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Sprievodný program festivalu súvisí s otvorením Medzinárodného roku planéty Zem 2007 – 2009 

vyhlásenom divíziou vied o Zemi UNESCO



11. máj 20.00 – 23.00
Pozvánka na festival - koncert hudobnej 
skupiny Desmod 
Koncert spojený s ukážkami festivalových filmov

Námestie SNP

15. – 18. máj 
Súťažná prehliadka filmov 
15. máj  9.00 – 12.00, 18.00 – 21.00
16. máj  9.00 – 14.00 detská porota, 15.00 – 17.00,  
         18.00 – 21.00
17. máj  9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00, 18.00 – 21.00
18. máj  9.00 – 12.00, 13.30 – 16.00 prehliadka fran- 
          cúzskych filmov,18.00 – 21.00
19. máj 9.00 – 14.00 prehliadka víťazných filmov

Kinosála Múzea SNP

15. – 18. máj 9.00 – 15.00
Zachráňme si rozprávkovú Zem
Náučno-poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mlá-
dež zamerané na témy trvalo udržateľného rozvoja

Areál Múzea SNP

14. – 18. máj 9.00 – 13.00
Prehliadka nesúťažných filmov pre deti 
Príroda v motívoch ľudovej rozprávky

Kino Urpín

15. máj 13.00 – 15.00
Zelený svet
Vernisáž a udeľovanie cien 12. ročníka medzinárodnej 
súťaže umeleckej tvorivosti detí 

Kinosála Múzea SNP

16. máj 9.00 – 14.00 
Súťažná prehliadka filmov pre deti
Zasadnutie detskej poroty

Kinosála Múzea SNP

16. máj 10.00 – 13.00
Geoparky Banskobystrického kraja ako pro-
dukty poznávacieho cestovného ruchu
Seminár

Veľká zasadačka VÚC, Námestie SNP

16. – 17. máj
Krajina – človek – kultúra: Starostlivosť 
o krajinu je vecou každého z nás
Konferencia k Európskemu dohovoru o krajine
16. máj 12.30 – 18.00
17. máj   8.00 – 13.00

Štátna vedecká knižnica, Lazovná ulica 

16. máj 14.00 – 16.00
Anton Hykisch spisovateľ, cestovateľ, diplomat 
– rozprávanie o stretnutiach, prírode a ochrane životného 
prostredia miest, ktoré spisovateľ navštívil a zdokumen-
toval vo svojich knihách 

Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP

16. máj 16.00 – 18.00
Tak sme začínali... 110 rokov filmového pod-
nikania na Slovensku
Prehliadka filmov z archívu Slovenského filmového ústavu 
a beseda s filmovým historikom Štefanom Vraštiakom

Kino Urpín

16. máj 19.00 – 22.30
Prapodivné svety Pavla Barabáša a Steve 
Lichtaga 
Pokračovanie úspešného pásma filmových tvorcov. Filmové 
ukážky o zázrakoch, s ktorými sa môžete stretnúť na tej-
to Zemi. Od najchladnejšieho bodu Antarktídy, cez púšte, 
džungľu, veľhory, moria až po záhadné jaskyne. Od malého 
mikrosveta, cez vzácne kultúry až po lov veľrýb...

Kino Urpín
vstupné 20 Sk, predpredaj v kine od 17.00 hod.

17. máj 10.00 – 12.00
Beseda s filmovými tvorcami a premietanie filmov v Det-
skej fakultnej nemocnici s Poliklinikou pri Rooseveltovej 
nemocnici

18. máj 9.00 – 16.00
Vedecká konferencia k Medzinárodnému 
roku planéty Zem

Aula Fakulty politických vied a medzinárodných 
vzťahov UMB

17. máj 14.00 – 16.00
Banská Bystrica ako kandidát na titul Európ-
ske hlavné mesto kultúry 2013
Panelová diskusia s verejnosťou o aktivitách a pripravova-
nej kandidatúre mesta na získanie titulu EHMK v roku 
2013

Veľká sieň MsÚ

17. máj 19.00 – 21.30
Nepríjemná pravda (An Inconvenient Truth) 
Americký film režiséra Davisa Guggenheima nakrútený 
podľa putovnej prednáškovej show bývalého amerického 
viceprezidenta Al Gora s komentárom odborníka na kli-
matické zmeny Milana Lapina, štátneho tajomníka MŽP 

SR Jaroslava Jaduša a hovorcu Greenpeace na Sloven-
sku Juraja Rizmana

Kino Urpín

18. máj 9.00 – 12.00
Dokumentárne fórum
Workshop pre amatérskych filmových tvorcov

Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP

18. máj 13.30 – 16.00
Solange Fernexová -  Život pre život 
Filmový dokument o francúzskej aktivistke za ochranu 
životného prostredia Solange Fernexovej, beseda s autorom 
filmu Danielom Coche. Prehliadka francúzskych filmov

Kinosála Múzea SNP

18. máj 13.00 – 15.00
Envirofinále
Finále poznávacích a pohybových aktivít pre školskú mládež

Kino Urpín

19. máj 9.00 – 14.00
Premietanie víťazných filmov

Kinosála Múzea SNP


Poznaj a chráň - NATURA 2000
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
Liptovský Mikuláš
Bílé Karpaty / Biele Karpaty
Česko-Slovenská výstava fotografií 
Zelený svet
12. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí 
Ohrozenie trávnych spoločenstiev a ich 
funkcie
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľno-
hospodárstva, Banská Bystrica

Výstavné priestory Múzea SNP
Zvieratká očami mladých výtvarníkov
Výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva 
v Kremnici
Environmentálna infraštruktúra v projek-
toch štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 
2004 – 2006
Geoparky Slovenska
Zelený svet
12. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí 

Výstavné priestory Banskobystrického 
samosprávneho kraja
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14. máj 17.00 – 18.00 
Slávnostné otvorenie festivalu
Vystúpenie sokoliarskej skupiny zo SLŠ Banská Štiavnica

Trojičné námestie

14. máj 18.00 – 20.00 
Kraj divov a Sokoliar Tomáš
Filmy zo Slovenského filmového ústavu 

Kino Akademik

15. – 18. máj
Súťažná prehliadka filmov a prehliadka filmov z archívu 
Slovenského filmového ústavu 
15. máj 9.00 – 10.00, 13.00 – 14.00, 15.00 – 17.00
16. máj 9.00 – 10.00, 13.00 – 14.00, 15.00 – 17.00
17. máj 9.00 – 11.00, 12.00 – 13.00, 15.00 – 17.00
18. máj 9.00 – 10.00, 10.00 – 12.00, 15.00 – 17.00,  
           18.00 – 20.00

Kino Akademik

17. máj 18.00 – 19.30
Nepríjemná pravda (An Inconvenient Truth) 
Americký film režiséra Davisa Guggenheima nakrútený 
podľa putovnej prednáškovej show bývalého amerického 
viceprezidenta Al Gora 

Kino Akademik

15. – 18. máj 9.00 – 15.00 
Vystúpenie divadelného súboru Stromáčik 
pri ZUŠ, žiakov ZUŠ a malých divadelných 
foriem ZŠ A. Sládkoviča, ZŠ J. Horáka, 
Gymnázium A. Kmeťa a SKŠ sv. Františka 
Assiského Banská Štiavnica

