
Obsah knihy 

- Dve povesti o založení Kremnice 

- Úvod 

I. časť 

 

Kremnica – zlatý klenot 

od počiatkov do konca 14. storočia 

1. kapitola: Najstaršie dejiny – Kremnica pred rokom 1328 

- Archeologické nálezy 

- Písomné dôkazy o osídlení pred rokom 1328 

- Predprivilegiálna fáza kolonizácie 

2. kapitola: Vznik mesta 

- Čo viedlo k povýšeniu Kremnice na mesto? 

- Udelenie mestských výsad 

- Dokument: Privilegiálna listina pre Kremnicu, 17. novembra 1328 

- Portrét: Najstarší doložený komorský gróf Leopold 

 

3. kapitola: Politické dejiny 

- Mestská samospráva 

- Mesto a kráľovská komora 

- Dokument: Súpis richtárov a členov mestských rád 

- Portrét: Najstarší richtár Ján 

- Kráľovské výsady a mestské zvykové právo 

- Mestská kancelária a najstaršia pečať a erb mesta 

- Kremnica – hlava stredoslovenských banských miest 

 

4. kapitola: Hospodárstvo 

- Rozhodujúca úloha zahraničného kapitálu v ekonomike mesta a vplyv Kremnice na svetový 

obchod so zlatom 

- Portrét: Finančník Štefan Marsilii 

- Kráľovská banská a mincová správa 

- Portrét: Finančník a banský odborník Filip Scolari, zvaný Pipo Spano 

- Baníctvo 

- Portrét: Komorskí grófi Fridrich a Ján Craczerovci 

- Dokument: Kráľ Žigmund nariaďuje šášovskému kastelánovi, aby nebránil Kremničanom 

v užívaní lesov, 1. mája 1390 

- Technológia ťažby a spracovania rudy 

- Banské právo 

- Mincovníctvo 

- Dokument: Prenájomná zmluva na kremnickú komoru, 2. februára 1342 

- Najstaršie sídlo mincovne 

- Obchod 

- Remeslá 



- Dobové ceny a platy 

 

5. kapitola: Topografický a demografický vývoj, etnická a sociálna štruktúra obyvateľstva 

- Sídelná štruktúra mesta, domy a cesty 

- Stavebný vývoj a typy domov  

- Sídelná kolonizácia zázemia mesta a komory 

- Pôvod obyvateľstva, jeho ďalší prílev a etnické pomery 

- Sociálne rozvrstvenie obyvateľstva 

 

6. kapitola: Cirkevné dejiny 

- Kostoly, farnosť a kňazi 

- Dokument: Fundačná listina kremnického špitála, 29. augusta 1393 

- Portrét: Farári Ján a Andrej 

 

7. kapitola: Kultúra – umenie, písomníctvo, vzdelanie, hudba a architektúra 

 

8. kapitola: Každodenný život – strava, odev, bývanie, voľný čas, významné návštevy a 

kriminalita 

 

I. časť 

Voda – klenot Kremnice 

15. a prvá tretina 16. storočia 

 

1. kapitola: Politické a vojenské dejiny 

- Mestská samospráva 

- Veľký spor medzi mestom a komorským grófom v rokoch 1425 a 1426 

- Richtári mesta v rokoch 1400 až 1530 

- Menoslovy mestskej rady z rokov 1423/1424 a 1430 

- Kráľovské výsady a mestské právo 

- Mestská kancelária 

- Portrét: Baltazár Steck 

- Mestský erb a pečate 

- Zväz stredoslovenských banských miest 

- Zaujímavosť: Vzťahy Kremnice s inými mestami na príklade Viedne a Zvolena 

- Kremnica a husitské vojenské výpravy 

- Kremnica v bojoch o uhorský trón (1440 až 1458) 

- Dokument: Ján Jiskra z Brandýsa uzatvára večný mier s Pangrácom zo Svätého Mikuláša, 

Kremnica, 4. mája 1449 

- Portrét: Erhard a Pavol Modrerovci 

- Kremničania ako útočníci na majetky Dóciovcov 

 

2. kapitola: Hospodárstvo 

- Mestské príjmy a výdavky, dane 



- Baníctvo – bane, ťažiari, banská komora a správa, výkup drahých kovov 

- Dokument: Kráľ Žigmund udeľuje stredoslovenským banským mestám slobodu banského 

podnikania, Nová Baňa, 5. februára 1405 

- Produkcia drahých kovov 

- Technológie ťažby a spracovania rudy 

- Komorskí grófi v rokoch 1404 až 1537 

- Turzovci ako prenájomcovia kremnickej komory 

- Kremmnické banské právo z roku 1492 

- Dokument: Citácia z banského práva (1492) 

