stavebným materiálom a s lo-
gistikou jeho dovozu, lebo sa stávalo, že materiál aj prišiel, ale neda-
lo sa zohna  nákladné auto na jeho prevoz. S vypoži iavaním ná-
kladného auta zvy ajne pomohol zamestnávate . Na problémy s ma-
teriálom spomína Ladislav: „Pri rekonštrukcii najhoršie bolo s materiá-
lom. To bola katastrofa! Ona (manželka): to som stávala od rána. Také 
obklada ky, to bolo ažko zohna , cement. Sme museli chodi  po celom 
kraji, aby sme vo a o zohnali (pracovník na doprave, razi  chodieb, 
lama , predák, strelmajster, u ite  odborného výcviku narodený 
v roku 1944).“ Ján: „Tehly sme si z iech z výrobného závodu objednali, 
aj ke  autá poskytli Rudné Bane, bol problém sk bi  to. Cement, vápno, to 
bolo treba doslova striehnu , aj zárubne, dvere, obklada ky – tie sme 
v Hornej B íze v Krušných Horách, kde ich vyrábali, boli vzia . A len po 
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známosti. Takýmto spôsobom sme stavali a zaria ovali si dom. Na toto, to 
bola doba priam príšerná v porovnaní s dneškom, ke  sta í ma  kopu 
pe azí. Vtedy bol materiál lacný, ale bol nedostupný (lama , narodený 
v roku 1959).“ 

Ivan sa rozhodol pre bývanie v dome po tom, o obýval dvojiz-
bový byt na 4. poschodí na sídlisku Pod Kalváriou a s týmto bytom 
nebol spokojný, pre štvor lennú rodinu bol malý, nemal vý ah a za-
tekalo do . Rodina sa preto rozhodla investova  do starého banícke-
ho domu v lokalite Pod ervenou stud ou, ktorý kúpili na pôži ku. 
Dom bol starý a potreboval zásadné opravy, a tak nasledujúce roky 
venoval majite  domu najmä jeho prerábaniu. Dom mal kuchy u, 
obýva ku, spál u a detskú izbu. Ivan v dome okrem bežných úprav 
stien a podláh riešil odpad novou kanalizáciou, vybudoval kotol u, 
zaviedol ústredné kúrenie. Vo všetkých rodinných domoch sa po as 
skúmaného obdobia kúrilo klasicky drevom a uhlím a mnohí tak 
kúria dodnes. V priestore vo akedajšej komory vybudoval sociálne 
zariadenie a ved a malú vodárni ku, ke že dom nebol pripojený na 
mestský vodovod a vodu erpali zo studne. Rovnako na tom boli aj 
ostatní pamätníci. Tí, ktorí nemali stud u, museli chodi  po vodu do 
mestskej studne, ktorá bola asto aleko, aj kilometer od domu. Vo-
dou sa teda šetrilo a Ladislav, ktorý mal štyri deti spomínal, že ich 
umývali v daž ovej vode alebo sa chodili umýva  na plaváre , kde 
boli verejné kúpele. Domy postupne v priebehu 60. rokov pripájali 
na mestský vodovod.  

Ján pochádzal z blízkej obce a vždy túžil ži  v dome. Rodinný 
dom si svojpomocne postavil v lokalite Pod Kalváriou. Jeho výstavbe 
bol podriadený celý rodinný život i trávenie vo ného asu. Všetci 
spolo ne, manželka i dve deti, trávili vo ný as na stavbe. Manželka 
na materskej pomáhala so zhá aním materiálu, dopoludnia chodila 
vy káva  na tovar do obchodov. Deti boli tiež drobnými prácami 
zapájané do výstavby (ukladali tehly a podobne).  