Trojičné námestie a Rubigall

15. – 18. máj
Besedy a prednášky na aktuálne témy ochrany životného 
prostredia v regióne Banská Štiavnica
15. máj 10.00 – 11.00, 12.00 – 13.00, 14.00 – 15.00
16. máj 10.00 – 11.00, 12.00 – 13.00, 14.00 – 15.00
17. máj 11.00 – 12.00, 13.00 – 14.00, 14.00 – 15.00
18. máj 10.00 – 11.00, 12.00 – 13.00, 14.00 – 15.00

Kino Akademik

15. – 18. máj 11.30
Premietanie filmov s tematikou krajiny, kul-
túrneho dedičstva a umenia
Filmy z archívu SBM Banská Štiavnica o historických 
a duchovných hodnotách regiónu

Galéria J. Kollára

15. – 18. máj 9.30 – 11.30 
Po stopách J. Kollára 
Priblíženie života a tvorby umelca prostredníctvom jeho 
diel. Prehliadka miest, kde diela vznikali. Poukázanie na 
zmenu krajiny v časovom odstupe 

Galéria J. Kollára, mesto Banská Štiavnica a okolie 

15. – 18. máj 12.00 – 14.00 
Neživá príroda 
Určovanie nerastov pre zberateľov, žiakov a študentov 

Berggericht – mineralogická expozícia

15. – 18. máj 13.00
Biodiverzita Štiavnických vrchov
Prednáška o rozmanitosti prírody Štiavnických vrchov

Kammerhof – kaplnka 

15. – 16. a 18. máj 13.00 – 16.00 
Prázdninové putovanie Geoparkom 
Bezplatná exkurzia po zaujímavostiach Banskej Štiavnice 
a blízkeho okolia pre všetky vekové skupiny s výkladom 
víťazov regionálnej súťaže žiakov 

Trojičné námestie (stretnutie)

15. – 18. máj 11.00
Fáranie do štôlne Glanzenberg 

Slovenské banské múzeum

17. máj 14.00 – 15.00 
Geologické zaujímavostí a minerály okolia 
Banskej Štiavnice 
Kvíz pre žiakov a študentov 

Berggericht – mineralogická expozícia

17. máj 9.00 – 14.30 
Prírodné bohatstvo – hlina 
Tvorivá dielňa – tvarovanie z hliny, točenie na kruhu pod 
dozorom hrnčiarskeho majstra, glazovanie

Kammerhof – dielňa

17. máj 13.00 – 16.00 
Po trasách a prvkoch objektovej sústavy 
Geopark Banská Štiavnica 
Exkurzia pre všetky vekové skupiny s výkladom 

Trojičné námestie (stretnutie)


Prázdninové putovanie Geoparkom 
Prezentácia víťazných prác regionálnej súťaže žiakov 
a študentov
Monitorovanie čistoty okolia banskoštiav-
nických tajchov
Projekty žiakov 
Odpad náš každodenný 
Výstava prác detí banskoštiavnického regiónu z odpa-
dového materiálu 
Svetové dedičstvo očami detí 
Výstava výtvarných prác detí z miest zapísaných v Zozna-
me svetového kultúrneho dedičstva 

Kino Akademik
Geopark Banská Štiavnica 
Panelová prezentácia 
Jed v prírode 
Výstava zameraná na jedovaté rastliny a živočíchy dopl-
nená trojrozmerným zbierkovým materiálom – toxickými, 
dráždivými a rádioaktívnymi minerálmi
Čarovné potulky prírodou 
Výstava fotografií Šimona Kertysa

IC Geopark – Berggericht, Nám. sv. Trojice
NATURA 2000 
Panelová prezentácia chránených území v rámci NATU-
RA 2000 

Správa CHKO Štiavnické vrchy 
Zelené a modré stretnutia 
Výstava fotografií Juraja Žiaka

Čajovňa Klopačka 
My sa nevieme sťažovať nahlas 
Výtvarné práce 9. ročníka súťažnej prehliadky detskej 
a študentskej tvorby s environmentálnou tematikou so 
zahraničnou účasťou

Galéria J. Kollára


15. máj 14.00 – 16.00
Slávnostné otvorenie festivalu
Kultúrny program ZUŠ, ZŠ a MŠ spojený s vyhodnotením 
výtvarnej súťaže Kremnica - zelené miesto na Zemi

Dolná ulica (stará pošta)

16. - 18. máj 20.30 – 22.00 
Súťažná prehliadka filmov 
Premietanie denne

Dolná ulica (stará pošta)

15. – 18. máj 
Prehliadka filmov z archívu Slovenského 
filmového ústavu 
Premietanie denne 10.00 – 12.00 a 16.00 – 19.00

Kino Akropola

18. máj 17.00
Nepríjemná pravda (An Inconvenient Truth)
Americký film režiséra Davisa Guggenheima, nakrútený 
podľa putovnej prednáškovej show bývalého amerického 
viceprezidenta Al Gora

Kino Akropola

15. máj 12.00 – 16.00
Info stánky 
Stánky ekonápadov a ekoprojektov detí 

Zechenterova záhrada, Centrum mesta

15. máj 20.30 – 21.30
Škaredé káčatko
Tanečné divadlo ZUŠ J. L. Bellu

Dolná ulica (stará pošta)

16. máj 10.00 – 12.00
Tvorivé dielne
Ekoaktivity a módna prehliadka detí 

Zechenterova záhrada, Centrum mesta

16. máj 15.00
Náučným banským chodníkom
Turistická vychádzka so sprievodcom

Zraz pred Jamou Ferdinand

17. máj 12.00 – 15.00
Ekoaktivity
Ekohry a fotografie študentov gymnázia

Centrum mesta

17. máj 15.00
Kremnica a jej zelený svet
Beseda so spisovateľom Petrom Glockom a Stanislavom 
Muntágom

Knižnica J. Kollára

17. máj 12.00 – 15.00
Diskusia na tému Kremnica a ťažba zlata
Beseda študentov gymnázia v spolupráci s Greenpeace

Centrum mesta

18. máj 9.00 – 12.00
Vodný program
Ukážky ochrany vôd CVČ Cvrček v spolupráci so Stredo-
slovenskými vodárňami

Zechenterova záhrada


Kremnica – zelené miesto na Zemi
Výtvarná súťaž žiakov materských a základných škôl

Kino Akropola
Výstava hračiek študentov Školy úžitkového 
výtvarníctva

Múzeum mincí a medailí NBS
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15. – 18. máj 8.30 – 13.00
Súťažná prehliadka filmov

Aula Technická Univerzita Zvolen

15. máj 9.00 a 11.00
Sokoliar Tomáš
Premietanie pre školy

DK ŽSR Sokolská ulica

15. máj 19.00
Začiatok sezóny
Celovečerný slovenský hraný film, r. Zoro Záhon

DK ŽSR Sokolská ulica

15. máj 10.00
Ochrana prírody 
Videopremietanie pre deti a mládež

Krajská knižnica Ľ. Štúra

15. máj 10.00 – 11.30
Kráľovstvo čistoty a iné rozprávky
Metodické stretnutie pre pedagógov materských škôl 

a učiteľov 1. ročníkov základných škôl - o environmen-
tálnej výchove rozprávkovo

