
„Naši spoluobčania pocítili, 
že každý z nich je múzou 
Banskej Štiavnice. Každý 
jeden tvorí dejiny mesta - 
každý podľa svojej sily,“ 
hovorí primátorka Nadežda 
Babiaková, keď sa po takmer 
roku opäť stretávame, aby 
sme sa jej očami obzreli za 
končiacim sa projektom 
Mesto kultúry 2019.

Vyše 120 umelcov, 23 projektov 
a v rámci nich 254 podujatí. Túto 
stručnú štatistiku Mesta kultúry 
by sme mohli donekonečna dopĺ-
ňať údajmi o počte organizátorov, 
dobrovoľníkov, návštevníkov, foto-
grafi í, nevyhnutných dokumentov 
či hodín, dní a mesiacov potreb-
ných na prípravu. To podstatné, čo 
priniesla Almázia, však štatistiky 
zachytiť nedokážu. „Myslím si, že 
sa podarilo prehĺbiť hrdosť na Ban-
skú Štiavnicu u väčšiny obyvateľov, 
ktorí ju milujú. Zároveň vnímam, 
že aj mnohí z tých, ktorí boli skep-
tickí, počas roka 2019 zmenili svoj 
postoj. Uvedomili si, že toto mesto 
je aj o nich a priznali svoj pocit hr-
dosti. Samozrejme, tisíc ľudí – tisíc 
názorov: Vždy sa nájdu aj takí, ktorí 
nie sú spokojní alebo nedajú najavo, 
že je niečo dobré. Ale mnohí ľudia 
dokázali prekročiť svoj tieň a pre-
svedčiť sa, že je naozaj možné, aby 
mal človek bližšie k človeku,“ hod-
notí N. Babiaková.

Projekt Mesto kultúry, vďaka 
ktorému Štiavnica žila po celý uply-

nulý rok Almáziou, je výsledkom 
zámeru Fondu na podporu ume-
nia fi nančne podporovať sloven-
ské mestá v rozvoji kultúry a v jej 
priblížení miestnym obyvateľom. 
Kritickým hlasom, že finančné 
prostriedky na tento projekt mohli 
byť využité na iné účely, sa síce dá 
rozumieť, no primátorka Banskej 
Štiavnice zdôrazňuje dôležitosť 
kultúry: „Kultúra dokáže človeka 
robiť lepším. Tak ako šach rozvíja 
strategické myslenie či vytrvalosť, 
tak kultúra dokáže prelamovať ba-
riéry a vytvárať citové väzby medzi 
ľuďmi – bez ohľadu na ich názory.“

Projekt, s ktorým Štiavnica 
získala titul Mesto kultúry, má ofi -
ciálny názov Banská Štiavnica 2019: 
Renovácia identity a jeho význam-
nou súčasťou bol intenzívny zber 
spomienok obyvateľov mesta na 
udalosti, ktoré by inak zapadli pra-
chom. „Niektorí si možno spočiat-
ku mysleli, že ak ponúknu svoj prí-
beh, nič z toho nebude. Ale počas 
uplynulého roka sa mohli presved-
čiť o opaku. Štiavničania ochotne 
otvorili svoje srdcia, zo svojich zá-
suviek vytiahli cenné veci a cenné 
spomienky a ponúkli ich mestu. 
Je dôležité myslieť na to, že dejiny 
mesta tvoria všetci ľudia – bez ohľa-
du na to, v akej sú pozícii,“ myslí si 
N. Babiaková.

Almázia oživila kultúrou aj 
mnohé nové miesta v Banskej Štiav-
nici – niektoré lokality boli po prvý 
raz využité na divadelné predstave-
nia, jedna performance sa dokonca 
uskutočnila v bani, na Námestí sv. 
Trojice vznikol nový rezidenčný 
priestor, na sídlisku Drieňová vy-

tvorilo mesto Bod K. „Podarilo sa 
nám vytvoriť centrum, kam môže 
prísť každý, kto má záujem zúčast-
niť sa na podujatiach, ktoré ponúka. 
Mesto kultúry bude ešte predme-
tom hodnotenia, ale už teraz vieme, 
že v niektorých projektoch by bolo 
dobré pokračovať, pretože obyva-
telia majú o ne záujem,“ zdôrazňuje 
primátorka Banskej Štiavnice.

