
Vážení obyvatelia 
a návštevníci 
Banskej Štiavnice,

dovoľujem si Vás pozvať na podujatia „Salamandrových dní“, 
ktoré sa tohto roku stali súčasťou otvorenia Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva 2010 na Slovenku. Pre mesto Banská 
Štiavnica je veľkou cťou, že nad týmto vrcholným kultúrnym 
sviatkom prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič. V pripravovanej bohatej škále kultúrnych a 
spoločenských aktivít a stretnutí sa prejavuje aktívna spolupráca 
veľkého množstva ľudí z rôznych inštitúcií a organizácií. Verím, 
že si z rozsiahlej ponuky vyberiete. Prajem Vám príjemné 
chvíle pohody a radosti.

S úctou

Mgr. Pavol Balžanka
primátor mesta

ProGraM PoDujatí:

StreDa - 8. SePteMBer 2010

8. – 10. september, o 8.30 hod., Kammerhof     
       
euróPSKy VýznaM SloVenSKého BaníctVa V 
StreDoVeKu a noVoVeKu. 
Sympózium konané pod záštitou Kancelárie prezidenta Sloven-
skej republiky.

8. september, o 17.30 hod., Berggericht (potrvá do augusta 
2011)

zlatý VeK BanSKej ŠtIaVnIce V oBDoBí reneSancIe. 
PaVol ruBIGall a jeho DoBa.
otvorenie výstavy.

DnI euróPSKeho Kultúrneho DeDIčStVa

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DeKD) sú významným 
celoeurópskym podujatím, organizovaným radou európy 
a európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej 
verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho 
dedičstva v 49 účastníckych štátoch.

základným cieľom DeKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci 
septembri, je jednak zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom 
dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť 
pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.
Počas DeKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, 
pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, 
alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a 
galériách usporiadajú špeciálne sprievodné podujatia.

Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DeKD v roku 
1993. Koordinátorom podujatí je od roku 2010 združenie 
historických miest a obcí Sr, ktoré sídli v Banskej Štiavnici. Práve 
z tohto dôvodu je Mesto Banská Štiavnica poctené slávnostne 
otvoriť aktuálny ročník Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2010. otváracie podujatia sa budú konať v dňoch 8. - 12. 
septembra. témou tohoročných DeKD sú technické a industriálne 
pamiatky.

ŠtVrtoK - 9. SePteMBer 2010

9. september, o 10.00 hod., SPŠ S. Mikovíniho - aula

Kultúrne DeDIčStVo – fotoGrafIcKé zážItKy
Projekcia víťazných fotografií medzinárodnej  súťaže  mladých 
ľudí zo 66 krajín sveta. Výstava fotografií účastníkov zo 
Slovenka.

9. - 12. september, vernisáž v piatok o 12.30 hod., Slovenské 
banské múzeum – jezuitská kaplnka

technIcKé a InDuStrIálne PaMIatKy
Výstava prác študentov fa Stu a fotografická výstava ota 
Makýša.

9. september, o 14.00 hod., Starý zámok, rytierska sála

SláVnoStné otVorenIe Dní euróPSKeho Kultúrneho 
DeDIčStVa na SloVenSKu
odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 
2009.
9. september, o 17.00 hod., joergesov dom, nám. sv. trojice

joerGeSoV DoM – Deň otVorených DVerí
Prehliadka zaujímavých podzemných priestorov meštianskeho 
domu.

9. september, o 18.00 hod., kostol sv. Kataríny

SláVnoStný Koncert Dní euróPSKeho Kultúrneho 
DeDIčStVa
Klavírne trio animé. Program: j. haydn, a. Dvořák, D. 
Šostakovič

9. september, o 19.00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská 

SláVnoStný ŠachtáG
otvorenie baníckych slávností tradičným podujatím pre poz-
vaných hostí.

PIatoK - 10. SePteMBer 2010

10. september, 8.00 - 18.00 hod., Štátny ústredný banský 
archív, radničné námestie 16

Deň otVorených DVerí V ŠtátnoM úStreDnoM Ban-
SKoM archíVe 
Sprístupnenie priestorov, ukážky práce archivára i archívnych 
dokumentov - vážnou i veselou 

10. september, o 9.00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská

Valné zhroMažDenIe SloVenSKej BanSKej KoMory So 
SíDloM V BanSKej ŠtIaVnIcI

10. september, 10.00 hod., Správa chKo, radničné nám. 18

PIŠloV DoM – Deň otVorených DVerí
Prehliadka meštianskeho domu a priľahlých podzemných 
priestorov.

10.september, 10.00 – 16.00 hod., Kammerhof

haraBurDy
Burza starých (ne)potrebných vecí.

10. september, 14.00 – 19.00 hod., SPŠ S.Mikovíniho

Burza MIneráloV
obľúbená celoslovenská burza minerálov.

10. september, o 13.00 hod., Kostol sv. Kataríny

SláVnoStné zaSaDnutIe MeStSKého zaStuPIteľStVa
tradičné slávnostné zasadnutie spojené s udeľovaním 
výročných cien mesta.

10. september, o 15.00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská

oSlaVy Dňa BaníKoV, GeolóGoV, hutníKoV a naf-
tároV

10. september, 15.00 – 23.30 hod., námestie sv. trojice
Salamandrové Steiger pódium

hlaVný tanečno – huDoBný ProGraM V centre MeSta
15.00 na baňu klopajú, 17.00 texasky, 18.00 juice (hun), 
19.00 Miskolci utosok (hun), 21.00 zuzana Smatanová, 22.30 
hrdza 

10. september, 19.00 – 21.00 hod.

SalaManDroVý SPrIeVoD
tradičný vrchol programu. historický sprievod dorazí do centra 
mesta medzi 20.00 – 21.00 hod.