- Bratské pokladnice 

- Banícke povstanie v rokoch 1525 a 1526 

- Banské nešťastia 

- Drevorubači a uhliari 

- Mincovníctvo – menový vývoj, produkcia mincovne a typy mincí 

- Dokument: Poľská kronika Jána Dlugosza o razbe uhorských mincí kráľa Vladislava (1441) 

- Technológia razby mincí 

- Kremnická mincová komora, sídlo mincovne 

- Turzovci a kremnická mincovňa 

- Skúšač drahých kovov 

- Minciarske výsady 

- Počty a mzdy minciarov 

- Lúčobňa zlata a striebra 

- Portrét: Rodina Langsfelderovcov-Schaiderovcov – Peter Schaider 

- Obchod 

- Remeslá 

- Dobové ceny a platy 

 

3. kapitola: Topografický a demografický vývoj, etnické a sociálne zloženie obyvateľstva 

- Sídelná štruktúra mesta, majitelia domov, výstavba hradieb a cesty 

- Stavebný vývoj a typy domov 

- Dokument: Zmluva Jána Turza s mestom Kremnica vo veci cesty z Banskej Bystrice do 

Turca, Kremnica, 2. mája 1496 

- Dotvorenie mestského územného panstva 

- Vývoj počtu obyvateľstva 

- Etnické pomery 

- Portrét: Kupec Stanko Vilhelmovič 

- Sociálna štruktúra 

 

4. kapitola: Cirkevné dejiny – cirkevné objekty, farský chrám, fara, kňazi, náboženské 

bratstvá, púte, špitál a príchod reformácie 

 

5. kapitola: Kultúra 

- Výtvarné umenie – umelecké remeslá, architektúra, sochárstvo, maľba, knihy a písomnosti 

- Hudba 

- Školstvo, vzdelanie, knižnice 

 



6. kapitola: Každodenný život 

- Strava, odev, bývanie, hygiena, meranie času, živelné pohromy, voľný čas, významné 

návštevy 

- Kriminalita 

 

III. časť 

Kremnica – boj o jej klenoty 

od tretiny 16. do polovice 17. storočia 

 

1. kapitola: Politické a vojenské dejiny 

- Mestská samospráva 

- Richtári 

- Dokument: Menoslovy mestskej rady a volenej obce 

- Dokument: Voľby richtára podľa opisu z roku 1605 

- Portrét: Leonard Tielesch – richtár, prísažný, notár i učiteľ 

- Kráľovské výsady 

- Kremnické mestské právo 

- Dokument: Citácia z kodifikovaného mestského práva, 1537 

- Mestská kancelária a registratúra 

- Mestský erb a zástavy 

- Zaujímavosť: Vyslanci Kremnice na ceste za panovníkom do Prahy v roku 1567 

- Zväz stredoslovenských banských miest 

- Vojenská organizácia mesta 

- Kremnica v boji o uhorský trón (1526 – 1540) 

- Kremnica a turecké nebezpečenstvo 

- Dokument: List Banskej Bystrice Kremnici vo veci ohrozenia Turkami, 7. septembra 1562 

- Dokument: List fiľakovského Hamza bega stredoslovenským banským mestám, 14. apríla 

1556 

- Kremnica a protihabsburské stavovské povstania 

 

2. kapitola: Hospodárstvo 

- Hospodárenie a majetok mesta 

- Portrét: Matej Holeš – správca kremnického panstva v Háji 

- Baníctvo – investície do ťažby, produkcia baní, ťažiarstvá a zámena drahých kovov 

- Technologický proces ťažby a spracovania rudy 

- Grófi a podgrófi kremnickej banskej a mincovej komory 

- Dokument: Súpis kremnických ťažiarov a ťažiarstiev z roku 1583 

- Portrét: Juraj Freiseisen – správca erárneho banského podniku a súkromný ťažiar  

- Boj o nový (tzv. Maximiliánov) banský poriadok a zriadenie banských súdov 

- Dokument: Citácia z Maximiliánovho banského poriadku z roku 1573 

- Sociálne postavenie baníkov a banské nešťastia 

- Mincovňa – menový vývoj, produkcia a zamestnanci 

- Dokument: Zákaz ilegálneho predaja a falšovania striebra a zlata, 8. augusta 1550 

