
 

 

Prvenstvá a premeny súkenníckej 

výroby v Banskej Bystrici a Radvani 
 

 

Na priemyselnej histórii Banskej Bystrice sa okrem slávnej baníckej 

a hutníckej minulosti  podpísala aj textilná výroba. Banská Bystrica bola 

mestom textilu od 18. až do 21. storočia. Posledným veľkým textilným 

závodom celoslovenského rozmeru bola Slovenka. Súkenníctvo 

predstavovalo podstatnú časť textilnej výroby a Banskej Bystrici  ako 

významnému stredisku súkenníckého  remesla patrí prvé miesto  v založení 

súkenníckej manufaktúry – súkenky obchodníka Teofila Stertza v roku 

1725 na území Slovenska. Tradíciu tohto priemyselného odvetvia  rozvíjali 

najmä Ruttkayovci, Mensatorisovci, Markovičovci, Barančekovci, 

Horárikovci, Furdíkovci. Mnohé rodinné súkenky produkovali svoje 

výrobky po niekoľko generácií. Súkno, známe svojou kvalitou, kupovali 

nielen domácnosti, ale najmä vojsko, nemocnice a iné inštitúcie. 

Výstava inštalovaná v bádateľni Štátneho archívu v Banskej Bystrici 

prevedie návštevníkov históriou súkenníckej výroby v Banskej Bystrici, od  

obdobia výroby súkna v cechových organizáciách   po rok 1948, kedy boli 

banskobystrické súkenky znárodnené.  



 

 

Výroba súkna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ákladnú surovinu predstavuje ovčia 

vlna, ktorú triedili podľa účelu 

využitia pri tkaní – vhodná vlna na osnovu 

alebo útok. Takto roztriedenú vlnu 

zbavovali mastnoty vložením do vodného 

kúpeľa s mydlom a potašou (uhličitan 

draselný) alebo s ľudským močom a prali. 

Praním usadenú vlnu následne krampľami 

krampľovali, akoby česali do podoby „dlhej 

brady“, pričom osnova aj útok si vyžadovali 

rozdielnu techniku krampľovania. Potom 

nasledovalo pradenie. Priadza určená na 

osnovu musela byť pevnejšia, a preto sa 

namáčala v glejovej vode. Priadzu na 

osnovu umiestnili na krosná a priadzu na 

útok navíjali na cievky, vkladali do člnku 

a spolu tkali do tkaniny.  
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Po vysokoodbornom tkaní nasledovalo 

začisťovanie pomocou zvláštnych klieští 

nevyžadujúce špeciálne zručnosti, preto 

bolo často vykonávané deťmi 

a manželkami súkenníkov. Následne súkno 

transportovali do valchovne, v ktorej 

vplyvom chemických a mechanických 

účinkov súkno zbavovali gleja a iných 

nečistôt a za pomoci úderov ozubených 

kladív alebo stúp sa súkno zhusťovalo – 

zrážalo a spevňovalo. Vyvalchované súkno 

farbiari farbili prevažne s využitím indiga 

ale aj iných prírodných farbív. Súkno 

opláchli a postrihači postrihávaním 

odstránili nadbytočnú plsť. Zhrubnuté 

konce a okraje odstrihli a na záver súkno 

lisovali, čím nadobudlo rovnomernosť, lesk 

a výsledný dizajn.      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

a začiatku 18. storočia žilo 

v slobodnom kráľovskom meste 

Banská Bystrica približne päť tisíc 

obyvateľov. Mestu bytostná ťažba 

medených rúd realizovaná štátnou Banskou 

komorou zaznamenávala pokles činnosti 

a ziskov, stále však patrila 

k najvýznamnejším európskym banským 

revírom. Mestská samospráva vykazovala 

po koristníckych protihabsburských 

povstaniach negatívnu hospodársku 

bilanciu a nasledujúce viac než polstoročie 

bola ovplyvnená sporom o menovanie do 

funkcií medzi nemeckým a slovenským 

a zároveň protestantským a katolíckym 

meštianstvom.  
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Najbohatší obývajúci domy na námestí 

naďalej podnikali v ťažbe rúd, avšak 

v lokalitách vzdialených od mesta Banská 

Bystrica a obchodovali s čoraz 

rôznorodejším sortimentom vrátane výčapu 

alkoholu a úverovania. Využívali prívetivú 

daňovú politiku a ďalšie ustanovenia 

mestského zvykového práva poskytujúce 

mnohé zvýhodnenia a ochranu pred 

konkurenciou nielen na najdôležitejšom 

lokálnom trhu, čo umožňovalo akumuláciu 

výnosov a ďalšie zobchodovanie. Na 

začiatku 18. storočia však predávali výrobky 

domácich remeselníkov veľmi obmedzene. 