FEE TU Zvolen

16. máj 10.00
Čo prezrádza strom
Beseda pre deti a mládež

Krajská knižnica Ľ. Štúra

16. máj 9.00 – 14.00
Približovanie a doprava dreva v minulosti
Prehliadka filmov z filmového archívu múzea

Múzeum vo Svätom Antone - Lesnícke a drevárske 
múzeum, Nám. SNP 

17. máj 9.00 – 13.00
Súťaž poznaj a chráň
Súťaž s ekologickou tematikou pre ZŠ vo Zvolene 
a okolí

CHKO Poľana, Horolezecký klub JAMES,
K.O.Z.A. Zvolen

17. máj 19.00 hod.
Nepríjemná pravda (An Inconvenient Truth)
Americký film režiséra Davisa Guggenheima nakrútený 
podľa putovnej prednáškovej show bývalého amerického 
viceprezidenta Al Gora

DK ŽSR Sokolská ulica

18. máj 10.00 – 13.00
 Rozprávkový park
Súťažné a tvorivé dopoludnie pre deti z materských škôl 
vo Zvolene
Združenie Mladý Zvolen, Združenie Slatinka, Mesto Zvolen

Park Ľ. Štúra, Zvolen


Rok v lese
Zelený objektív 2006
Stromy našich lesov
Rezbárstvo

Múzeum vo Svätom Antone,
Lesnícke a drevárske múzeum, Nám. SNP




Súťažná prehliadka filmov 
Kinosála Múzea SNP

9.00 – 10.10
TEPUY Slovensko, 70´ 
Dlhometrážny film o výprave jaskyniarov na nedostupnú 
stolovú horu Chimantá vo Venezuele. Tento dobrodružný 
príbeh sa odohráva na ostrovoch času, kde sa na povrchu 
i v podzemí zachovali prastaré rastliny a živočíchy.

Súťažná prehliadka amatérskych filmov 
Kinosála Múzea SNP

10.20 – 10.40
PRÍBEH JEDNÉHO PLATANA
 Slovensko, 19´ 
Storočný platan z bratislavského nábrežia rozpráva svoj 
smutný, skutočný príbeh... Emotívny film o nenávratne 
miznúcej zeleni v hlavnom meste Slovenska. 

10.40 – 10.50
PRELÚDIUM Slovensko, 11´
Film Prelúdium ponúka pohľad na krásne zákutia našej 
prírody z oblasti Vysokých, Nízkych a Západných Tatier 
a Veľkej Fatry. Tento dokument by mal pohladiť dušu divá-
ka a zároveň ho podnietiť k zamysleniu, o čom je príroda 
a o čo môžeme prísť, keď ju nebudeme chrániť.

10.55 – 11.10
ČISTÉ VODY V OBLAKOCH
 Slovensko, 11´
Dokument približuje prvé dva ročníky individuálnych 
dobrovoľných aktivít potápačov v rámci Medzinárodné-
ho festivalu potápačských filmov Vysoké Tatry - čistenie 
vybraných tatranských plies od pozostatkov po zimnej či 
letnej turistickej sezóne.

11.10 – 11.25
KARPATSKÉ PREBÚDZANIA
 Slovensko, 13´
Obrazy drsnej prírody, striedajúce sa s napínavými scéna-
mi zvierat a vtákov, sú podložené fascinujúcou hudbou, 

ktorá v kombinácii s prirodzenými zvukovými prejavmi 
zvierat umocňuje výsledný efekt. 

11.30 – 12.00
VIETOR Slovensko, 26´
Dokumentárny film o ľuďoch, ktorí žijú vo Vysokých Tat-
rách na miestach, ktoré zasiahla silná veterná smršť a čo 
si o ekologických následkoch skutočne myslia. Je to aj 
podľa nich naozaj taká tragédia, ako to uvádzajú médiá, 
alebo to vnímajú úplne inak? 

Súťažná prehliadka filmov 
Kinosála Múzea SNP

18.00 – 19.00
NIČIACA DOHODA Dánsko, 58´
Globalizácia môže byť odrazovým mostíkom pre mnohé 
rozvíjajúce sa krajiny. Ale nepadnite do vody! Môže to 
mať i smrtiace následky!

19.00 – 20.00
ČERNOBYĽ: NEVIDITEĽNÝ ZLODEJ
 Nemecko, 59´
26. apríl 1986. Deň, kedy vybuchol štvrtý reaktorový 
blok jadrovej elektrárne v Černobyle. Tento dojímavý 
film, poňatý z osobnej perspektívy režiséra, je rekviem 
pre mnohokrát zabúdané obete nešťastia a námietkou 
voči slepej dôvere v technologický pokrok. 

20.00 – 20.10
PROMENÁDA NA STRECHE MÔJHO DOMU
  India, 6´
NARASTAJÚCI METER Španielsko, 1´
Film o špekuláciách týkajúcich sa vlastníctva pôdy 
v Španielsku.

20.10 – 21.00
BIKINI – OSTROVY SNOV V ZAKÁZANOM 
ÚZEMÍ Nemecko, 43´
Ohromné atómové explózie otriasli v roku 1946 atolom 
Bikini v Pacifiku. Dnes, po viac ako 50 rokoch, sa konečne 
vrátil do atolu pokoj. Vytvoril sa prírodný raj, dodnes iba 
málo preskúmaný, ale ešte vždy však možno nájsť stopy 
po nukleárnej minulosti. 



Súťažná prehliadka filmov – detská 
porota 9.00 – 13.05

Kinosála Múzea SNP

9.00 – 9.30
PRAPODIVNÝ SVET Česká republika, 26´
Vlčí potok v Karpatských vrchoch je v malých tôňach 
s pomalšie tečúcou vodou plný života a denne sa tu odo-
hráva množstvo príbehov ich podivuhodných obyvateľov. 
Väčšine ľudí až doteraz pre svoju nedostupnosť zostali 
utajené. To je možno dôvod, prečo sa nám nedarí tento 
krehký a zraniteľný svet pred nami samými ochrániť.

9.30 – 10.00
PREŽIJE KAMZÍK? Slovensko, 30´
Film netradičnou formou počítačovej hry podáva základ-
né informácie o biológii a etológii kamzíka vrchovského 
tatranského, o histórii dôkazov jeho pôvodu a systema-
tického zaradenia a o formách vyrušovania, ktoré ho 
ohrozujú v jeho prirodzenom biotope.

10.10 – 11.20
TEPUY Slovensko, 70´
Dlhometrážny film o výprave jaskyniarov na nedostupnú 
stolovú horu Chimantá vo Venezuele. Tento dobrodružný 
príbeh sa odohráva na ostrovoch času, kde sa na povr-
chu i v podzemí zachovali prastaré rastliny a živočíchy, 
je cestou do trezoru času, kde si objavitelia pripadajú ako 
votrelci a kladú si základné otázky o vzniku a záhadách 
života na našej Zemi.

11.40 – 11.45
PIK A NIK Slovensko, 5´
Film o prekonaní vlastného strachu dievčatka menom 
Nik, keď treba zachrániť priateľov. 