- Dokument: Inventár mincovne z roku 1548 

- Lúčobňa mincovne a separácia drahých kovov 

- Dokument: Fuggerovci odovzdávajú lúčobňu v Kremnici kráľovi Ferdinandovi I., 3. júna 

1551 



- Portrét: Wolfgang Roll – podgróf banskej a mincovej komory 

- Obchod 

- Dokument: Majitelia obchodných krámcov na námestí, 1583 – 1561 

- Remeslo 

- Dobové ceny a platy 

 

3. kapitola: Topografia mesta, demografický vývoj, etnické a sociálne zloženie obyvateľstva 

- Sídelná štruktúra, počty domov a cesty 

- Majitelia domov na námestí 

- Stavebný vývoj a typy domov 

- Zaujímavosť: Najstaršie vyobrazenie Kremnice 

- Demografia – počet obyvateľov, výška sobášneho veku, sobáše vdov a vdovcov, priemerná 

dĺžka života 

- Portrét: Damián Schretter z Wohlgemuthsheimu, zakladateľ kremnickej vetvy tirolských 

Schretterovcov 

- Etnické pomery 

- Dokument: Slovenský list Mateja Holeša, správcu kremnického panstva v Turci, mestu 

Kremnica z roku 1569 

- Sociálna štruktúra 

 

4. kapitola: Cirkevné dejiny 

- Reformácia a začiatky protireformácie 

- Kremnickí evanjelickí farári a kazatelia do polovice 17. storočia 

- Portrét: Kazateľ Egídius Faber 

- Dokument: List Filipa Melanchtona Kremnici, 12. októbra 1553 

- Dokument: Vyznanie stredoslovenských banských miest, 6. decembra 1559 

 

5. kapitola: Kultúra 

- Výtvarné umenie 

- Architektúra 

- Hudba 

- Dokument: Zmluva medzi kremnickým organárom Hieronýmom Burianom a županom 

Jurajom Turzom na opravu organu v Bytči, 17. októbra 1599 

- Vzdelanie 

- Dokument: Súpis kníh zlatníka Petra Rosenauera, 6. októbra 1609 

- Školstvo 

- Dokument: Kremničania na univerzitách vo Wittenbergu a v Jene, 1530 – 1628 

- Literárna činnosť 

- Portrét: Spisovateľ, diplomat, kráľovský radca a banský podnikateľ Pavol Rubigall 

- Dokument: Báseň Jána Bocatia venovaná Mikulášovi Geblovi, kremnickému školskému 

rektorovi, koniec 16. storočia 

- Divadlo 

 

6. kapitola: Každodenný život 

- Základné medzníky v živote človeka – krst, svadba, pohreb 

- Kalendár a hodiny 



- Sebaprezentácia, rodinné a intímne vzťahy 

- Odev, strava, bývanie 

- Hygiena 

- Dokument: Pojednanie o podivuhodných vodách Uhorska od Levočana Juraja Wernhera, 

Bazilej 1556 

- Dokument: Pochvalná (latinská) báseň na kúpele Turčianske Teplice od Gašpara Pilcia, 

rodáka zo Spišskej Novej Vsi, koniec 16. storočia 

- Voľný čas 

- Živelné pohromy 

- Kriminalita 

- Dokument: Výpovede svedkov v prípade bosorky Dory Struhárovej z Ihráča, 5. septembra 

1642 

- Kalendárium najdôležitejších udalostí z dejín mesta 

- Súpis obrázkov 

- Použitá odborná literatúra 

- Menný register  

Ukážka z knihy 

Najstaršie sídlo mincovne 

Dodnes zostáva nezodpovedanou otázka, kde sídlila najstaršia kremnická mincovňa. Zrejme 

to nebolo od začiatku na námestí, pretože to po roku 1328 iba začalo vznikať a hradbami bolo 

obohnané až niekedy na prelome 14. a 15. storočia. Vo vnútornom meste sa mincovňa 

prvýkrát písomne spomína v rokoch 1442/1443. V daňovom súpise z uvedených rokov je 

uvedená aj lokalita Starý komorský dvor (Im alden Kammerhoff), ktorá ležala pri tzv. 