Kým rodiny Jána a Ladislava ostali býva  v dome celý život 
a bývajú v nich dodnes, rodina Ivana využila možnos  pres ahova  
sa do trojizbového bytu. Namiesto domu, ktorý predali, si zadovážili 
dom v inej lokalite, ktorý využívali ako chalupu so záhradou po as 
víkendov a prázdnin.  
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Kvalita bytu 
Každodennos  loveka ako poukazuje D. Alieva, nie je možná bez 

rámca, ktorý pre u tvoria materiálne rekvizity a fyzické priestory. 
Najprirodzenejším priestorom pre súkromie je domov. K pocitu do-
mova nie vždy treba byt alebo dom, niekedy sta í vlastná poste , 
no ný stolík, stôl, vyhradená as  skrine pre šatstvo, úložné priesto-
ry, kde sú rodinné pamiatky ako fotografie, rodinný archív, at . 
Význam menovaných rekvizít sa v ase mení. Jedálenský stôl sa 
zmenšuje a prestáva by  priestorom pre spolo ne trávené chvíle. 
V domácnostiach objavujeme provizórne postele vo forme rozklada-
cieho gau a alebo kresla. Z domovov zmizol ohe , ktorý bol stáro ia 
symbolom domova a premiestnil sa do kuchyne v podobe sporáka.29 

Narátori, ktorí získali nové bývanie v 50. a 60. rokoch 20. storo ia, 
dovtedy bývali s rodi mi v starom baníckom dome v meste alebo 
blízkom okolí. V dome nebola voda, kanalizácia, splachovací záchod 
ani kúpe a. Všetci respondenti preto vnímali pridelený byt ako 
vyhovujúci a krásny. Oce ovali kuchynský kút, te úcu vodu, sociál-
ne zázemie, vykurovanie.  

Pri príprave výskumu sme predpokladali, že z h adiska kvality 
bývania bude negatívne hodnotená absencia ústredného kúrenia 
(v starších typoch bytov). Obyvatelia bytov postavených v 50. a 60. 
rokoch 20. storo ia mali k dispozícii iba lokálne vykurovanie na 
pevné palivo (Ulice Hviezdoslavova, Vajanského, Jilemnického, Mie-
rová ulica na sídlisku Pod Kalváriou, staršie bytové domy na Po-
vrazníku (Exnárova ulica), bytovka na Križovatke 36, domy na Do-
bšinského ulici).30 V kuchyni mali kach ovú pec, v ktorej kúrili dre-
vom a uhlím. Drevo a uhlie skladovali v pivni ných priestoroch, 
každý byt mal vlastnú pivni nú kóju. Drevo najprv schlo nauklada-
né okolo bytoviek a až potom sa prenášalo do pivnice. Výskum uká-
zal, že pamätníci to nevnímali ako ve ký problém. V bytoch ráno 
nekúrili, zakúrili až po návrate z práce. Uvedený hendikep pod a 
narátorov prevážil fakt, že tento typ domov (T 13) bol menší a nižší, 
a teda v om bývalo menej udí, bol postavený z tehly, nie z pane-

                                                           
29 ALIEVA, Dilbar: Sociológia každodennosti. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2015, 
s. 177. 
30 DENKOVÁ, Z.: Bytová výstavba v Banskej Štiavnici, s. 26–59. 
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lov, mal sedlovú strechu a stál v tichšej a zelenšej lokalite, kde nebola 
prehustená zástavba. Od 90. rokov 20. storo ia si aj majitelia bytov 
v tehlových domoch postupne prerábali lokálne kúrenie na plynové, 
menej na elektrické kúrenie. 

Našli sa pamätníci, ktorí bývanie na štvrtom poschodí novej pa-
nelovej bytovky na Mierovej ulici na sídlisku Pod Kalváriou ozna o-
vali za vlhké (cez strechu do bytu zatekalo) a studené, neprospieva-
júce zdraviu detí. Existujúce ústredné kúrenie hodnotili ako nedosta-
to né, radiátory nedokázali byt dostato ne vykúri . Negatívne bola 
respondentmi hodnotená absencia vý ahov v starších bytových do-
moch, trpeli najmä tí, ktorí obývali vyššie poschodia. 

