
Publikácia Najstaršie dejiny obce Hodruša-Hámre, ktorá 
vyšla v roku 2005 bola prvou  zo série kníh, ktoré napísal 
a vydal náš obyvateľ Ing. Vít Priesol, ktorý tu žije od roku 
1962. V publikácii si autor vytýčil za cieľ, aspoň čiastočne 
vyplniť medzeru v písaných dejinách strediskovej obce 
Hodruša-Hámre, ktorá vznikla v roku 1971 spojením 
Banskej Hodruše a Dolných Hámrov (v roku 1980 sa k nej 
pripojili aj Kopanice). Spoločným menovateľom všetkých 
troch kedysi samostatných obcí bolo baníctvo. 

Keďže, obecné kroniky pôvodne samostatných obcí 
sa v dôsledku pohnutých predvojnových a vojnových 
udalostí nezachovali, autor sa rozhodol spracovať 
najstaršie dejiny jednotlivých miestnych častí až do čias 
povojnového obdobia, keď došlo k najväčším spoločensko-
politickým zmenám v našej spoločnosti. V knihe si však 
autor nekladie za cieľ zmapovať celú históriu obce až do 
dnešných čias. Preto sa len okrajove zaoberá otázkami 

banskej činnosti v Banskej Hodruši a v Hodruši-Hámroch, keďže táto problematika bola 
pomerne dobre a vyčerpávajúco spracovaná na dvoch odborných seminároch, v roku 1997 a 
2000, z ktorých boli vydané samostatné „spravodaje“. Rovnako, v knihe autor bližšie 
nerozvádza povojnové úspechy a rozmach továrne Sandrik, pretože toto obdobie je na 
úrovni vtedajšej doby veľmi starostlivo spracované v podnikovej Kronike Sandrik 1895 – 
1969, ktorú písali Ladislav Hruškovič a Ladislav Jarunek, a ktorej 1135-stránkovú kópiu sa 
autorovi podarilo pre archív obce zachrániť.  

Aj keď sa na napísanie histórie Banskej Hodruše sa na konci 70. rokov minulého 
storočia podujal miestny rodák Ladislav Chomenský, ktorý pre zmapovanie domáceho 
prostredia Banskej Hodruše urobil veľmi veľa a časť jeho práce mal možnosť autor spoznať 
ešte za jeho života, táto práca zostala pre verejnosť neprístupná, keďže si ju ponechali 
vzdialení príbuzní jeho manželky. Z jeho podania zostala len ručne písaná kronika z roku 
1980, ktorá je v držaní obecného úradu. Podobný osud stihol aj kroniku Dolných Hámrov, 
ktorá sa v období 2. svetovej vojny stratila. Novú povojnovú kroniku začal v roku 1955 písať 
miestny učiteľ Dávid Uhrin s tým, že veľmi dramatické obdobie, roky 1945–1955, boli do 
kroniky na niekoľkých stranách zapísané dodatočne. Podobná história sa zopakovala aj v 
prípade Kopaníc, kde sa zachovala len časť zápisov ručne písanej kroniky, ktorú písal v 
rokoch 1957 – 1959 vtedajší tajomník MNV Jozef Kamody. Ten v spomenutej kronike veľmi 
starostlivo zachycuje prostredie obce a dosť podrobne rozoberá vojnové udalosti 2. svetovej 
vojny. Škoda, že aj v tomto prípade, niekto v snahe zahladiť stopy minulosti, vytrhol niektoré 
strany. Žiaľ, také zostalo dedičstvo minulosti po uplynulej dobe. Aj táto ručne písaná kronika 
Kopaníc je v držaní obecného úradu.  

Aj keď spomínané podklady autor mal k dispozícii, pri písaní a zostavovaní publikácie 
Najstaršie dejiny obce Hodruša-Hámre sa zameral hlavne, na niektoré nové poznatky a nové 
nazeranie na niektoré osoby, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju obce. Naviac, autor  
sa snažil knihu obohatiť veľkým množstvom historických fotografií, ktoré za uplynulé roky 
zozbieral a ktoré majú najlepšiu výpovednú schopnosť. Preto sa snažil hľadať dej 
k spomínaným fotografiám, ktoré predtým mnohokrát neboli nikdy publikované. 