Remeselnú výrobu inštitucionalizovali 

cechy združujúce remeselníkov podľa 

výrobného odvetvia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cechy riadili výchovu a vzdelávanie učňov 

a tovarišov, prostredníctvom cechmajstrov 

garantovali kvalitu výrobkov, konali 

v záujme ochrany miestnej produkcie pred 

konkurenciou „z vonku“ a výrobný proces 

strážili pred nevyučenými. Do obchodného 

styku medzi výrobcu a kupujúceho však 

neumožňovali prístup predajcu. Na 

začiatku 18. storočia v meste Banská 

Bystrica pôsobilo 35 cechov potvrdzujúcich 

rozvinutosť miestnej remeselnej výroby 

a dôležitosť obchodného centra, o pol 

storočie neskôr ich bolo dokonca 50. Na 

ďalšie storočia významnú pozíciu v meste 

zaujalo súkenníctvo reprezentované 

cechom, ktorého artikuly (stanovy) 

banskobystrická mestská rada schválila 

v roku 1705.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Na vzniku cechu sa podieľalo šesť 

súkenníckych majstrov Mikuláš Krško, 

Juraj Vido, Daniel Bargar, Andrej Pacek, 

Ján Moško a Juraj Jurena vykonávajúcich 

remeslo podomácky a v cechovej, teda 

spoločnej valchovni na toku rieky Bystrica 

v obci Kostiviarska. Produkcia súkna 

viazala majstrov zamestnať na čiastkové 

výrobné úkony odborníkov, valchárov a 

postrihačov, zároveň  každý z majstrov vo 

vlastnej dielni sústredil učňov, tovarišov a 

pomocný personál, napríklad začisťovačov. 

Vyrábali pre miestny trh a početne sa 

rozrastali v súlade s cechovými artikulami. 

 

(vľavo artikuly banskobystrického cechu 

súkenníkov z roku 1705 znovu potvrdené 

v roku 1731 a poznámková knižka súkenníckeho 

tovariša Pavla Pašku z roku 1837)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prísne regulovaného prostredia v roku 1725 

vzišla iniciatíva postrihača súkna Jána Juraja 

Mendeho na výrobu súkna „vo veľkom“, v novom 

type podniku a s odbytiskom mimo dovtedajších 

tradičných trhov miestneho cechu. Nevyhnutný súhlas 

samosprávy so vznikom podniku však postrihač 

Mende vyjednať nedokázal a v tejto veci oslovil 

mešťana Fridricha Korba, ktorý zaangažoval aj 

jedného z najbohatších banskobystrických mešťanov, 

ringbürgerov Krištofa Teofila (Gottlieba) Stertza, 

pôvodom z mesta Šoproň. Ten rozpoznal potenciál 

možnej výroby a s mestskou radou vyjednal európsky 

unikát, činnosť dvoch združení jedného remesla 

v jednom meste, pričom nový podnik nazval 

Manufactura a vypracoval stanovy zreteľne odlišujúce 

vlastný podnik od cechu. Dohodol s mestom 

financovanie výstavby už druhej valchy na rieke 

Bystrica v obci Kostiviarska slúžiacej výhradne 

Manufacture. V intenciách cisárskej moci využil 

zákonný článok 117 z roku 1723 lákajúci zahraničných 

majstrov k usídleniu v monarchii s pätnásťročným 

oslobodením od platby daní a verejných tiarch, čo 

mesto predĺžilo ešte o tri roky. Následné Mendeho 

verbovanie odborníkov vyvolalo migráciu rodín 25 

saských a sliezskych súkenníkov do mesta Banská 

Bystrica. Nevyrábali však na jednom mieste, podnik 

tvorilo stále viacero samostatných dielní 

nachádzajúcich sa v objektoch podnikateľov spojených 

tzv. nákladníckym systémom. 

 

 

Z 



 

 

 

 

 

 

 

Vyvinutejšími technikami v produkcii súkna 

zabezpečili očakávaný kvalitatívny a kvantitatívny 

progres. Vyrábali nordické, görlitzké, sliezske 

a moravské súkno, od hrubých tkaním až po jemné 

textílie. Vysokú akosť súkna v roku 1727 ocenila 

mestská rada udelením práva používať na 

označovanie súkna okrúhlu pečať s nápisom 

„Manufactura Novisoliensis“.  Masová produkcia 

súvisela s dodávkami súkna pre práve budovanú stálu 

cisársku armádu. Prvé vojenské rovnošaty tak 

pochádzali zo súkna vyrobeného v Banskej Bystrici 

a tento poznatok sa v meste tradoval aj o pol storočie 

neskôr. Už menej ziskové boli objednávky 

Miestodržiteľskej rady a rôzny sortiment 

pre stredoslovenské banské mestá. Za prvé dva roky 

činnosti podniku v celkovej sume vyrobeného 

dokonca dvoj až trojnásobne prekročili pôvodný plán.  