Obyvatelia tehlových i panelových bytov z h adiska hodnotenia 
kvality bytu spomínali kolauda né chyby, ktoré objavovali už pri 
preberaní bytov. Chyby sa netýkali iba bytov, ale aj bytových do-
mov. Napríklad pri preberaní bytov v bytovom dome na Križo-
vatke (tzv. 36 bytovka) vyvolala ve kú kritiku absencia bytových 
elektrických rozvodov. Stavite  napokon riešil elektrinu povrchovo 
– vonkajšími rozvodmi. Problémy mali suterénové miestnosti v 
bytovkách, ktoré boli nedostato ne odvodnené, v byte boli problé-
my s k u kami, dokon ené neboli fasády at .31 

Na druhej strane nájomníci, ktorí po as života prešli viacerými 
ohniskami bývania v meste, hodnotili domy postavené v 50. a 60. 
rokov zhovievavejšie. Považovali ich za kvalitnejšie, poctivejšie vy-
budované, ke že mali na stenách omietky, na podlahe parkety, zá-
rubne zaliate betónom, kým panelákové domy postavené v 80. ro-
koch na Drie ovej nemali steny omietnuté, ale otapetované, parkety 
nahradilo linoleum, zárubne boli duté, elektrické rozvody neboli 
zasekané v stene, ale vedené povrchovo at .  

V novších panelových bytoch sa problémy týkali najmä podláh, 
stien, striech, okien, chodníkov a ciest, ktoré sa dobudovávali iba 
postupne. Nájomníci o akávali, že správca bytových domov, Sta-
vebné bytové družstvo, bude chyby postupne odstra ova . Jeden 
z pamätníkov, Rudolf, spomína, že ke  dostával byt v mieste svojho 
predchádzajúceho bydliska v eskej asti republiky, boli pri prebera-
ní bytu prítomní zástupcovia stavebníka i správcu a objavené chyby 

                                                           
31 DENKOVÁ, Z.: Bytová výstavba v Banskej Štiavnici, s. 26–59. 
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bu  hne  odstránili alebo ich spísali a odstra ovali neskôr. Po k ú e 
od bytu na Drie ovej si Rudolf za iatkom 80. rokov išiel sám do Žiaru 
nad Hronom, kde sídlilo Stavebné bytové družstvo a bolo mu ozná-
mené, že byty boli skolaudované a sú v poriadku. Nebola to ale prav-
da a v byte objavil množstvo problémov. Za najvypuklejší považoval 
krivé podlahy, ktoré mali tvar lavóra a v obýva ke objavil hrb. Správ-
ca mu pri reklamácii odporu il, že ho má prekry  nábytkovou stenou. 
Takéto odporú anie vnímal Rudolf ako nemiestny zásah do súkromia. 
Negatívne hodnotil steny a stropy, ktoré namiesto omietok a ma oviek 
pokrývali tapety. Postupne si všetci nájomníci nahrádzali tapety stier-
kami a steny dávali vyma ova . Pamätníci v novších panelových by-
toch vyzdvihovali ich rozlohu. Viacerí pamätníci byty posudzovali vo 
svetle skuto nosti, že ich dostali zadarmo. 

Panelovým bytovým domom boli vy ítané zatekajúce strechy, 
slabo zaizolované okná, v starších bytových domoch absencia vý-
ahu (aj pri štyroch poschodiach). Ivan, ktorý obýval v 60. rokoch 

byt na Povrazníku si ve mi pochva oval jeho stavebno-technický 
stav. Kvalita stavby však nebola výsledkom dobre nastaveného 
systému, ale angažovanosti stavebného dozorcu, ktorý mal 
v bytovom dome býva : „Stavba to bola dobrá, je to zásluha, pod nami 
býval, pán Smrtník sa volal, on bol investi né oddelenie (RB), mal na 
starosti výstavbu bytov, opravu, údržbu, on bol vynikajúci spolo ník, ale 
na týchto (stavbárov) bol ras. On im bol stále na krku. Nepodpísal denní-
ky, nemohli ma  výplaty, nenávideli ho, bol fantastický (vedúci expedí-
cie narodený v roku 1939).“ 

 
Zaria ovanie bytu 
Každý jeden pamätník si byt postupne zaria oval sám. Byty boli 

prázdne, zariadená bola umakartová kúpe a (obsahovala va u, 
umývadlo, elektrický ohrieva ), záchod (záchodová misa a splacho-
va ), kuchy a (kuchynská linka, osvetlenie, sporák) a chodba (vsta-
vaná skri a).  