Keďže publikácia bola obyvateľmi obce dobre prijatá a uznanie si získala aj 
v odborných kruhoch, niektorí recenzenti ju nazvali monografiou: „... ktorá svojím rozsahom 
nesignalizuje len bohatú históriu obce, ale aj seriózny zberateľsko-historiografický prístup k 
spracovaniu materiálu.“ Tím naplnila očakávania čitateľov tohto žánru. Literárna kritička 
Adriana Oravcová z Literárno informačného centra o publikácii napísala: „...Mapovanie 
všetkých troch pôvodných obcí – Banská Hodruša, Hodruša-Hámre a Kopanice – v 
historickom exkurze spätom s dominantným baníctvom a aj s tým súvisiacim sociálno-
kultúrnym vývinom je pretkané detailmi, ktoré neunúvajú, naopak, oživujú čítanie a ilustrujú 
svojráznosť osídlenia a života ľudí.“ 

 



Ďalší z recenzentov literárny kritik a recenzent Patrik 
Oriešok pri hodnotení literatúry faktu za rok 2005 o knihe 
napísal: „... Aj keď tento žáner literatúry je čitateľsky menej 
príťažlivý, spomínaná kniha je mimoriadne nasýtená 
informáciami, takže je cenným zdrojom poznatkov pre 
obyvateľov, cestovateľov a návštevníkov zmienenej lokality 
a svojho druhu prvými dejinami tohto miesta.“  

Správca Matice slovenskej Dr. Miroslav Bielik v 
Slovenských národných novinách č. 23/2005 z 8. 11. 2005, 
na s. 3 v článku: V pamäti národa o nej napísal: „Bohato 
ilustrovaná monografia čierno-bielimi fotografiami z archívu 
autora prináša cenné údaje o minulosti i prítomnosti 
miestnej časti Banská Hodruša, Dolné Hámre i Kopanice 
s dokumentáciou pamiatok, udalostí a bio-bibliografickými 
prehľadmi. V závere svojej úvahy kladne hodnotí, že medzi 
nami žijú i tvorivo pracujú pokračovatelia tých 
najsvetlejších tradícií.“  

Podobné prejavy uznania sa autorovi dostali aj zo strany spoluobčanov a známych. 
Mnoho bolo aj tých, čo svoju radosť vyjadrili jednoducho a proste, ďakujeme Vám, alebo 
konštatovaním v knihe som si našiel rodičov keď spolu ešte len chodili atď. Niektorí vyjadrili 
aj prísľub finančne pomôcť pri prípadnom vydaní jej pokračovania, resp. podrobnejšieho 
spracovania, napríklad historických udalostí tykajúcich sa aj Sandriku, kde väčšina tunajších 
obyvateľov aj pracovala. 
 Publikácia Najstaršie dejiny obce Hodruša-Hámre (ISBN: 80-968914-5-6) má 182 
strán formát A4 a vyšla ako brožovaná kniha v dvoch vydaniach v roku 2005 a 2006 
celkovým nákladom 2 000 ks. 2. vydanie knihy je ešte v predaji na Obecnom úrade. 
 
 
 

Ďalšou publikáciou, ktorú spracoval Ing. Priesol je kniha 
HODRUŠA-HÁMRE Továreň Sandrik a jej vplyv na 
obec SVEDECTVO ČASU, ktorá približuje čitateľovi 
obdobie od roku 1895, keď najväčšia súkromná ťažiarska 
spoločnosť v Rakúsko-uhorsku – Gerambovská banská 
únia založila v Tekovskej župe, neďaleko obce Dolné 
Hámre prvú továreň na spracovanie striebra pod názvom 
SANDRIK.  

