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STUDIE

ZÁPAS O BANSKOBYSTRICKÉ MESTSKÉ VÝSADY NA ZAČIATKU 
16. STOROČIA

IGOR GRAUS

GRAUS, L: The struggle for the municipal privileges of Banska Bystrica at the beginning of 
the 16th century. Historický časopis, 42, 1, 1994, pp. 3-20, Bratislava.
Then town of Banská Bystrica received the town privileges in 1255. It was when the 
Hungarian king Belo IV promoted the old Slavonic settlement to a mining town, because of 
the Saxon guests’ activities. But at the end of 15th century the toll immunity of the town 
had been being broken more and more often. It was done by the noble family of Docys’. J. 
Turzo’s family settled in the central Slovakia mining region between 1491 and 1496. He 
built there a big copper factory with the help of Jacob Fugger’s money. Progressively, the 
new company knocked out the domestic miners from Banská Bystrica and the supply 
system change made this company independent upon the Banská Bystrica town market. 
This situation resulted in a trial and the town of Banská Bystrica lost. In 1522 the central 
Slovakian towns became property of the Queen Mária. After that the situation started to turn 
out pretty well for the town of Banská Bystrica.
History. Hungaria. The town privileges of Banská Bystrica.

Koncom 15. stor., ale najmä v 1. štvrtine 16. stor. dochádza zo strany šľachty 
usadenej v okolí Banskej Bystrice k čoraz častejšiemu porušovaniu starobylých 
mestských výsad (predovšetkým v oblasti mýtnej imunity) a zároveň k vážnemu 
ohrozeniu hospodárskej prosperity mesta zo strany turzovsko-fuggerovského 
mediarskeho podniku.1 Pretože výsady Bela IV. z r. 1255 obyvateľom Banskej 
Bystrice zaisťovali možnosť rozvoja hospodárskej prosperity a slobodného rozvoja 
mesta, mešťania celkom oprávnene pripisovali veľkú dôležitosť existencii mestských 
výsadných listín, ktorých znenie pravidelne dávali konfirmovat každému novému 
panovníkovi. Po prvý raz sa tak stalo už 3. 9. 1256, keď výsady vydal opätovne Belo 
IV.2 Zdanlivo jednoduchý a nekomplikovaný obrad potvrdzovania starobylých

Problematiky banskobystrických mestských výsad sa dotýkajú práce: JUCK, Ľ.: Výsady banských miest na 
Slovensku v stredoveku. In: Banské mestá na Slovensku, Martin 1990; MARSINA, R.: K vývoju miest na 
Slovensku do začiatku 15. stor. Historický Časopis, 21, 1973, 3, s. 337-366; RATKOŠ, P.: Vznik a počiatky 
banských miest na Slovensku. Historické štúdie, 19, Bratislava 1974, s. 33-58; SLANÝ, J.: Banskobystrický 
trh v období rozmachu medenorudného baníctva na Slovensku (1495-1570). In: Stredné Slovensko, 9, 
Banská Bystrica 1990. Problémami okolo udelenia mestských výsad v B. Bystrici v súvislosti so spormi s 
turzovsko-fuggerovskou spoločnosťou počiatkom 16. stor. sa podrobnejšie zaoberal len RATKOŠ, P.: 
Predohra baníckeho povstania v našich banských mestách v rokoch 1525-1526. Historický časopis, 1, 1953, 
3, s. 353-405. P. Ratkoš sa však otázok mestských výsad dotkol len okrajovo.
2 Štátny okresný archív v Banskej Bystrici, Magistrát mesta Banskej Bystrice 1255-1922 (ďalej ŠOKA BB, 
MBB), Fasc. 1/3-S. Belov nástupca na uhorskom kráľovskom tróne Štefan V. potvrdil výsady nemeckých