Kuchyne boli v niektorých bytoch budované v tvare „L“ a v krat-
šej asti mali pod oknom nájomníci kuchynský stôl. Steny zdobili 
drevené police s keramikou (ob úbená bola modranská, trstenská i 
pozdišovská), nástenné kuku kové hodiny a zo stropu visela ku-
chynská tanierová lampa. Panelákové byty zo 70. rokov mali na 
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vrchných skrinkách kuchynskej linky neónové svietidlo a tiež menšie 
prídavné svietidlo nad pracovnou doskou.  

Kúpe a a záchod boli benefitom nového bývania. Umož ovali 
dodržiava  nájomníkom pravidelnú hygienu. V kúpe ni bola va a, 
v ktorej sa raz do týžd a okúpal každý len domácnosti. Treba však 
spomenú , že neduhom doby boli odstávky vody a pod a spomienok 
tiekla teplá voda iba pä  dní do týžd a. Niektoré aktivity osobnej 
hygieny a bytovej o isty sa preto realizovali vtedy, ke  tiekla voda. 
Studená voda sa asto napúš ala do bandasiek (alebo aj do vane), 
aby bolo na varenie, umytie rúk i ve ernú hygienu. Mnohí spomí-
nali, že ke  niekto v práci zahlásil, že doma ide voda, tí, ktorí praco-
vali v kanceláriách, tajne utekali domov napusti  bandasky, lebo sa 
báli, že kým prídu domov, voda opä  nepôjde.  

Cez týžde  sa uprednost ovalo sprchovanie, málokedy však 
denno-denné. Deti sa okúpali raz do týžd a, v sobotu alebo v nede u 
a otcovia – baníci sa sprchovali v práci. Bežnou dennou hygienou 
bolo umývanie rúk, tváre, zubov, viackrát do týžd a sa umývali 
vlasy. Ženy riešili vlasovú hygienu v kaderníctvach, vlasy si farbili i 
upravovali trvalou onduláciou, ktorá vlasy vysušovala, a tak rýchlo 
nemastneli. Obyvatelia starých rodinných domov bez vodovodu sa 
chodili kúpa  do verejných kúpe ov postavených v 60. rokoch na Sta-
rom ihrisku. Koncept verejných kúpe ov sa presadzoval od 19. storo-
ia z dôvodu zlepšenia hygienickej situácie v mestách i dedinách. 

Steny v panelákových bytoch boli vytapetované, vzor tapiet bol 
jednoduchý geometrický alebo kvetinový, každá izba mala inú far-
bu. Obýva ka hnedú, detská izba ervenú alebo oranžovú, spál a 
modrú a podobne. Stropy bývali omietnuté a na bielo nama ované, 
v novších panelákových bytoch ich robotníci tapetovali bielou ta-
petou. Farebné a vzorované tapety boli typické pre panelové byty 
v 70. i v 80. rokoch 20. storo ia. Až v 90. rokoch sa za ali tapety od-
stra ova  a steny omieta  a ma ova . 

Lampy si nájomníci zaobstarávali sami. V obýva kách asto viseli 
krištá ové lustre (napríklad model Vodopád). V spál ach a detských 
izbách lampy visiace zo stropu v strede izby so skleneným farbeným 
tienidlom doplnené stolovými lampami umiestnenými na no ných 
stolíkoch (ob úbené boli sýto oranžové stolové lampy dizajnéra Šte-
fana Taberyho vyrábané v OPP Jihlava od 60. rokov 20. storo ia). 
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V obývacích izbách boli dop ané náladovými stojanovými lampami 
s textilnými tienidlami.  

Obývacím izbám dominovala nábytková stena so sklenenými vit-
rínami, v ktorých bolo poukladané rodinné sklo, najmä krištá , ale aj 
z dovoleniek nosená bulharská keramika, samovary a podobne. 
V 50. a 60. rokoch bol pýchou domácností vysoko leštený mahagó-
nový nábytok, v 70. rokoch ho nahrádzal dyhovaný orechový náby-
tok. Pri stene oproti nábytku býval umiestnený gau  (ktorý chránili 
po ahy z leskima), dva fotely a konferen ný stolík. V novších nábyt-
kových zostavách (zo 70. a 80. rokov) býval priestor na umiestnenie 
televízora. V niektorých domácnostiach bol v obýva ke aj jedálenský 
stôl, klavír, steny zdobili obrazy a miestnos  izbové kvetiny, najmä 
fikusy, zelence, difenbachie, svokrine jazyky, africké fialky, aspará-
gusy, begónie a dracény. Podlahy z linolea zakrývali farebné vzoro-
vané koberce z kovralu. 