Napriek tomu že pôvodný zámer továrne, vyrábať 
strieborné príbory a úžitkové predmety pre najluxusnejšie 
hotely a domácnosti z doma vyťaženého striebra sa 
nenaplnil – v dôsledku objavenia lacných nálezísk striebra 
v Južnej Amerike a Afrike – a Sandriku hrozil zánik, jej 
neskorší riaditeľ Ján Peterka zastavil hroziaci úpadok. Zo 
Sandriku sa stala svetovo známa továreň na výrobu 
strieborných a alpakových príborov, a úžitkových 
predmetov, ktoré sa vyvážali do celého sveta. 

Peterka, ktorý získal akademické vzdelanie sochára a medailéra vo Viedni sa ešte za 
Rakúsko-uhorska stal známym aj svojim veľkolepým sociálnym programom, keď v roku 1901 
otvoril pri továrni, pre deti svojich zamestnancov prvú základnú školu aby získali 
zodpovedajúce vzdelanie. Podobne o rok neskoršie v roku 1902 otvoril prvú učňovskú školu, 
aby vychoval vlastných pracovníkov z tunajších ľudí a nemusel zamestnávať drahých 
cudzincov z Nemecka a Rakúska. V roku 1904, len 9 rokov po vynájdení prvého 
kinoautomatu bratmi Lumierovcami, bol v továrenskom kasíne v Dolných Hámroch, 
premietnutý prvý nemý film a toto kino sa stalo súčasťou kultúry tunajších ľudí.  

 

 



Od roku 1905 mali zamestnanci vlastnú dychovú hudbu. V tom istom roku bol 
v miestnom kasíne založený prvý telocvičný a vzdelávací spolok. Aj keď v roku 1906 
Gerambovská banská únia zanikla, továreň pod Peterkovým vedením vykročila na 
samostatnú cestu a neskoršie dokonca ovládla dve viedenské a jednu českú firmu na 
príbory. V rokoch 1906 až 1911 továreň postavila v Dolných Hámroch desiatky prízemných  
domov a niekoľko poschodových bytových domov pre zamestnancov. 

Peterka mal aj obrovské sociálne cítenie s tunajším ľudom, čo umocnil aj tým, že si 
spomedzi tunajších ľudí vybral aj manželku. Zamestnanci továrne si s jeho pričinením založili 
vlastný potravný spolok, penzijný spolok a vo voľnom čase učil tunajších ľudí pestovať 
ovocie, chovať domácich králikov a bojoval proti nadmernému požívaniu alkoholu. 

Ani po 30. rokoch od nástupu do Sandriku, keď zažil najväčšie sklamanie, od práve 
sa tvoriacej československej administratívy a bankových kruhov, ktoré ovládli správu nad 
Sandrikom – keď musel opustiť továreň – nezanevrel na Sandrik a pomáhal mu kde sa dalo. 
Bol jedným z priekopníkov využitia nehrdzavejúcej ocele – antikóry – pri výrobe príborov a 
stovovacieho náčinia. S jeho menom sa od roku 1908 spájala aj výroba vojenských kotlov 
pre poľné kuchyne, ktoré sa najsamprv vyrábali z oceľového pocínovaného plechu, potom 
z niklu a nakoniec z antikóry. Už za jeho vedenia mal Sandrik obchodné zastúpenie v 
Anglicku, Argentíne, Belgicku,  Brazílii, v meste Gdansk, Egypte, Equadore, Holandsku, Indii, 
Juhoslávii, v Ontáriu, v Paraguay, v Peru, na Filipínach, Poľsku, Rumunsku, El Salvádore, 
USA a Venezuele. 