11.45 – 11.55
DEŇ ZEME – VODA ŽIVÁ
 Česká republika, 7´
Motivačný klip určený žiakom aj rodičom. Klip je neoddeli-
teľnou súčasťou školského ekologického projektu - Odpa-
dy, odpadky alebo hra na farebné smetné koše. 
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11.55 – 12.25
MADLA A ŤAP – seriál večerníčkov pre deti
 Česká republika, 3 x 9´
Ako boli na výlete, Ako boli pri jazere, Ako navštívili 
pustovníka.
Príbehy fenky Madly a mladého rysa Ťapa, ich hry 
v prírode a vzájomné potýčky, priateľstvo s lesníkom 
Alešom, stretnutia s pustovníkom, pytliakom ale aj pre-
krásnou prírodou.

12.30 – 13.05 
BUDAPEŠTIANSKA DIVOČINA 
 Maďarsko, 34´
Aké to je, žiť v Budapešti? Okrem ľudí tu existujú stov-
ky tajnostkárskych cicavcov, tisíce plachých vtákov, 
milióny prispôsobivých bezstavovcov, stále zelené rastliny 
a bilióny záhadných mikróbov všetkých druhov. Aj oni sa 
vyhlasujú za Budapešťanov a zabávajú sa.

Súťažná prehliadka filmov 
Kinosála Múzeum SNP
15.00 – 15.30
SACHALIN: ŤAŽBA ALEBO ZÁNIK?
 Veľká Británia, 27´
Na ostrove Sachalin – jednom z najvzdialenejšom bio-
topov a domovov niekoľkých kriticky ohrozených prí-
rodných druhov, vrátane vráskavca sivého na západe 
- našiel nové bojisko neustály konflikt medzi priemyslom 
a prírodou. Bude výsledkom ťažba alebo zánik?

15.35 – 16.05
JEDOVATÉ LODE Taliansko, 30´
Malý prístav tureckého Aegean-u sa pred štvrťstoročím 
premenil na najväčšie stredozemné centrum šrotovania 
starých lodí zo západu. Následky toxicity lodí na robotní-
koch, ako aj na životnom prostredí Stredomoria sa ešte 
len prejavia počas nasledujúcich rokov. Zdá sa však, 
že Európska únia ignoruje túto dramatickú skutočnosť 
toxických lodí. 

16.10 – 16.40
POKUSNÉ ZVIERATÁ
 Česká republika, 28´
Koľko zvierat musí byť obetovaných nášmu zdraviu 
a pohodliu? Dokument o pokusoch na zvieratách.

16.40 – 17.00
ZO ZELENEJ DO ZELENEJ
 Slovensko, 17´
Iný pohľad pod povrch povrchovej ťažby.

Nesúťažná prehliadka filmov z archívu SFÚ 
Kino Urpín
16.00 – 18.00
TAK SME ZAČÍNALI... 110 ROKOV FILMOVÉ-
HO PODNIKANIA NA SLOVENSKU
Prehliadka filmov z archívu Slovenského filmového ústavu 
a beseda s filmovým historikom Štefanom Vraštiakom
Eduard Schreiber - Lednické Rovne /1908 – 1910/
Prvé slovenské filmy - nálady z Lednických Rovni
Film o filme 2/1981 – Zrkadlenie /r. Igor Dobiš/
Strihový dokument o najdôležitejších etapách vývoja 
slovenskej kinematografie
Film o filme 1/1981 - Trochu inak /r. Igor Dobiš/
Strihový film o jánošíkovskej tematike v slovenskej kine-
matografii trochu inak.
Volal sa Petzval /r. Jozef Zachar, 1961/
O diele slovenského vynálezcu vo fotografickej optike

Film a SNP /r. Leopold Bródy, 1964/
Strihový film o filmoch s tematikou SNP
Jaroslav Siakeľ na Slovensku /r. Miroslav Cimerman, 
1982/
Dokument z návštevy Jaroslava Siakeľa na Slovensku 
- režiséra filmu Jánošík z roku 1921
Za Paľom Bielikom /r. Ľudovít Veselý, 1983/
Film venovaný pamiatke zakladateľa slovenskej národnej 
kinematografie – Paľovi Bielikovi
Kúzelník Viktor Kubal /r. Gejza Kendy, František Jurišič, 
1987/
Dokumentárny portrét zakladateľa slovenského animo-
vaného filmu

Prehliadka filmov a beseda s autormi 
Kino Urpín

19.00 – 22.30
PRAPODIVNÉ SVETY PAVLA BARABÁŠA 
A STEVE LICHTAGA 
Pokračovanie úspešného pásma filmových tvorcov. Fil-
mové ukážky o zázrakoch, s ktorými sa môžete stretnúť 
na tejto Zemi. Od najchladnejšieho bodu Antarktídy, cez 
púšte, džungľu, veľhory, moria až po záhadné jaskyne. 
Od malého mikrosveta, cez vzácne kultúry až po lov 
veľrýb...
Roraima – objavovanie strateného sveta / Pavol Bara-
báš
Lamalera – o primitívnom love vorvaňov domorodca-
mi z dediny Lamalera na ostrove v Indonézii / Steve 
Lichtag 
Antarktída – od hraníc kontinentu po jej najvyšší vrchol 
/ Pavol Barabáš
Namibia – dážď neprichádza – piesočné duny z Namíbij-
skej púšti / Steve Lichtag
Bhutan – Hľadanie šťastia - o prechode himalájskym 
kráľovstvom, ktorému vládne dobrý kráľ / 
Pavol Barabáš
Mýtus – ukážka z nového filmu o Bielych žralokoch / 
Steve Lichtag
Tatry – Raftovanie na snehu / Pavol Barabáš
Prapodivný svet / Steve Lichtag
Tepuy / Pavol Barabáš

vstupné 20 Sk, predpredaj v kine od 17.00 hod.

Prehliadka filmov o cestovnom ruchu
Kinosála Múzea SNP

18.00 – 18.55
ROANNAIS, KRAJINA PREMIEN A VPLYVOV
 Francúzsko, 52´
Predstavenie regiónu z pohľadu turistických atraktivít.

19.00 – 19.20
REGIÓN HRADEC KRÁLOVÉ
 Česká republika, 20´
Prezentácia regiónu Hradec Králové.

19.25 – 19.40
PREZENTÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU 
V BAN SKOBYSTRICKOM KRAJI
 Slovensko, 15´
Svojráznosť a jedinečnosť územia vytvára priestor pre 
rozvoj všetkých piatich strategických oblastí rozvoja ces-
tovného ruchu: mestský a kultúrny, kúpeľný a zdravotný 
cestovný ruch, letnú horskú a vodnú turistiku, zimný ces-
tovný ruch, vidiecku turistiku a agroturistiku.

19.45 – 20.30
KREMNICA V ČASE Slovensko, 45´
Dokumentárny film zachytáva dôležité momenty z histórie 
až po súčasnosť mesta.

20.35 – 20.50
LYŽIARSKE STREDISKO PARK SNOW 
DONOVALY Slovensko, 13´
Na počiatku bol sen, sen o dokonalom turistickom stre-
disku. Slovo dalo slovo a v nádhernom kraji uprostred 
Starohorských vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier 
vyrástlo špičkové centrum športu, relaxu a zábavy - 
PARK SNOW Donovaly.
 



Súťažná prehliadka filmov 
Kinosála Múzea SNP

9.00 – 9.30
APPIKO (OBJÍMAŤ) Austrália, 30´
Inšpiratívny príbeh o tom, ako v dedinách južnej Indie 
vzniklo nenásilné hnutie dedinčanov na ochranu prírody. 
Podľa tradície Gandhího a Chipkovho hnutia ľudia objí-
majú stromy, aby týmto svojím konaním zachránili lesy 
na západe Ghát v Karnatake. 