Spál am dominovali manželské postele. Spálne boli menšie ako 
obýva ky, zvy ajne sa tam zmestila manželská poste , no né stolíky 
a oproti posteliam skrine. V 50. – 60. rokoch sa spálne zaria ovali 
tmavším nábytkom, ob úbené boli priestranné skrine z orecha. V 70. 
rokoch sa do interiéru dostávali biele bukasové spál ové zostavy.  

Detské izby boli zaria ované jednoducho, obvykle sta il starší 
drevený nábytok. Trendom sa stali poschodové postele, ktoré si as-
to nájomníci vyrábali sami. Sú as ou zariadenia bývali perináky 
i kancelársky stolík na domáce úlohy. Detské izby obývali deti bez 
rozdielu pohlavia. V dvojizbových bytoch sa pre vä šie deti spálne 
prerobili na detské izby a rodi ia spávali v obýva ke alebo kuchyni.  

V starších bytoch postavených v 50. – 60. rokoch sa kúrilo pev-
ným palivom (drevom a uhlím) v kach ových peciach. Rodina sa 
najviac zdržiavala tam, kde mali zakúrené, zvy ajne v kuchyni. Kvô-
li únikom tepla mali staršie bytové domy menšie okná. V panelových 
bytoch už bolo ústredné kúrenie.  

Niektorí si na zaria ovanie bytu brali pôži ky, ktoré pod a spo-
mienok bez ažkostí splácali. Viacerí uviedli, že si dokázali odklada  
peniaze bokom a z takto našetrených pe azí postupne zaria ova  
domácnos . Vä šina si nábytok kupovala v mieste bydliska, t. j. v 
Banskej Štiavnici, v predajni nábytku na Dolnej ulici. V predajni bol 
nábytok aj vystavený, boli tam však k dispozícii katalógy, z ktorých 
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sa dalo vybera . akacie lehoty na objednaný nábytok udávali pa-
mätníci rôzne, od dvoch týžd ov do mesiaca. Nábytok im potom 
doviezli domov. Medzi pamätníkmi boli aj náro nejší zákazníci, kto-
rí obiehali predajne vo Zvolene, Banskej Bystrici, Novej Bani alebo v 
Prievidzi. Ivan spomína, ako využíval na h adanie nábytku služobné 
cesty, a tiež konexie, ktoré mal cez svojich obchodných partnerov: 
„Ja som mal také gusto, také tmavšie hnedé, SPIŠ sa to volalo, zo Spišskej 
Novej Vsi. Som sa zoznámil, pri sedeniach pracovných, s vedúcim odbytu 
Železorudné bane Spišská Nová Ves. Tam bol vtedy ve ký závod, neviem, i 
nie najvä ší na Slovensku, tuším Domov alebo Nový Domov (sa volal). Tak 
mi povedal, prí  na služobnú cestu, na dva, na tri dni a zobral ma kolegovi 
do Nového Domova. Tam mi ešte (nábytok) i prirábali na mieru. Mal som 
tiež taký ohromne krásny ahu ký gau  pre tri osoby, z Rakúska to bolo, 
rozkladací gau , ani neviem, ako sa to dostalo k nám, som ho hne  kúpil 
(vedúci expedície narodený v roku 1939).“ 