S Mestom kultúry 2019 sa ofi -
ciálne rozlúčime 18. januára o 16.00 
v Kultúrnom centre a od 18.30 pri 
Novom zámku. K pozvánke na toto 

podujatie pripája N. Babiaková aj 
tento odkaz: „Veľmi pekne ďaku-
jem všetkým, ktorí sa do projektu 
zapojili. Som na nich hrdá a želám 
si, aby sa pokračovalo nielen v kul-
túrnych podujatiach, ale aj v odha-
ľovaní rodinného striebra. Aby sa 
stali známymi príbehy ďalších ľudí, 
aby sa každý považoval za význam-
nú súčasť tohto mesta a aby sme 
si boli vedomí, že príbeh každého 
jedného z nás je príbehom Banskej 
Štiavnice.“
Za rozhovor ďakuje A. Hrnčiríková
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N. Babiaková: Štiavničania otvorili svoje srdcia

Z otvorenia Mesta kultúry 2019. Foto: L. Lužina
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Rok 2019 s Almáziou bol 
v našom meste aj rokom 
s hudbou. 

Séria hudobných workshopov 
s názvom Hudba robí človeka sym-
bolicky otvorila Mesto kultúry v ja-
nuári 2019 a takmer presne o rok 
neskôr ho uzatvorí. Vďaka patrí 
ZUŠ Banská Štiavnica, ktorá ako 
spoluorganizátor poskytla zadarmo 
priestor koncertnej sály, v ktorej 
workshopy prebiehali. Jej zamest-
nanci, predovšetkým Martin Jáno-
šík, pomohli workshopy propagovať 
a motivovať deti navštevujúce ZUŠ, 
aby sa na nich pravidelne zúčastňo-
vali. Za nezištnú pomoc ďakujeme 
aj Jarovi Koledovi. Pravidelne infor-
moval o konaní workshopov deti, 
s  ktorými pracuje v Komunitnej 
obývačke Povrazník. Práve vďaka 
nemu sa na našich podujatiach pra-
videlne zúčastňovali aj deti zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia. 

Na začiatku to bol Eddy Por-
tella, ktorý vytvoril živý bubenícky 
orchester. Malých študentov viedol 
cestou naprieč dejinami rytmu. Ra-
dosť z hry a možnosti improvizovať 
bolo cítiť počas každého worksho-
pu. Mottom celej série bolo „To, 
čo nás v škole nenaučili“, nás na-
učia vďaka praktickým ukážkam 
naši lektori a my potom mamám, 
otcom, starým rodičom, tetám 
a ujom predvedieme to, čo vieme. 
Z detí sa tak počas malých vystú-

pení stali veľké hviezdy. Naučili sa 
spolupracovať, vzájomne sa tolero-
vať a pozorne a sústredene počúvať. 
Lektorov workshopov sme vybrali 
spomedzi renomovaných hudob-
níkov a umelcov, pohybujúcich sa 
na pomedzí mnohých hudobných 
žánrov, pôsobiacich v  rôznych 
oblastiach hudby naprieč celým 
Slovenskom. Jana Bezek a Thierry 
Ebam so svojou školou improvi-
zovanej hudby Muzikula pripravi-
li deti na hravé vystúpenie počas 
Festivalu Kumštu remesla a zábavy 
na Starom zámku. Dva dni plné 
hľadania nových zvukov, tvorenia 
hudobných príbehov a hrania sa s 
tichom pod vedením Ivana Šillera a 
Tomáša Boroša a s názvom SOUN-
DORCHESTRA vyvrcholili počas 
spoločného vystúpenia v Komunit-
nej obývačke na Povrazníku. JAMM 
SESSION s Martinom Jánošíkom 
bol workshop zameraný na spoz-
návanie klasických hudobných ná-
strojov a ich (ne)limitujúce využitie 
pri hudobnom improvizovaní. Deti 
si počas výstupu zahrali na festivale 
Zvuk for Štiavnica počas koncertu 
Borisa Čellára a Ramiho Shaafi ho 
v Rytierskej sále Starého zámku. 
Erika Krkošková a Martina Janego-
vá prepájali elementárne hudobné 
nástroje s ozvučenými predmetmi 
a elektronikou na workshope ZVU-
KOTINY. Abstraktné umelecké 
cítenie u detí podporil Fero Király 
spolu s jeho multimediálnym ná-

strojom ZVUKODROM. K práci so 
zvukom a obrazom sa vrátil aj v ďal-
šom workshope s názvom FILM 
&  HUDBA. So svojím lektorským 
kolegom Marekom Kundlákom 
a s deťmi hravou formou vytvárali 
zvuk ku krátkemu fi lmu. Rok pre-
šiel a my máme opäť január. Na 
záver príde provokatívna sklada-
teľka Martina Kachlová spolu so 
známym saxofonistom Nikolajom 

Nikitinom. Malé vystúpenie z ich 
workshopu s názvom UMENIE 
IMPROVIZÁCIE bude súčasťou 
záverečného večera Mesta kultú-
ry s názvom Rodinné striebro II. 
alebo Almázia nekončí. Samotný 
workshop prebehne 17. a 18. janu-
ára 2020 v priestoroch ZUŠ Banská 
Štiavnica. Všetky školopovinné deti 
sú vítané.