9.35 – 10.00
AHMED A NÁVRAT ARABSKÉHO FÉNIXA
 Taliansko, 23´
Príbeh hŕstky idealistov, ktorí bojujú, aby ochránili to, čo 
zostalo z pôvodných biotopov Al Badie, púštnej stepi, 
rozprestierajúcej sa od irackých hraníc takmer až po 
pobrežie Stredozemného mora - poslednú kolóniu ibisa 
skalného na blízkom východe, jedného z najvzácnejších 
sťahovavých vtákov, ktoré žijú vo voľnej prírode a pre 
beduínov sú symbolom múdrosti.

10.05 – 10.30
V KRAJINE VODNÝCH PLÁNÍ – NÁRODNÝ 
PARK KÖRÖS-MAROS Maďarsko, 26´
Dokument o Národnom parku Körös-Maros.Toto veľkolepé 
prostredie je charakteristické svojou rôznorodou a jedineč-
nou prírodnou scenériou nekontrolovaného vidieka nížin 
Csándi a Békési, ktoré sa rozprestierajú medzi riekami 
Körös a Maros.

10.30 – 11.15
CELKOM HORE Nemecko, 44´
Film sleduje napínavé príbehy ľudí, žijúcich vo švajčiar-
skom Jufe, v kantóne Graubünden, najvyššej celoročne 
obývanej dedine Álp vo výške 2 126 m n. m., od babieho 
leta cez farebne bohatú krátku jeseň, až po skorú zimu, 
keď sa život na celé mesiace ponorí do snehu a ľudia si 
znovu nájdu čas pre seba. Kto tu žije, koná tak vedome 
a nechcel by s nikým meniť.

11.20 – 11.50
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA
 Slovensko, 26´
Dokument o prírodných krásach Slovenska venovaný 
problematike európskych chránených území (Natura 
2000). Ukážky z lokalít navrhovaných chránených vtá-
čích území Slovenska a zaujímavosti zo sveta ich ohro-
zenej flóry a fauny. 

11.50 – 11.55
NATU-RE-CORD Slovensko, 1´ 25´´ 
Dlhotrvajúca platňa prírody?
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14.00 – 14.55 
V PRALESOCH KARPÁT Slovensko, 55´
Film predstavuje najcennejšie karpatské pralesy v štyroch 
ročných obdobiach, pôvodných obyvateľov fauny a fló-
ry a jedinečný kolobeh života lesa málo ovplyvneného 
človekom.

15.00 – 15.55
TUČNIAKY, PRÍBEH VTÁKOV, KTORÉ CHCE-
LI BYŤ RYBAMI Španielsko, 52´
Príbeh tučniakov - hlučných členov veľkých kolónií a majs-
trov v prispôsobovaní sa životnému prostrediu. Žiadny iný 
druh vtákov nemá za sebou taký výnimočný príbeh ako 
tučniaky - vtáky, ktoré chceli byť rybami. 

16.00 – 16.30
NUSA TENGGARA Slovensko, 27´
Film rozpráva o krásach podmorského sveta v oblasti na 
rozhraní Indického a Tichého oceánu. Je to časť Indoné-
zie, ktorá sa v miestnom jazyku nazýva Nusa Tenggara. 
V oblasti sa okrem tradičného spôsobu lovu rýb objavuje 
i zabíjanie živočíchov jedom alebo dynamitom. Zacho-
vajú sa krásy podmorského sveta Nusa Tenggary i pre 
ďalšie generácie?

16.30 – 16.40
WARMIA A MAZURSKÉ JAZERÁ OD VÝCHO-
DU DO ZÁPADU SLNKA Poľsko, 8´
Warmia a Mazurské jazerá z pohľadu atraktivít cestov-
ného ruchu.

16.45 – 16.55
MAZURSKÉ JAZERÁ AKO MELÓDIA
 Poľsko, 9´
Krajina Mazurských jazier pripomína návštevníkom tie 
najkrajšie melódie.

18.00 – 18.55
LET S KONDORMI Nemecko, 52´
Prvý priamy vzdušný filmový záznam kondorov z argentín-
skych Ánd, aký kedy bol na svete zaznamenaný. Dote-
raz život mladého kondora, počnúc jeho vysedením, cez 
osemmesačný výchovný proces až po majestátny let, 
nebol nikdy a nikde na svete nafilmovaný. Film je kom-
bináciou dobrodružstva a jedinečného obrazu divočiny 
a divák v ňom môže priamo zažiť fantastický pocit byť 
doslova voľný ako vták.

19.00 – 19.55
PÁTRANIE PO POBREŽNÝCH VLKOCH
 Nemecko, 52´
Príbeh vášne jednej ženy k vlkom, ktorá sa zaoberá 
štúdiom vlkov vo voľnej prírode v Kanade, zbiera 
vzorky v teréne, chlpy, trus a ďalšie dôkazy pre potre-
bu ich použitia vo vedeckých projektoch o vlkoch. 
Päťtýždňová expedícia je naplánovaná tak, aby sa 
pre Gudrun stala najpozoruhodnejším stretnutím 
s vlkmi v živote. 

20.00 – 20.45
VLÁDCOVIA KAŇONOV – LATIMÉRIE 
Z JUŽNEJ AFRIKY Nemecko, 43´
Potápačom pri Sodwana Bay v Južnej Afrike sa podari-
lo to, čo bolo považované za nemožné. Po dvojročnom 
strastiplnom hľadaní v hĺbke 109 metrov objavili prvú 
živú latimériu, 400 miliónov rokov starú rybu. Smutným 
vrcholom tohto dramatického objaviteľského príbehu bola 
smrť troch potápačov, no napriek tomu sa ich kolegovia 
posadnutí týmto objavom nevzdali. Sú presvedčení, že 
latimérie žijú aj vo vodách okolo afrického kontinentu, 
že sú „praafričanmi“.

Nesúťažná prehliadka filmov 
Kino Urpín

19.00 – 21.30
NEPRÍJEMNÁ PRAVDA USA, 90´
Americký film režiséra Davisa Guggenheima nakrútený 
podľa putovnej prednáškovej show bývalého americké-
ho viceprezidenta Al Gora, s komentárom odborníka na 
klimatické zmeny prof. Milana Lapina, štátneho tajomní-
ka MŽP SR Jaroslava Jaduša a hovorcu Greenpeace na 
Slovensku Juraja Rizmana.



Súťažná prehliadka filmov 
Kinosála Múzea SNP

9.00 – 9.10 
ŠOU S MYŠOU: RECYKLOVANIE PLASTOV
 Nemecko, 10´
Krištáľovo číre plastové fľaše sú vyrobené z polyetylénte-
reftalátov. Keď sa vyprázdnia, neskončia na skládkach 
odpadu: rozrežú sa na mnoho malých kúskov a dostanú 
sa do továrne na výrobu súkna...