V roku 1930 nastúpil za riaditeľa továrne Peterkov odchovanec František Francl, ktorý 
na úkor rozšírenia zbrojárskej výroby, úspešne previedol Sandrik cez to najhoršie obdobie 2. 
svetovej vojny. Po februárových udalostiach v roku 1948 bol však na jeho miesto 
komunistami dosadený tzv. robotnícky riaditeľ, tiež odborne zdatný, rozhľadený tunajší 
odchovanec Ladislav Hruškovič, ktorý v Sandriku pracoval od roku 1921. Po 2. svetovej 
vojne sa však vo výrobnom programe Sandriku, v dôsledku deficitu farebných a drahých 
kovov, objavujú prevažne technické výrobky z oceľového a hliníkového plechu. Žiaľ, v tomto 
povojnovom období bola v Sandriku zlikvidovaná aj hutná prevádzka, ktorá umožňovala 
výrobu plechov z vlastných zliatin. Postupne sa zo Sandriku stáva veľký výrobný komplex, 
pod ktorý patrilo viacero výrobných závodov v Čechách a na Slovensku, ktoré vyrábali 
spotrebný tovar. V rámci špecializácie výroby sa Sandrik dobrovoľne zbavuje výroby príborov 
v prospech dvoch českých závodov a ponecháva si len malú časť tejto výroby.  

 V 60. až 90. rokoch 20. storočia sa hlavným výrobným programom stávajú výrobky 
pre automobilový priemysel (oceľové kanistre, čističe vzduchu a oleja), výrobky z hliníkového 
plechu (sudy na pivo, hrnce a kastróle pre veľkokuchyne a rôzne prepravky pre potravinársky 
priemysel) a len okrajovými výrobkami sa stali výrobky zo striebra, postriebrenej alpaky a 
antikóry, ktoré kedysi tvorili základ výroby Sandriku. Sandrik veľa investuje do budov 
a zariadení súvisiacich s rozvojom výrobkov pre automobilový priemysel.  

Tak ako sa menil a mohutnel Sandrik menila sa aj obec Dolné Hámre, na území 
ktorej bola v roku 1895 postavená továreň. Z pôvodne poľnohospodárskej obce, kde sa ľudia 
živili hlavne povozníctvom, prácou v banskej úpravni a v okolitých baniach sa stáva na 
začiatku 20. storočia moderná obec, kde väčšina obyvateľov svoj osud spájala s prácou 
v továrni Sandrik. Takto tomu bolo celých 100 rokov, až následkom nevydarenej privatizácie 
bývalých štátnych podnikov na akciové spoločnosti a nezodpovedného podnikového 
menežmentu, ktorý továreň zadĺžil, sa táto dostala do konkurzu, ktorý pre akciovú spoločnosť 
Sandrik Dolné Hámre znamenal de facto jej zánik. 

Bohato ilustrovaná publikácia Hodruša-Hámre Továreň Sandrik a jej vplyv na obec 
(ISBN: 978-80-969549-2-6) má 183 strán, formát A4 je v tvrdej väzbe a vyšla v roku 2006 
nákladom 1 000 ks. Táto kniha, ako aj obe vydania prvej knihy vyšli pod hlavičkou Obecného 
úradu. Táto menej známa publikácia, ktorá pojednáva o Sandriku a o Dolných hámroch je 
ešte aj teraz v predaji na Obecnom úrade. 
 

 



Ďalšou, v poradí treťou publikáciou Ing. Priesola je 
brožovaná knižka História sakrálnych objektov v obci 
Hodruša-Hámre. Impulzom k napísaniu tejto publikácie 
bola výzva miestneho rímskokatolíckeho farára, spracovať 
históriu sakrálnych pamiatok v miestnej časti Banská 
Hodruša, ktorá je na historické pamiatky veľmi bohatá. 
Keďže od roku 1971 Banská Hodruša a Dolné Hámre 
tvoria jednu obec, táto požiadavka bola zo strany autora 
publikácie rozšírená o sakrálne pamiatky a pamätníky 
v celej obci Hodruša-Hámre, a spomínanému farárovi 
autor publikácie ponúkol spoluautorstvo, ako aj možnosť 
jej vydania cez Farský úrad v Banskej Hodruši. 
 Obsah publikácie je rozdelený do troch celkov, a to 
podľa historického administratívneho delenia troch kedysi 
samostatných obcí: Banská Hodruša, Dolné Hámre 
a Kopanice. V každej z nich sa autor krátkym úvodom 
venuje sakrálnym objektom a pamätníkom ale aj 
informáciám o kňazoch pôsobiacich v obci. Pri Banskej 