Výrazne však prehriali výrobu a presýtili trh a tak 

Manufactura Novisoliensis, prvý výrobný podnik 

manufaktúrneho typu v hornom Uhorsku a jeden 

z prvých v Zalitavsku ukončil činnosť už po šiestich 

rokoch.  

( obr. 1 – 3 Zápis sťažnosti Fridricha Korba v mestskom protokole 

z roku 1731 na nedodržanie zmluvy jedným z troch spoločníkov 

Teofilom Stertzom, ktorou spolu aj s Jánom Jurajom Mendem 30. júna 

1725 založili spoločný podnik „Manufactura Novisoliensis“; obr. 4 – 

odtlačok pečate manufaktúry používanej na označovanie súkna 

z publikácie SPIESZ, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. 

Osveta: Martin, 1983; obr. 5 cenník produktov banskobystrických 

súkenníkov z roku 1758; obr. 6 vzorkovník súkna z roku 1802; obr. 7 

odtlačok pečate radvanského súkenníckeho cechmajstra Andreja 

Markoviča z roku 1796; obr. 8 zoznam súkenníckych majstrov 

z Radvane, ktorí v roku 1802 finančne prispeli na kúpu a odliatie zvona 

pre miestny zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Radvani) 

 

 



 

 

 zemepanskom mestečku Radvaň v roku 1773 združoval súkennícky cech 14 producentov, ktorí spoločne so 40 producentmi 

banskobystrického cechu vytvorili v priestore stredoslovenských banských miest uzol súkenníckej výroby. Kým banskobystrickí súkenníci 

produkovali najmä pre armádu, radvanskí výrobcovia uspokojovali lokálne odbytištia, no spolupracovali aj s (podomovými) obchodníkmi, 

ktorí „pretláčali“ súkno a výrobky ďalej na trhy viacerých stolíc. Z dôvodu väčšinovej evanjelickej konfesie augsburského vyznania zaznamenala 

radvanská súkennícka výroba zásadný progres po vydaní tolerančného patentu v roku 1781 a legalizácii evanjelickej konfesie augsburského 

vyznania. Zanikla možnosť konfiškácie majetku alebo straty osobnej slobody súkenníka za apostázu (odpadlíctvo od katolíckej viery), ako sa 

stalo v prípade žalárovania významného radvanského súkenníckeho majstra Andreja Markoviča tri roky pred vydaním Patentu. Markovič 

postupne rozširoval produkciu, modernizoval výrobné postupy, zveľaďoval nevyhnutnú infraštruktúru a prechádzal na manufaktúrny spôsob 

výroby. Spoločne s ďalšími majstrami odkupoval od zemepanského rodu Radvanských objekty, ktoré následne adaptoval na dielne a pridružené 

stavivá. V súlade s cechovými artikulami majstri vychovávali učňov a tovarišov, avšak dbali aj na zachovanie a reprodukciu rodinného remesla.  

Na začiatku 19. storočia pôsobilo v Radvani už niekoľko súkenníkov druhej a tretej generácie. Okrem Andreja Markoviča a jeho potomkov, 

to boli predovšetkým nasledovníci Jána Furdika, zakladateľa súkenníckej dynastie a ďalší producenti Horenickovci či Melicherovci. Aj podľa 

maďarského štatistika Elek Fényesa v Radvani pracovalo osem pozoruhodne úspešných súkenníckych dielní so základným imaním stotisíc 

forintov a obratom 36 tisíc forintov ročne a látku vysokej  kvality predávali väčšinou v Pešti. Prienik liberálneho kapitalizmu po rakúsko-

maďarskom vyrovnaní nasmeroval súkenníkov k modernému podnikaniu, najímaniu pracovnej sily a zavádzaniu strojovej výroby. Postupnú 

industrializáciu banskobystrického súkenníctva naštartoval v roku 1868 Pavol Ruttkay prestavaním manufaktúry z roku 1810 na továreň 

s vlastnou výrobou elektrickej energie. Nachádzala sa za kostolom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Lazovnej ulici smerom 

k Medenému hámru. V roku 1884 podnik transformovali na akciovú spoločnosť. O dva roky neskôr už susedil s továrňou Ján Furdik a synovia, 

ktorá sa rozprestierala na Striebornom námestí, vyrábala na vodný pohon využitím priľahlého toku potoka Bystrica. Tretí podnik na výrobu 

súkna vo vlastníctve Horárikovcov sa nachádzal približne o kilometer južnejšie, v priestore za Fortničkou a vtedajšími Dolnými kasárňami, 

v oblasti pri močaristých Štiavničkách. Neskôr pozmenený na účastinnú spoločnosť vyrábal pod názvom Prvá uhorská banskobystrická továreň 

na vlnu a súkno. Na začiatku dvadsiateho storočia prevzala štvrtinu účastín Maďarská priemyselná a obchodná banka so sídlom v hlavnom 

meste Budapešť, dcéra francúzskej Crédit Mobilier. Do konkurenčného prostredia tak vstúpil „nadnárodný“ kapitál plne využívajúci výhody 