9.15 – 9.45
PLÁŽ MONTE GORDO Španielsko, 30´
Dokument vykresľuje život na pláži Monte Gordo v por-
tugalskom Algarve počas celého roka, od pustej zimy 
až po rušné letné nedele. Prostredníctvom spovede 
rybárov rozpráva, ako sa táto komunita snaží vzoprieť 
adaptácii. Títo muži a ich práca sú ohrození rybársky-
mi priemyselnými technikami, ktoré používajú ich špa-
nielski susedia. 

9.50 – 10.35
KULTÚRNA KRAJINA Nórsko, 46´
Prepojenie medzi ľuďmi a prírodou už tradične formovalo 
krajinu a kultúru v nej. Teraz je farmárčenie spriemysel-
nené a toto sa deje všade na svete. Záleží nám vôbec na 
tom, že krajina i história takto pomaly miznú?

10. 40 – 11.20
OHROZENÉ KRÍDLA, HĽADANIE KRAJINY
 Slovensko, 26´
Rozprávanie o troch vtáčích druhoch, ktoré miznú 
z našej krajiny, o dropovi fúzatom, krakli belasej a orlo-
vi kráľovskom. Nezostane krajina, ktorú si človek takto 
„premyslene“ vyrába k obrazu svojmu tak trochu sivá 
a chudobná?

11.25 – 12.00
O DIVEJ OVCI, LÍŠKE A LÁSKE Nórsko, 27´
Emotívny príbeh Hilde, ktorá vymenila dobre platenú prá-
cu a pohodlie veľkomesta a presťahovala sa na prekrásny 
ostrov Groneng na západnom pobreží Nórska, kde začala 
farmárčiť a starať sa o divé ovce... 

Prehliadka francúzskych filmov
Kinosála Múzea SNP

13.30 – 14.00
NEDEĽA V PRIPJATI
 Francúzsko, 26´
Po výbuchu reaktora v atómovej elektrárni 1986 donútil 
neviditeľný nepriateľ obyvateľov Pripjati a okolitých dedín, 
aby opustili toto územie a utiekli. Dnes je Pripjať mestom 
duchov, ale stopy po jej predchádzajúcich obyvateľoch 
sú i po dvadsiatich rokoch viditeľné. 

14.00 – 14.45
SOLANGE FERNEXOVÁ – ŽIVOT PRE ŽIVOT
 Francúzsko, 27´
Dokument o živote a práci francúzskej aktivistky bojujúcej 
viac ako 40 rokov za ochranu životného prostredia, proti 
atómovým elektrárňam a za práva žien. Beseda s autorom 
filmu režisérom Danielom Coche.

14.45 – 15.40
PO NÁS UŽ MÔŽU SPADNÚŤ NEBESÁ
 Francúzsko, 52´
Počas minulých dvoch storočí vypustil človek do ovzdu-
šia obrovské množstvo karbónu, ktorému trvalo milióny 
rokov, kým sa v prírode usadil. Rôzne predpovede klima-
tických zmien nám umožnili utvoriť si jasnejšie predstavy 
o tom, čo nás čaká, hlavne čo sa týka migrácie vegetácie, 
ľudí, parazitov. Aké ciele si máme stanoviť k dosiahnutiu 
trvalo udržateľného rozvoja? 

15.40 – 16.00
SLOVO O RIEKE Francúzsko, 20´
Silure, sumec, predchodca ľudskosti a Bama, krokodíl, kat 
a vládca vody, rozprávajú ľuďom od rieky Niger o ich súčas-
ných ťažkostiach. Upozorňujú na negatívne vplyvy na pro-
stredie a na nutnosť zachrániť úžasné bohatstvá rieky.

Súťažná prehliadka filmov 
Kinosála Múzea SNP

18.00 – 18.30
SEX V KRÍKU – PÁTRANIE PO SPERMIÁCH
 Austrália, 27´
Úžasné, občas až šokujúce príbehy podané austrálskymi 
expertami na život vo voľnej prírode. Celý film je o dvorení 
a rozmnožovaní sa austrálskych živočíchov. 

18.35 – 18.55
MACULINEA – FASCINUJÚCI SVET OBROV-
SKÝCH MODRÝCH MOTÝĽOV Nemecko, 19´
Tento film vám dovolí nahliadnuť do sveta modráčikov 
a poukazuje na dôležitosť ich prepojenia s prírodou. 
Vyzdvihuje fakt, že motýle sa nevedia automaticky pri-
spôsobiť stále narastajúcemu dopytu pre využitie krajiny 
ľuďmi a prirovnáva ich miznúce zvuky k alarmu nášho 
životného prostredia. 

19.00 – 19.25
EMILIO – MONITOROVANIE PLYNOVEJ 
PLATFORMY Taliansko, 25´
Eni poverilo ICRAM, hlavný inštitút pre výskum mora, 
rozvojom a implementáciou programu pre monitorovanie 
a identifikáciu akejkoľvek zmeny v morskom prostredí, 
zapríčinenej existenciou plynovej platformy Emilio v Jad-
ranskom mori v Taliansku. 

19.30 – 20.15
BENÁTKY – POTÁPAJÚCE SA MESTO
 Nemecko, 43´
Jedno z najcennejších miest sveta bude možno pohltené 
morom. Tento dokumentárny film ukazuje riešenia, ktoré 
predstavila veda a technológia v boji za záchranu Benátok.

20.20 – 20.30
DEVÄŤ A POL: VODA NAD ZLATO!
 Nemecko, 10´ 
Deväť a pol týždňa vysvetľuje moderátor Gesa Dankwer-
th každú sobotu dopoludnia najaktuálnejšie novinky 
spôsobom, ktorému rozumejú dokonca i dospelý. Vždy 
si vyberie jednu tému, ktorej sa podrobnejšie venuje. 
Počas svetového týždňa vody experti diskutujú o tomto 
probléme. Pretože: Voda je nad zlato!
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Divadelné prehliadky a festivaly

Zámocké hry zvolenské
Medzinárodný letný činoherný a operný festival

Zvolen, jún, www.djgt.sk

Divadlo a deti
Celoštátna súťažná prehliadka ochotníckeho divadla 
dospelých hrajúcich pre deti 

Rimavská Sobota, september, gmos@rsnet.sk

Bábkarská Bystrica
Medzinárodný festival slovenských bábkových divadiel 
v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe 
a vybranými súbormi sveta 

Banská Bystrica, október, www.bdnr.sk

Štyri dni tanca pre vás
Festival noviniek v oblasti súčasného slovenského taneč-
ného divadla

Banská Bystrica, november
www.studiotanca.sk

Víkend atraktívneho divadla 
Prehliadka netradičných divadelných foriem so zahra-
ničnou účasťou

Zvolen, krsnak@atlas.sk, oznka@stonline.sk

Folklórne festivaly a prehliadky

Gajdošské fašiangy
Medzinárodné stretnutie gajdošov, výrobcov ľudových
hudobných nástrojov 

Malá Lehota, február, www.region.novabana.sk

Už sa fašiang kráti 
Folklórny festival venovaný fašiangom

Čierny Balog, február, www.ciernybalog.sk

Medzinárodný detský folklórny festival
Radostné stretnutie detských spevákov a tanečníkov 
nielen z Európy

Zvolen, máj, www.zvolen.sk

Eurofolklór 

Medzinárodný folklórny festival so štatútom CIOFF – Dni 
folklóru v Banskej Bystrici a regióne Banská Bystrica, 
Heľpa a iné obce v BB regióne, 

jún, www.slovanet.sk/sosbb

Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe 
Folklórne slávnosti v prírodnom amfiteátri spojené s jar-
mokom remesiel