Hodruši a Dolných Hámroch sa čitateľ dozvie aj o svetských pamiatkach (o pomníkoch 
a pamätníkoch pripomínajúcich utrpenie obyvateľov v časoch vojen, rozšírený aj o cintoríny). 

Okrem geografického členenia, kniha jednotlivé architektonické objekty rozčleňuje na: 
kostoly (7), kaplnky (3), tzv. božie muky (3), sochy (6), súsošia (6) a jedno šesťfigurálne 
súsošie (kalvária), prícestné kríže a kríže pri banských objektoch (23), doskové obrazy (2) 
a ďalšie. Po obsahovej stránke jednotlivé kapitoly nesú v názvoch špecifikáciu jednotlivých 
objektov. V knihe je bohato zastúpená aj votívna (ďakovná) architektúra, ktorá vznikala 
v súvislosti s pracovnou činnosťou či už „apelatívne“ (zasvätená patrónom), alebo 
spomienkovo (banské nešťastia). Kniha zachytáva a ilustruje viac ako šesťdesiat sakrálnych 
a svetských objektov, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Hodruša-Hámre. 

Pútavosť knižky na 133 stranách, formát A5 – zvyšuje rovnaký počet čiernobielych 
a farebných fotografií, ktorými sa nielen ilustruje, ale najmä dokladá aktívny život 
a štruktúrované vedomie obyvateľov tak v spätosti so svetskými udalosťami (vojny, mor, 
cholera), ako aj s denno-denným susedským spolunažívaním obyvateľov. Publikácia (ISBN 
978-80-969959-5-0) vyšla v roku 2008 nákladom 1 000 kusov. Aj táto publikácia je v predaji 
na Obecnom úrade. 

 
 
Štvrtou a doteraz poslednou publikáciou Ing. Priesola je 
monografia Banská Hodruša, ktorá okrem základných 
prírodných pomerov, podchycuje chotárne názvy horských 
lúk, roľníckych osád a majerov, názvy obývaných častí, 
ciest a chodníkov, ako aj miest po zaniknutých banských 
prevádzkach. Ďalej prostredníctvom poznámok miestnych 
učiteľov sa venuje tunajšiemu hodrušskému nárečiu. 

V stručnom historickom exkurze sú zachytené 
počiatky osídlenia Hodruše a baníctva, ktoré tu pretrváva 
do dnes. Ďalej dôležité etapy, ktorými Banská Hodruša 
prešla, ako boli rôzne vzbury a povstania tunajších 
baníkov, ale aj vyčíňanie Turkov a s tým spojená obrana. 
Potom to boli hospodárske a sociálne zmeny, na ktorých 
sa podpísali jednotliví panovníci a ich protivníci formou 
stavovských povstaní, ktoré ovplyvnili duševný a cirkevný 
život tunajšieho ľudu. 

 

 