štátnych zákaziek a dodávok. Počet zamestnancov sa zvýšil až k dvesto. Na začiatku 20. storočia prevádzkoval fabriku na súkno aj Karol 

Mensatoris, ktorá potom splynula rodinnou previazanosťou s väčším podnikom Ján Furdik a synovia. Ďalší rozmach súkenníckej výroby 
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podnietila prvá svetová vojna a opätovné dodávky pre rakúsko-uhorskú armádu. Časť robotníctva nenarukovala, ale vojenskú službu 

„odpracovala“ v továrňach výrobou vlnených textílií a obuvi. Ziskový podnik Ján Furdik a synovia sa po vzniku Československej republiky 

rozšíril o areál bývalej stoličkovej továrne. Bývala „horárikovská“ Prvá uhorská banskobystrická továreň na vlnu a súkno previazaná 

s maďarským finančníctvom po roku 1918 nebola schopná preorientovať svoju výrobu a nachádzať nové trhy a v roku 1926 zanikla. 

Nasledujúcich dvadsať rokov si tak v Banskej Bystrici konkurovali dve priemyselné súkenky s dlhoročnou rodinnou tradíciou výroby. Produkcia 

vlnených rukavíc, kabaníc, čiapok, ponožiek, nohavíc, ale aj prikrývok, diek a ďalších textílii neustala ani po vzniku Slovenskej republiky v roku 

1939. Geopolitická situácia si vynútila ďalšiu zmenu orientácie na trhy Tretej ríše a Talianska, najvýznamnejší export smeroval do Protektorátu 

Čechy a Morava. „Ľudovodemokratické“ zriadenie obnovenej Československej republiky predstavuje epilóg súkenníckej veľkovýroby v Banskej 

Bystrici a okolí. Ruttkayova továreň silne obmedzila výrobu po smrti dlhoročného riaditeľa už v roku 1945 a fabrika Ján Furdik a synovia bola 

v marci 1948 znárodnená. Inventár podniku sa stal súčasťou majetkovej podstaty vznikajúceho textilného závodu Slovenka, národný podnik 

v Banskej Bystrici.        (obr. 1 – 2 prijatie Michala Barančeka do cechu banskobystrických súkenníkov v roku 1863; obr. 3 – zoznam členov 

spolku banskobystrických súkenníkov z roku 1880

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Horárikovci 

 

 

Obrázok 1Živnostenský list Františka Horárika na prevádzanie 
súkenníckeho remesla 

 

 

 

 

Obrázok 2Pracovné potvrdenie Prvej uhorskej banskobystrickej 
továrne na vlnu a súkno pre Františka Horárika 

 

 

Obrázok 3Plán Prvej uhorskej továrne na vlnu a súkno v roku 1890 



 

 

Pavol Ruttkay a syn  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1Zápisnica mestského stavebného úradu o výstavbe pradiarne v továrni Pavol Ruttkay a syn 
z r. 1904 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obrázok 2Reklamný materiál továrne Pavol Ruttkay a syn s fotografiami majiteľov 



 

 

 

Obrázok 3Výpis z firemného registra Krajského súdu v Banskej Bystrici z r. 1941 továrne Pavol 
Ruttkay a syn 

 

Obrázok 4Rozhodnutie Povereníctva priemyslu a obchodu v Bratislave o uvalení národnej správy na 
podnik Pavol Ruttkay a syn z r. 1948 



 

 

Ján Furdík a synovia   

 

"Meisterstück" radvanských súkenníckych tovarišov  

Pavla Števonku, Jána Griegela, Mikuláša Študlíka,  

Pavla Tichého a bratov Samuela a Jána Furdíka  

z r. 1823 – 1829 (predmet pochádza zo zbierok 

Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rukopis „životopisu“ zakladateľa súkenníckej dynastie Jána Furdíka 

od autora vtedy 14ročného Andreja Braxatorisa, neskôr známeho 

pod literárnym pseudonymom Sládkovič z roku 1834.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Zamestnanci firmy Ján Furdík a synovia (fotografiu poskytla Eva Furdíková)  

 

 

Vpravo – Rozhodnutie Povereníctva priemyslu a obchodu v Bratislave o uvalení 

národnej správy na podnik Ján Furdík a synovia z roku 1948  

 



 

 

 

Obrázok 1Celkový pohľad na výstavu 
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