Nábytok do obýva ky alebo spálne nebol lacný, kupoval sa však 
na „celý“ život, viacerí narátori ho majú v bytoch dodnes, t. j. viac 
ako 30 rokov. Obývaciu stenu si nájomníci vedeli zaobstara  za cenu 
okolo 10 000 K s, spál a bola o nie o lacnejšia, respondenti uvádzali 
7 000 K s. Bielu a iernu techniku si rovnako vä šina oslovených 
Banskoštiavni anov kupovala v miestnom Elektre na Trotuári. Po-
stupne si kupovali chladni ku, prá ku i menšie elektrospotrebi e 
(vysáva e, kuchynské roboty, mixéry, žehli ky, fény). Viacerí pa-
mätníci uvádzali, že niektoré elektrospotrebi e bol problém zohna  
a na ich získanie museli využíva  známosti a akanie v radoch. So-
cialistické státie v radoch bolo špecifickým fenoménom socialistické-
ho spôsobu života, ktorý, ako píše D. Alieva. sa týkal potravín, ode-
vov, topánok at . Pod a sociologi ky udia strávili v radoch na ne-
dostatkový tovar aj polovicu života. Tento as však využívali na 
sociálne interakcie, debatovali, radili si, sporili sa, ítali si, delili sa 
o rôzne informácie:32 „S ladni kou, v tých asoch (60. roky), po známosti, 
žena sa dozvedela, že má prís  tovar. Zo skladu doluká v Hronskej Dúbra-
vy, z tade vozili do Elektra. Už ve er o šiestej išli aka  na ladni ku, akali 
tam do rána. Aj s kamarátkou. Pri obchode. Neviem, i prišli dve tie ladni -
ky, to bolo takuo obdobie (pracovník v mechanickej dielni (údržbár) 

                                                           
32 ALIEVA, D.: Sociológia každodennosti, s. 180. 
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narodený v roku 1937).“ Ivan sa v rozhovore pochválil, ako kupoval 
zahrani ný gramofón s rádiom: „Mal som kamaráta, vedúci OPP, neja-
kého strediska, ja som mal známosti, ani po radoch som nestál, on bol nato 
extra odborník, špecialista, ke  prišli také gramorádiá z Holandska, to bol 
výkrik módy vtedy, neviem, prišli cez Bystricu, do Štiavnice prišli dva, on 
dostal jeden a druhý ja. Tak sme sa zaria ovali, no (vedúci expedície 
narodený v roku 1939).“  

Niektoré druhy nábytku si narátori vyrábali sami. Okrem rôz-
nych políc a vešiakov, viacerí spomenuli najmä poschodové postele 
do detských izieb. Práve v detských izbách kon il starší spál ový 
alebo obýva kový nábytok s tým, že ho deti, kým sú malé, môžu 
poni i  a až neskôr im rodi ia kúpili nový.  

Ako zhodne uviedli všetci pamätníci, nábytok i elektrospotrebi e 
im vydržali desa ro ia, mnohým celé obdobie socializmu. Niektorí 
majú pôvodné zariadenie bytu aj dnes. Elektrospotrebi e sa síce za 
desa ro ia používania kazili, ale dali sa opravova . Opravári boli 
drahí a bolo ich málo, preto sa to muži nau ili robi  sami: „Televízory 
som sa potom nau il opravova  a opravoval som celej ulici. Chladni ku sme 
mali dlhé roky, tá vydržala, aj ke  elektriku žrala ve a, ale vydržala. Ale 
elektrika bola lacná, dala sa zaplati  (pracovník na doprave, razi  cho-
dieb, lama , predák, strelmajster narodený v roku 1944).“   

 
Susedstvo 
Susedstvo patrí pod a E. Goffmana medzi tzv. vz ahy na verej-

nosti, do ktorých autor zah a svadby, rodinné posedenia pri jedle, 
katedrové schôdze, služobné stretnutia, akania v radoch i zhromaž-
denia.33 Zamestnanci závodu Rudné bane Banská Štiavnica spomína-
li na živé a neformálne susedstvá, pravdepodobne aj z dôvodu, že 
dostávali byty v domoch, na ktorých výstavbe sa podie al zamestná-
vate  a neraz celé vchody (i bytovky) obývali baníci, s ktorými sa 
poznali zo zamestnania. Takéto vz ahy boli v minulosti typické pre 
robotnícke kolónie, v ktorých si obyvatelia tykali, vzájomne si po-
máhali a vedeli o sebe všetko. V bytových domoch obývaných meš-
tianstvom si udia potrpeli na súkromie a intimitu, so susedmi si 

                                                           
33 GOFFMAN, Erving: Relations in Public: Microstudies of the public order. New York : 
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vykali, udržovali odstup a ticho. Pamätníci minulos  porovnávali so 
sú asnos ou, ke  sa obyvatelia bytov vymenili a baníci sa dostali do 
minority. Okrem osobných vz ahov, ktoré sa stali formálnymi sa to 
odrazilo aj na participácii obyvate ov na zuš ach ovaní okolia byto-
viek, ktoré je dnes menej upravené, spustnuté.  

