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▼  DATABÁZA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

 

 

▼ ARCHÍV  KST LOKO ●  ODBOR  TURISTIKY -  KST  LOKOMOTÍVA BANSKA BYSTRICA 
     Odbor turistiky TJ Lokomotíva sa formoval v roku 1957 - dokumenty z obdobia 1957-1966  sa 
     však nezachovali. Tento súbor obsahuje záznamy o činnosti OTTJ  LOKO a KST LOKO,  ako aj  
     o získaní, rekonštrukcii a prevádzke Domu turistiky  KST Lokomotíva  z rokov 1967 – 2015. 
    
    K histórii KST Lokomotíva Banská Bystrica je spracovaný aj osobitný súbor  pod názvom 
     „ PUBLIKOVALO SA O NÁS  &  NAŠI ČLENOVIA PUBLIKOVALI  1934 – 2018“ 
 
 

▼ ARCHÍV  KST LOKO ●  TELOVÝCHOVNÁ  JEDNOTA  LOKOMOTÍVA  BAN.BYSTRICA    
     Súbor záznamov o dokumentoch , ktoré sa zachovali o činnosti TJ Lokomotíva Ban.Bystrica.  

 
 
▼  ARCHÍV ●  REGIONÁLNA RADA KST BANSKÁ BYSTRICA      
      Súbor záznamov o dokumentoch vzťahujúcich sa na vznik a činnosť Regionálnej rady KST so  
      sídlom v Banskej Bystrici, ktorá má svoj archív uložený v Dome turistiky KST Lokomotíva Ban.  
      Bystrica (kde má  RR KST aj svoju oficiálnu adresu a zasadacie priestory). 
 

▼ ARCHÍV KST LOKO ● SÚBOR AL 

     Tento súbor obsahuje podrobný popis archívnych dokumentov z pôvodného osobného archívu    
     Alojza  Lutonského, ktoré  v roku 1997 jeho  dcéra Ing.Setničková osobne odovzdala predsedovi  
     KST Lokomotíva Ban.Bystrica Dušanovi Kaliskému pre  Archív  KST Lokomotíva Banská Bystrica .   
     Po spracovaní podrobného súpisu a skenov, boli pôvodné archívne dokumenty A.Lutonského   
     v roku 2015 protokolárne odovzdané do fondu Múzea  Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 
 

▼ ARCHÍV  KST LOKO ● SÚBOR MJ 

     Tento súbor obsahuje podrobný popis archívnych dokumentov z pôvodného osobného archívu   
     Miloša Janošku, ktoré v roku 1997 jeho dcéra O.Kostková-Janošková osobne odovzdala predsedovi  
     KST Lokomotíva Ban.Bystrica Dušanovi Kaliskému, pre  Archív  KST Lokomotíva Banská Bystrica .  
     Po spracovaní podrobného súpisu a skenov, boli pôvodné archívne dokumenty M.Janošku   
     v roku 2015 protokolárne odovzdané do fondu Múzea  Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 
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►TEMATICKÉ DATABÁZY 

 
DEJINY TURISTIKY NA SLOVENSKU 
Databáza článkov, kníh, máp a archívnych dokumentov o histórii  organizovanej turistiky na 
Slovensku. Pre záujemcov o spracovanie regionálnych dejín turistiky,  môžeme  poskytnúť   
čiastkové údaje týkajúce sa príslušného  mesta či regiónu. 

 
DEJINY  TURISTICKÝCH CHÁT NA SLOVENSKU 
Databáza publikovaných dokumentov o histórii turistických chát v jednotlivých pohoriach Slovenska. 

DEJINY ŠTEFANIKOVEJ CHATY POD ĎUMBIEROM 
Databáza článkov, fotografií a archívnych dokumentov z rokov 1923-2015 . Súčasťou sú aj osobné 
spomienky, ktoré v roku 2003 - pri 75.výročí Chaty gen.M.R.Štefánika pod Ďumbierom - spracovali  
a pre archív KST Lokomotíva odovzdali -  bývalý chatár Ing. Jozef  Pupák, Ing. Zdeno Zibrín  
a dcéra prvého chatára Petrlu  - Jolka Pospíšilová z Kysuckého Nového Mesta.  

 

NÍZKE   TATRY 
Databáza publikovaných dokumentov  o geografii, geológii , histórii baníctva, cestovnom ruchu 
a ochrane prírody , ako aj o turistike, lyžovaní, skialpinizme a horskej službe v tomto pohorí. 
 
 

 OSOBNOSTI   SLOVENSKEJ TURISTIKY  
Od roku 2002 vytvárame databázu personálnych hesiel osobností slovenskej turistiky :  
sú to záznamy o tých činovníkoch slovenskej turistiky, ktorých mená boli uvádzané najmä v  
Krásach Slovenska, spravodajoch SZT a KST, v Slovenskom biografickom slovníku a  
Slovenskej národnej bibliografii.   

         ● CD s  pracovným  súborom  o činovníkoch slovenskej turistiky z histórie i súčasnosti  

              sme odovzdali pre  archív ústredia Klubu slovenských turistov v Bratislave.   

 
V roku 2015  sme spracovali osobitné  4 súborné CD s prehľadom archívnych dokumentov  
a fotografií  o  nasledovných  významných osobnostiach  slovenskej turistiky  : 
 
MILOŠ  JANOŠKA   

       ● CD dané pre : Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice Martin, Múzeum Lipt.Mikuláš 

ALOJZ  LUTONSKÝ 

       ● CD dané pre : Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice Martin, Múzeum SNP Banská 

      Bystrica, Múzeum Liptovský Mikuláš 

VILIAM  PAULINY  

       ● CD dané pre : Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice Martin,  Štátna vedecká knižnica  

        Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica - ako podklad pre uvedenie V.Paulinyho medzi  
        čestných obyvateľov mesta 

JUDr.JURAJ  SLÁVIK 

       ● CD dané pre : Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice Martin, Štátna vedecká knižnica  

         Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica-ako podklad pre uvedenie JUDr.Slávika medzi 
       čestných obyvateľov mesta,  a pre  Klub českých turistov – ako podklad  pre uvedenie  
       JUDr.Slávika do Siene slávy českej turistiky v Prahe v roku 2015. 

 
 
 
 