Huntsmarkche, teda zhromaždisku banských vozíkov (niekde na začiatku Novej doliny) a pri 

tzv. Perkgassen, teda Banskej či Piargskej ulici, ktorá sa tiahla od mesta smerom na sever na 

Kremnické Bane. To znamená, že komorský dvor ležal niekde pod vrchom Revolta pri dotyku 

Starej a Novej doliny (spolu označovaných ako dolina Colner). Viacerým bádateľom 

(napríklad Vladimír Husák) sa však táto lokalita ako sídlo pre mincovňu zdá 

z bezpečnostného hľadiska absolútne bezperspektívna, nechránená terénom a zrejme ani 

stavebne. Skúsení minciari, ktorých väčšina prišla do Kremnice z Kutnej Hory a bola 

talianskeho pôvodu, resp. vyškolená Talianmi by pravdepodobne nezakladali mincovňu na 

takomto mieste. Označenie Starý komorský dvor napriek tomu naznačuje, že v jeho rámci 

predsa len, aspoň v počiatočnej fáze, mohli existovať niektoré vedľajšie minciarske 

prevádzky. 

Zásoby drahých kovov a mincí museli byť uskladnené na najbezpečnejšom mieste v meste, 

ktorým bolo na počiatku jedine hradné návršie. Archeológia preukázala, že areál bol 

obohnaný hradbou už v tomto období. S karnerom, ktorý vznikol najneskôr v prvej tretine 14. 

storočia, je totiž previazaná časť úseku vnútorného prstenca doteraz zachovaných hradieb. 

Vladimír Husák predpokladá, že po udelení výsad vznikla na hradnom vrchu ústredná 

budova, ktorá bola sídlom komory i mincovne. O úradnom sídle grófa hovorí (ak vlastnil gróf 

ako súkromná osoba v Kremnici dom, tak to bolo niekde v meste), že to mohla byť neskoršia 

mestská radnica. Štefan Oriško potvrdzuje datovanie radničnej budovy do 14. storočia. Podľa 

Vladimíra Husáka začiatok stavby ústredného hradného kostola (asi okolo roku 1400) 

signalizuje, že komora aj s mincovňou už existovali na námestí. V prenájomných zmluvách 

spomínaný kráľovský dom situoval teda, rovnako ako Teodor Lamoš, jednoznačne na hrad. 

Rovnako aj mincovňu, pretože by nebolo bezpečné prevážať drahé kovy a mince z hradu do 

Starého komorského dvora. 



Michal Matunák predpokladal, že pred kostolom (s neskôr doloženým patrocíniom svätej 

Kataríny), ktorého dvojlodie má neobvykle široký štvorcový tvar, stál na jeho mieste akýsi 

donjon ako sídlo komorského grófa. Ako oficiálne sídlo grófov favorizujú hrad T. Lamoš i Š. 

Oriško, i keď ho v jeho rámci nedokázali bližšie lokalizovať. Prvý z nich však samotnú 

mincovňu umiestnil do oblasti Starého komorského dvora, v ktorého blízkosti ležali banské 

prevádzky. Jozef Hoššo a Štefan Oriško predpokladajú, že centrálnemu kostolu predchádzala 

románska cirkevná stavba. V netypickom dvojlodí vidia rešpektovanie pôdorysu trojloďovej 

baziliky s možnosťou existencie priečnej lode, čo vlastne plne popiera hypotézu M. 

Matunáka. Ako komorská rezidencia by preto pripadala do úvahy zrejme iba spomenutá 

radnica. Pri hľadaní dôkazov však spôsobuje problémy skutočnosť, ako konštatoval Š. Oriško, 

že „prienik mešťanov na hrad zastrel jeho pôvodný charakter, čím nám znemožňuje bližšie 

lokalizovať rezidenciu komorského grófa, či už do zachovaného objektu či obvodových 

múrov kostola (svätej Kataríny) alebo inde“. Radnica ako vežovitá gotická kúria mala 

fortifikačné, ale aj reprezentačné a obytné prvky, preto by hypoteticky predsa len pripadala do 

úvahy ako sídlo kráľovskej komory. Veď spočiatku členovia mestskej rady zasadali na 

poradách spolu s komorskými grófmi. Viac svetla do problematiky však môže v súčasnosti 

priniesť už len ďalší podrobnejší archeologický a umeleckohistorický výskum. 

Ak v Starom komorskom dvore existovali, ako bolo spomenuté, iba niektoré vedľajšie 

minciarske prevádzky, musela sa hlavná budova mincovne nachádzať na hrade alebo na 

námestí. Zaujímavé je, že pri jeho vytyčovaní bolo v jeho severozápadnom nároží ponechané 

pre mincovňu miesto. To by mohlo naznačovať, že stála na námestí už dlhšie pred rokmi 

1442/1443. Uvedené interpretačné problémy nedovoľujú v súčasnosti seriózne zodpovedať 

otázku, kde stála najstaršia kremnická mincovňa. 

 