Pamätníci uvádzali, že ich susedia boli rovesnícke rodiny s ma-
lými de mi a podobnými problémami. V menších bytovkách, v kto-
rých bolo spolu 12 bytov (napríklad v tehlových na sídlisku Pod 
Kalváriou), vládli menej formálne vz ahy ako v bytových domoch na 
Drie ovej, kde bolo bytov nieko ko desiatok. Pod a informátorov sa 
susedia navštevovali, vinšovali si, organizovali spolo né oslavy a 
posedenia. V letnom období sa stretávali vonku pred bytovým do-
mom, v zime v domácnostiach. Každý doniesol nie o na vypitie, 
ženy napiekli kolá e. Okrem oslavovania si však susedia, ako spo-
mína Milan, aj vzájomne pomáhali, napríklad si dlhé roky spolo ne 
pripravovali drevo na zimu: „Boli sme ako jedna rodina. Povedal jeden, 
ideme robi  drevo, uhlie, tak všetci pomáhali jeden druhému. Spolo né akcie 
boli každý mesiac. Bol tam stôl a tam sa karty hrávali a tak (predák, ne-
skôr technik narodený v roku 1946).“ V lokalite sa vedelo, kto vie o 
spravi , o bolo v krajine s absentujúcimi i ažko dostupnými služ-
bami dôležité. Niektorí opravovali televízory, elektrospotrebi e i 
vodovodné batérie: „Ke  bolo treba údržbára robi , to som bol dobrý pre 
celý inžák. Aj doluká do tých panelákov som chodil (pracovník v mecha-
nickej dielni narodený v roku 1937).“ 

Susedia spolo ne pripravovali program pre deti, dodnes spomí-
najú najmä na táboráky. Rovnako na spolo né brigády, po as kto-
rých upravovali okolie domu. Naj astejšie takéto aktivity uskuto -

ovali v tzv. soboty cti, kedy sa ale sledovala angažovanos  ob ana: 
„Aj vtedy boli starší, o nevládali, ale aj tí prišli, ke  už nie iná , tak aspo  
sa pozre  (pracovník v mechanickej dielni (údržbár) narodený v roku 
1937).“ Aj tu mnohí pamätníci videli rozdiely medzi staršími sídlis-
kami a sídliskom Drie ová. Na najmladšom sídlisku sa stavalo 
a zárove  žilo. Chodníky neexistovali, okolo panelákov bolo blato. 
Deti sa hrávali „na paneloch“ a namiesto ihrísk behali po rozostava-
ných bytovkách. Hore – dolu po schodoch vysokých inžiakov, kde 
bola namiesto vý ahu len prázdna, nezabezpe ená šachta.  
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Záver 
Bývanie na sídlisku ovplyv ovalo životný štýl. Rodinný život sa 

individualizoval, byt obývali zvy ajne dve generácie, rodi ia a deti. 
Ako výskum ukázal, rodiny nežili v bytovkách izolovane, ale v ko-
munite so susedmi, ktorí asto boli zárove  ich rovesníkmi (s de mi 
v približne rovnakom veku) i kolegami z práce. Susedské vz ahy boli 
preto skôr neformálne, nebolo nezvy ajné spolo né trávenie vo ného 
asu, usporadúvanie spolo ných osláv, brigád, vzájomná výpomoc. 