Na prahu nových čias to boli ďalšie hospodárske zmeny, ktoré znamenali prechod od 
feudalizmu ku kapitalistickému spôsobu výroby a s tým spojené nové formy vykorisťovania 
baníkov. Opäť nepokoje, ale aj rodiaci sa nový život miestnych učiteľov – synov tunajších 
baníkov, ktorí získali vzdelanie v susednej Banskej Štiavnici a ich úprimná snaha zmeniť 
život a sociálne pomery tunajších ľudí. 
 Obdobie po prevrate v roku 1918 bolo zásluhou hlavne evanjelických učiteľov 
ovplyvnené masívnym rozvojom rôznych spolkov a záujmovej činnosti. Či už to boli 
ochotnícke divadlá, a rôzne iné záujmové spolky, ako aušusnícky spolok, osvetový krúžok, 
katolícky spolok, spevokol, dychová hudba atď. Hodruša bola jedinečná aj tým, že tu vedľa 
seba paralelne pôsobili dve náboženstvá evanjelické, katolícke a malá komunita Židov. 
Pomerne bohatý kultúrno-spoločenský život ovplyvnil aj ľudové zvyky a tradície v podobe 
piesní, modlitieb, zvykov a zábav. Kniha zachycuje okrem kultúrnych a vzdelávacích spolkov 
aj banícke ľudové zvyky a tradície, a cirkevné ľudové obyčaje. 
 Obdobie po rozpade 1. ČSR a vzniku Slovenského štátu sa aj tu nezaobišlo bez 
dramatizácie pomerov. K podobným represáliám aj keď v inej forme dochádza aj po 2. svet. 
vojne, keď vznikajú tendencie zo strany predstaviteľov vtedajšej moci paralyzovať činnosť 
rôznych spolkov a náboženských zoskupení a zaviesť jednotný, celospoločenský spôsob 
riadenia kultúrneho života. 
 V kultúrno-historickej časti sú vypichnuté historicky pozoruhodné sakrálne a verejné 
objekty Hodruše a ich minulosť. Podobne historicky pozoruhodné technické objekty po 
banskej činnosti, z ktorých sú dve desiatky zapísané na Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva (UNESCO) Banská Štiavnica a okolie, kde boli pojaté aj spomínané technické 
pamiatky z Hodruše. V neposlednej rade je to množstvo významných rodákov a osobností, 
ktoré pôsobili v Hodruši ako napr. vysoký cirkevný hodnostár F. R. Osvald, básnik, spisovateľ 
a publicista E. B. Lukáč, ev. farár, štúrovec a spisovateľ Pavel Hečko, bard slovenskej spisby 
Andrej Sládkovič, finančný odborník Július Pázmán, kňaz, jazykovedec a kodifikátor 
spisovnej slovenčiny Martin Hattala, významná učiteľka čipkárstva Adela Lacková atď. 

Bohato ilustrovaná publikácia Banská Hodruša (ISBN: 978-80-970413-3-3-5) má 213 
strán, formát A4 je v tvrdej väzbe a vyšla s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR 
v roku 2010 nákladom 500 ks. Predaj a distribúciu publikácie si zabezpečuje sám autor. 

 
 
Z iniciatívy Ing. Priesola vyšla v roku 2010 aj obrazová 
brožúrka Reminiscencie Hodruša-Hámre, ktorá prináša 
sériu najstarších fotografií, ktoré zachycujú historický 
vývin strediskovej obce Hodruša-Hámre a jej troch 
miestnych častí Banská Hodruša, Dolné Hámre 
a Kopanice od konca 19. storočia.  
 Ako uvádza autor, mnohé z týchto záberov zostali 
pre verejnosť na dlhé desaťročia utajené. Naopak, 
niektoré z nich práve pre svoju jedinečnosť sa stali 
námetom pre vznik miestnych pohľadníc, ktoré sa posielali 
do celého sveta. Preto ich ťažko nájsť doma. 

Aj u tejto 36 stránkovej publikácie, formát A4 je 
obsah rozdelený do troch častí a to podľa názvu miestnej 
časti: Banská Hodruša, Dolné Hámre a Kopanice. Pritom 
v každej z nich je na začiatku uvedený krátky historický 
vývin, za ktorým nasleduje séria historicky zaujímavých 
fotografií. Aj touto brožúrkou jej autor a zostavovateľ chce 

prispieť k zviditeľneniu, a objasneniu histórie obce Hodruša-Hámre. Brožúrka obsahuje 
celkom 66 čierno-bielych fotografií z Banskej Hodruše (40), z Dolných Hámrov (19) 
a z Kopaníc (7) a vyšla nákladom 300 kusov. Brožúrka je v predaji Obecného úradu. 
 
 

 