Heľpa, jún, www.slovanet.sk/sosbb

Klenovská rontouka 
Gemersko-malohontské folklórne slávnosti

Klenovec, jún, www.rimavskasobota.sk

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve
Festival folklóru a tradičnej ľudovej kultúry

Detva, júl, www.fspdetva.sk, www.detva.sk

Medzinárodný novohradský 
folklórny festival 
Festival cezhraničnej spolupráce Slovenska a Maďarska 
rozšírený o súbory z celého sveta
mestá a obce Novohradu v SR a MR, júl, www.noslc.sk

Koliesko
Festival ľudovej kultúry, stretnutie mladých folkloristov, 
dvory remesiel

Kokava nad Rimavicou, august, www.noslc.sk

Hontianska paráda Hrušov
Festival tradičnej kultúry hontianskeho regiónu 

Hrušov, august, www.hrusov.sk

Ďalšie kultúrne podujatia

Festival zborového spevu Viliama Figuša-
Bystrého

Banská Bystrica, apríl, grausova@pkobb.sk

Štúrov Zvolen
Celoslovenská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen a celoslo-
venská novinárska súťaž stredoškolákov a vysokoškolá-
kov Štúrovo pero

Zvolen, apríl, www.kskls.sk

Medzinárodný dixielandový a jazzový festi-
val Banská Bystrica
Festival prebieha súčasne v štyroch krajinách, čím napĺňa 
myšlienku Európa bez hraníc.

Banská Bystrica a súčasne v ČR, Poľsku,
Maďarsku, máj, www.banskabystrica.sk

Medzinárodný festival filmov o životnom 
prostredí Envirofilm

Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica,
Kremnica, máj, www.envirofilm.sk

CINEAMA 
Celoštátna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvor-
by a videotvorby

Banská Bystrica, jún, www.slovanet.sk/sosbb

Kremnický hradný organ
Európsky organový festival

Kremnica, júl, august, www.kremnickyhradnyorgan.sk

Keramické sympózium
Medzinárodné tvorivé stretnutie a výstava umelcov pra-
cujúcich s hlinou

Lučenec, júl, august, www.lucenec.sk,
www.muzeum.sk

HAH
Celoštátna prehliadka hraného amatérskeho humoru

Dolná Strehová, júl, www.noslc.sk nosvk@stonline.sk

Cap á l´Est (Cesta na východ)
Európsky kultúrny festival zostavený z koncertov, dra-
matizácií básní, divadla a čítania z tvorby európskych 
autorov

Banská Štiavnica, august,
www.litcentrum.sk, www.capalest.sk

Kremnické gagy
Stredoeurópsky festival humoru a satiry

Kremnica, august, www.kremnica.sk www.gagy.sk

Dni svätého Huberta
Kultúrne podujatie, výstavy a súťaže zasvätené poľovníc-
tvu (hádzanie flinty do žita, jazda, lukostreľba, rybolov, 
sokoliari, vábenie jeleňa)

Svätý Anton, september, www.muzeumsv-anton.sk

Salamandrové dni v Banskej Štiavnici
Kostýmovaný sprievod pripomínajúci dávne študentské 

a banícke tradície
Banská Štiavnica, september, www.banskastiavnica.sk

Banskobystrické hudobné dni
Slovenský operný a hudobný festival

Banská Bystrica, október, www.stateopera.sk

AMFO 
Celoštátna súťažná prehliadka amatérskej fotografie

Banská Bystrica, november, www.slovanet.sk/sosbb


Biela Stopa – vytrvalostný beh na lyžiach
Podujatie je hodnotené ako ,,everest“ v medzinárodných 
behoch zaradených do kalendára Euroloppetu. Beží sa 
voľným spôsobom na 48 a 25 km a zúčastňuje sa prie-
merne 900 pretekárov. Doteraz sa striedavo na Krahuliach 
a Skalke uskutočnilo 34 ročníkov pretekov.

február

Veľkonočné vajce – karnevalová rozlúčka 
so snehom
Skalka pri Kremnici sa za 46 ročníkov trvania podujatia 
stala centrom stretnutia masiek na lyžiach, dobrej nálady 
a rozlúčky s posledným snehom. Je obľúbenou zábavou 
pre cca 1 000 domácich i návštevníkov z iných miest.

apríl

Majstrovstvá EÚ v guľkách – hra v guľkách 
Občianske združenie Cremnicium ponúka už 5. ročník hry 
v guľkách na jamky a to v celoeurópskom kontexte. Mladí 
i starší majú možnosť ukázať svoje schopnosti a možno 
aj zaspomínať si na mladé časy.

máj

Bellov festival – festival dychových hudieb
Tradícia dychovej hudby sa píše už 140 rokov. Festival 
dychových hudieb J. L. Bellu sa organizuje každé 2 roky 
a je prehliadkou dychových súborov v rámci regiónu. Na 
festivale sa prezentujú aj dychové súbory z našich part-
nerských miest Várpalota a Helborzheim.

máj

Hudba pod diamantovou klenbou – festival 
Petra Michalicu
Husľový festival Petra Michalicu v dome Komorského 
grófa na Ulici Jána Kollára je tradičným podujatím, ktoré 
prítomnosťou významných osobností dostáva Kremni-
cu do povedomia širokej verejnosti v rámci Slovenska 
i v zahraničí. 

jún, júl

Dobýjanie kremnického hradu 
Kremnica svojou históriou láka návštevníkov aj na toto 
podujatie. Je pripomenutím historickej udalosti z roku 
1433, kedy sa Husitom nepodarilo dobyť Kremnicu. 
Ulička remesiel a rôzne atrakcie sú sprievodnými podu-
jatiami a sú pre cca 2 500 divákov z celého Slovenska 
zaujímavé.

jún

Kremnický hradný organ
Európsky organový festival je ukážkou vzájomného 
súzvuku 3 500 píšťal organu a stredovekej architektúry 
Kostola sv. Kataríny v Kremnici. Jeho 11 ročníkov láka do 
Kremnice mnoho návštevníkov a zviditeľňuje Kremnicu 
vo svete. Stal sa neodeliteľnou súčasťou Kremnického 
kultúrneho leta.

júl, august
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Kultúrne a informačné stredisko
Námestie Š. Moysesa 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421-48-16 186, 415 50 85
Fax: +421-48-415 22 72
E-mail: kis@pkobb.sk 
Web: www.banskabystrica.sk 

Mestská turistická informačná kancelária
Nám. sv. Trojice 3
969 01 Banská Štiavnica 
Tel.: +421-45-694 96 53
Fax: +421-45-694 96 53
E-mail: tikbs@banskastiavnica.sk 
Web: www.banskastiavnica.sk 

Turisticko-informačná kancelária
Námestie M. R. Štefánika 3
977 01 Brezno 
Tel.: +421-48-611 42 21
Fax: +421-48-611 42 21
E-mail: tikbr@brezno.sk 
Web: www.brezno.sk 

Info Donovaly, s. r. o.
Nám. Sv. Antona Paduánského 136 
976 39 Donovaly 
Tel.: +421-48-419 99 00 
Fax: +421-48-419 99 09 
E-mail: info@infodonovaly.sk
Web: www.parksnow.sk/donovaly/infodonovaly 