Susedia tak niekedy nahradili rodinu, ktorá bývala inde.  
Všetci pamätníci si na život na sídlisku zvykli a po as rozhovoru 

sa na tento život nes ažovali. Niektorým prekážala absencia obcho-
dov a služieb, zlý stav ciest a chodníkov v prvých rokoch po nas a-
hovaní, najmä v období, ke  boli sídliská vo výstavbe. Nik z pamät-
níkov nevnímal svoje bydlisko ako neosobnú bytovú jednotku, noc-
aháre . Každý sa snažil skultivova  si interiér i exteriér tak, aby sa 

v mieste bydliska cítil dobre. Aby sp al jeho predstavy o bývaní 
a dokázal saturova  aj iné potreby, ako spolo enské kontakty, samo-
zásobovanie, bezpe nos  pre deti a podobne. Aj v našom výskume sa 
ukázalo, že prí ažlivos  mestskej asti sa asto odvíjala od kvality 
životného prostredia. Ako píše M. Hledíková, práve okolie spolu-
vytváralo génia loci.34 Pamätníci neo akávali, že im infraštruktúru 
vybuduje mesto. Spolo ne osádzali lavi ky, budovali ohniská, detské 
ihriská s pieskoviskami, záhrady i kvetinové predzáhradky, vysá-
dzali zele , budovali chodníky, prístupové drevené schodiská, vplý-
vali na magistrát v snahe urýchlenia budovania ciest. Niektorí uve-
dené aktivity vykonávali dobrovo ne, niektorí preto, že angažova-
nos  ob anov bola sledovaná a vyhodnocovaná.  

Ob ianska vybavenos  sídlisk v malom meste ako Banská Štiavnica 
nezohrávala dôležitú úlohu pri posudzovaní kvality bývania v tej 
ktorej lokalite, lebo ako sa vyjadrovali pamätníci, za pár minút autom 
alebo na motorke sa dostali do centra alebo na iné sídlisko. Rovnako 
vedeli do 20 minút pešo obehnú  nemocnice, úrady a obchody.   

Všetci respondenti vyzdvihovali kvalitu bytu z h adiska jeho vy-
bavenia, existenciu WC a kúpe ne, ktoré v starých baníckych do-

                                                           
34 FEREN UHOVÁ, Slavomíra et al.: M sto: prom nlivá ne/samoz ejmost. s. l. : Pavel 
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moch ešte i v 60. rokoch absentovalo. Napriek tomu, že si po otázke 
spomenuli na technické nedostatky bytu, vä šina hodnotila úrove  
bývania na sídlisku ako dobrú. Vyzdvihovali fakt, že sa k bytu do-
stali takmer zadarmo, a tiež, že platili pomerne nízke nájomné, o 
bol pre rodiny dôležitý parameter, ke že ešte v prvej polovici 20. 
storo ia tvorilo nájomné hlavnú položku rozpo tu rodiny. Služby od 
správcov bytových domov ne akali a vä šiny opráv sa zhostili sami.  

Ke že išlo o malé sídliská v malom meste, všetci síce dochádzali 
za prácou, ale nie aleko. Ženy do Plety alebo do Tabakovej továrne 
v bezprostrednej blízkosti sídliska Juh, muži do banského závodu, 
ktorého pracoviská boli v rôznych lokalitách, od 70. rokov dochádza-
li za mesto na Šobov, kde bola otvorená tzv. Nová šachta.  

Viacerí pamätníci sa snažili založi  si pri bytovom dome vlastné 
hospodárstvo, najmä na menších sídliskách mali niektoré rodiny 
záhradky i drobnochov zajacov a hydiny. Po nohospodárske pro-
dukty ich dostato ne saturovali a necítili tak zásobovacie problémy 
socialistického hospodárstva.  

Viacero rodín obýva pôvodné byty podnes (bez detí, s vnú ata-
mi) a v niektorých zostalo aj pôvodné vnútorné zariadenie. Vä šina 
bytov však postupne od 90. rokov prechádzala rekonštrukciami, 
vymenili sa okná, zateplil sa obvodový pláš  bytoviek, rekonštruova-
li sa kúpe ne a WC (odstra ovalo sa umakartové jadro a priestor 
záchoda a kúpe ne sa vymuroval). Tapety nahradili ma ovky, vy-
menili sa kuchynské linky, vodovodné batérie, nábytok, dvere, do-
plnky i elektrospotrebi e. Ke že v bytoch chýbali odkladacie prie-
story (komory a povaly, typické pre rodinné domy, v ktorých sa 
stáro ia odkladal starší nábytok a vybavenie), staré veci putovali do 
odpadu a mnohé sú pre skúmanie materiálnej kultúry obdobia reál-
neho socializmu už nedostupné. 


