


The earliest history of Banská Bystrica was 
connected with the exploitation of its 
abundant deposits of copper (and to a 
lesser extent of silver, gold, and iron). 
The tools used by prehistoric miners at 
the locality called Špania Dolina have 
been dated to 2000–1700 BCE. People of 
the Lusatian culture built their 
settlements at Špania Dolina, Horné 
Pršany, Malachov, and Sásová. Ancient 
hill fort locations are still reflected in the 
local toponym Hrádok, meaning "a small 
fort (later: castle)".]The territory was 
inhabited by the Celtic tribe of the Cotini 
(Púchov culture) in the 3rd century BCE. 
The Germanic tribe of the Quadi took 
over the place during the Roman Era, 
leaving for instance a hoard of silver 
artifacts in Netopierska jaskyňa . 



 Prvá zmienka o Banskej Bystrici ako o 
slobodnom kráľovskom meste pochádza 
z roku 1255, keď jej dal vtedajší uhorský 
kráľ Belo IV. práva na ťažbu surovín a 
takisto mestské práva. Ťažila sa hlavne 
meď, železo a striebro. Týmto krokom 
chcel prilákať hlavne remeselníkov z 
Rímskej ríše. Do mesta sa tak koncom 
13. storočia nasťahovali Nemci, ako 
názov mesta sa vtedy používal Neusohl. 
Banská Bystrica sa vďaka 
prisťahovalcom rozvíjala. V roku 1494 tu 
vznikla spoločnosť Ungarischer Handel 
(Uhorský obchod), nazývaná aj Der 
Neusohler Kupferhandel, ktorá sa v 16. 
storočí stala jednou z najväčších a 
najmodernejších ťažobných spoločností 
tej doby. Prispela k výraznému rozvoju 
baníctva, hutníctva i dopravy, ktorý 
zasiahol celú sféru stredovekého života. 



 In Banská Bystrica. The State Opera (Slovak: 
Štátna opera v Banskej Bystrici) was founded in 
1959.It has given the opera world several 
divas, Edit Gruberová being the most famous 
one. Every summer, the State Opera organizes 
a popular open-air festival at Zvolen Castle. 
Štúdio tanca is a professional contemporary 
dance theater established in 1998. A 
professional marionette theater, Bábkové 
divadlo na Rázcestí (Puppet Theater at the 
Fork in the Road) founded in 1960, organizes 
the only marionette festival in Slovakia.[33] 
Theatre from the Passage (Slovak: Divadlo z 
Pasáže) is Slovakia's only theater with a 
mentally disabled cast whose mission is to 
help integrate mentally disabled people in 
society. 



  V Banskej Bystrici Stredoveké centrum mesta 
bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Areál Mestského hradu 
bol vyhlásený za národnú pamiatku. Okrem 
samotného hradu sa to týka Kostola 
Nanebovzatia Panny Márie, takzvaného farského. 
Stavebné práce na ňom začali v roku 1255. 
Kaplnka svätej Barbory, patrónky baníkov 
obsahuje cenný oltár od Majstra Pavla z Levoče. 
Matejov dom bol sídlom kráľovského úradnika, ale 
hosťoval aj samotného kráľa. V areáli sa nachádza 
aj stará radnica, tzv. Prétorium. 

 Na Námestí SNP sa nachádza katedrála svätého 
Františka Xaverského ako aj biskupský palác. 
Rovnako je tu aj zrekonštruovaná radnica, domy 
bohatých obyvateľov mesta: Thurzov dom, 
Benického dom, naklonená mestská hodinová 
veža a ďalšie pamiatky. Ďašie historické pamiatky 
sa nachádzajú mimo centra mesta: Kaštieľ 
Radvanských, Bárczyovský kaštieľ, Tihanyovský 
kaštieľ. Medzi modernejšie stavby patrí Pamätník 
SNP. Toto dielo architekta Dušana Kuzmu bolo 
dokončené v roku 1969. Staviteľstvo 21. storočia 
sa prejavilo na Europa Business Center, najvyššej 
budove v meste. 
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