Informačné centrum mesta Kremnica
Námestie M. R. Štefánika 35/44
967 01 Kremnica 
Tel.: +421-45-674 28 56, 674 43 88
Fax: +421-45-674 28 56
E-mail: infocentrum@kremnica.sk 
Web: www.kremnica.sk 

Mestské informačné centrum
Masarykova 14
984 01 Lučenec 
Tel.: +421-47-433 15 13
Fax: +421-47-433 15 13 
E-mail: kolimarova@lucenec.sk 
Web: www.lucenec.sk

Informačné centrum mesta Nová Baňa
Námestie slobody 2 
968 01 Nová Baňa
Tel.: +421-45-685 64 86
Fax: +421-45-685 64 86
E-mail: info@novabana.sk 
Web: www.novabana.sk 

Turistické informačné centrum
Hlavné námestie 2
979 01 Rimavská Sobota 
Tel.: +421-47-562 36 45
Fax: +421-47-562 36 45
E-mail: tic@rimavskasobota.sk 
Web: www.rimavskasobota.sk 

Turisticko-informačné centrum Mikroregiónu Pod 
Panským dielom 
Námestie SNP 13
976 13 Slovenská Ľupča 
Tel.:+421-48-472 32 16
Fax: +421-48-472 32 17 
E-mail: tic@slovenskalupca.sk
Web: www.panskydiel.sk 

Informačné centrum mesta Zvolen
Trhová ul. č. 4
960 01 Zvolen 
Tel.: +421-45-542 92 68
Fax: +421-45-542 92 68
E-mail: infocentrum@zv.psg.sk
Web: www.zvolen.sk

Informačné centrum Detva
Gazdovský dom
Záhradná 22
962 12 Detva
Tel.: +421-45-545 76 92
Fax: +421-45-545 76 92
E-mail: detva@vp.sk
Web: www.vulkanpolana.sk 

Kancelária prvého kontaktu Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
Tel: +421-47-549 32 36
Fax: +421-47-549 32 86
E-mail: mesto@tisovec.com 
Web: www.tisovec.com, www.tisovec.eu

Mestské informačné centrum Veľký Krtíš
Lučenská 826
990 01 Veľký Krtíš
Tel.: +421-47-483 03 43
Mob.: +421-905-621 816
E-mail: stierankova@infoagentura.sk, mic@infoagentura.sk
Web: www.infoagentura.sk, www.ozkoliba.sk

Turisticko-informačná kancelária Revúca
Daxnerova 5
050 01 Revúca
Tel.: +421-58-442 21 59
Fax: +421-58-442 21 59
Mob.: +421-905-977 748
E-mail: tring@pobox.sk 

Turisticko-informačná kancelária Čierny Balog
Hlavná ulica
976 52 Čierny Balog
Tel.: +421-48-619 15 37, 619 09 44
Fax: +421-48-619 15 37
E-mail: cb@putovanie.sk 
Web: www.vydra.sk, www.vulkanpolana.sk

Kremnický jarmok – tradičný jarmok 
- 16. ročník
Remeselníci, výrobcovia rôzneho iného tovaru, občer-
stvenie, kultúrne vystúpenia a jarmočná nálada vládne 
na jarmoku v Kremnici. Stal sa zaujímavým programom 
v palete ponuky na leto a je aj hojne navštevované.

júl

Kremnická bašta 
Folkový festival sa v Kremnici traduje vďaka OZ Bašta 
Musica a je prehliadkou folkovej hudby z nášho regiónu 
i Českej republiky. V rámci festivalu sa predstavujú aj 
mladé talenty v oblasti folkovej hudby.

august

Kremnické gagy – festival humoru a satiry 
- 27. ročník

Kremnické gagy sú jediným festivalom v Stredoeuróp-
skom priestore, ktorý sa dlhodobo programovo orientuje 
na kvalitný a nezávislý humor a satiru vyskytujúce sa 
v mnohých umeleckých žánroch. Festivalový program je 
národnou súťažou najlepších humoristických a satirických 
produkcií v Slovenskej republike a súčasne pre hliadkou 
výnimočných zahraničných osobností a umeleckých 
skupín zo strednej Európy, resp. krajín Európskej únie. 
Umelecké diela alebo výkony z poslednej sezóny nomi-
nujú do národnej súťaže členovia Akadémie humoru 

Slovenska (AHS). Domácich i zahraničných hostí vyberá 
dramaturgia festivalu na základe dlhodobého prieskumu, 
odporúčaní členov AHS a spolupráce s kultúrnymi inšti-
túciami a umeleckými agentúrami.

august

Kremnické jablko 
Slovenský zväz záhradkárov ZO v Kremnici sa stal 
garantom výstavy ovocia a zeleniny, ktorá prilákala za 
svojej existencie aj záhradkárov z nášho partnerského 
mesta Várpalota, ktorí svojimi produktmi oživia a spes-
tria túto výstavu. Je prehliadkou dopestovanej zeleniny 
a ovocia našich záhradkárov v horských podmienkach 
Kremnice.

október

Expozície Múzea mincí a medailí

Expozícia:

Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo 
v dejinách Slovenska

numizmaticko-historická expozícia
Otváracie hodiny:
utorok – sobota 9.00 – 13.00, 14.00 – 16.30
Adresa: Štefánikovo nám. 10/19, Kremnica
tel.: 045/ 674 26 96

Vstupné: Dospelí    70 Sk 
Zľavnené (deti, študenti, dôchodcovia) 30 Sk
K nároku na zľavu vstupného je potrebné preukázať sa 
príslušným preukazom.

Expozícia:

Mestský hrad a jeho expozície

Otváracie hodiny:
utorok – sobota 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
Vstupy: 9.00, 10.00, 11.00*, 13.00, 14.30, 15.30*
* skrátená prehliadka
Adresa: Zámocké nám. 1, Kremnica, tel.: 045/ 674 39 68
Vstupné:
Dospelí    70 Sk
Zľavnené (deti, študenti, dôchodcovia) 30 Sk 
K nároku na zľavu vstupného je potrebné preukázať sa 
príslušným preukazom.

Expozícia:

Galéria

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 8.00 – 12.30, 13.00 – 16.00
Adresa: Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica
tel.: 045/ 674 32 61
Vstupné:
jednotné    10 Sk
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• poznávanie vodného sveta

• objavovanie tajomstiev mokradí

• spoznávanie vodnej fauny a flóry nášho 
 najväčšieho riečneho ostrova

• potápačský kurz a šnorchlovanie

• zážitky z potápania pod vedením profesionálnych 
 inštruktorov potápačského centra 
 ACADEMIA AQUATICA z Bratislavy

Miesto konania: Stredisko environmentálnej výchovy, 
Dropie, Zemianska Olča, 10 km od Kolárova, 
Žitný ostrov

Uzávierka záväzných prihlášok 2. júla 2007
Viac informácií na www.sazp.sk

Tajomné rybie oko

Ja ako vodník

Divotvorná rieka

Svet zlatej rybky

Simona Majtánová, 13 r., ZUŠ Bratislava

Richard Oršula, 11 r., ZUŠ Sobrance

Adam Gulár, 12 r., ZUŠ LučenecMatej Kollár, 11 r., ZUŠ Tlmače