Saša Pastorková

Hudba robí človeka 
aj v novom roku

Aplikácia Rodinné striebro je nielen pre mladých

Z workshopu ZVUKODROM. Foto: Martin Jánošík

Súčasťou projektu Mesto 
kultúry 2019 bol aj vývoj apliká-
cie, ktorá spája niektoré miesta 
v Banskej Štiavnici so spomienka-
mi pamätníkov. Po dlhšom období 
sa podarilo aj túto úlohu naplniť 
a už dnes je možné vyskúšať si 
niekoľko bodov na prvých piatich 
trasách, ktoré odborne spracova-
la Zuzana Denková, etnologička 
Slovenského banského múzea. 
Celý projekt je zameraný najmä 

na druhú polovicu 20. storočia, 
keďže práve o nej nám podávajú 
svedectvá mnohí – ešte žijúci – 
Štiavničania.

Každý bod na digitálnej mape 
je zaradený do jednej z tém - Voľný 
čas, Obchody, Oslavy, Sídliská 
a  Socialistické súťaženie. Nasle-
duje faktografická informácia 
o danom mieste a spomienky 
pamätníkov, ktoré pochádzajú 
z práce Zuzany Denkovej alebo 

prác študentov Gymnázia Andreja 
Kmeťa pod vedením Mirona Brez-
noščáka. Priestor ďalej dokresľuje 
historická fotografi a, predovšet-
kým z archívov Slovenského ban-
ského múzea. Štiavničania si tak 
môžu urobiť miniprechádzku ne-
dávnou minulosťou, pričom pre 
mladých ľudí bude iste spojená 
s objavovaním nového.

Aplikáciu navrhol Peter Huba 
a je jednoducho rozšíriteľná. 

Preto máme ambíciu do nej aj 
v budúcnosti pridávať nové spo-
mienky, body na mape a veríme, 
že v spolupráci so Slovenským 
banským múzeom vytvoríme at-
raktívny virtuálny archív spomie-
nok Štiavničanov.

Aplikácia Rodinné striebro je 
dostupná na Google Play a na ad-
rese www.banskastiavnica.sk/app 
(webová verzia).

Rastislav Marko
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Aktivity, ktoré v uplynulom 
roku priniesla Štiavnici 
Almázia, rozvlnili 
časopriestor. Podujatia 
rôznych žánrov ponúkli 
výber toho, čo zasahovalo 
naše vnútro - každého 
osobitým spôsobom. 
Posledné vydanie 
kultúrnej prílohy Almázia 
vytvára príležitosť na 
letmý pohľad späť - za 
Mestom kultúry 2019. 

Sme rôzni, každého oslovuje 
a zaujalo niečo iné. Divadelné, hu-
dobné, literárne projekty, worksho-
py a výstupy z kreatívnych reziden-
cií umelcov, ktorí sa na mesiac stali 
súčasťou Banskej Štiavnice. Snahou 
bolo osloviť všetky vekové kategó-
rie rôznym obsahom a  formou. 
Časté boli tvorivé dielne pre deti, 
dospelých, alebo rodičov s deťmi. 
Pátrali sme po rodinnom striebre 
a nachádzali ho v studnici štiav-
nickej kaldery, najmä u tých skôr 
narodených. Kultúra sa presúvala 
čoraz bližšie nielen k ľuďom, ale 
aj k miestam, ktoré pozná každý 
Štiavničan - k tajchom, k železnič-
nej stanici, k Zigmundke, na sídlis-

ko Drieňová či k Červenej studni. 
Obrazy, zvuky, slová, diela, výjavy 
ponúkli tým, ktorí prekročili prah 
svojich domovov a nechali sa po-
zvať na túto cestu, pomyselný kok-
teil chutí a pocitov, prichádzajúcich 
odniekiaľ. Tí, čo to zažili, vedia.

Z mnohých vašich reakcií, ktoré 
sme zaznamenali v uliciach mesta, 
vyberáme: 
Katka: „Tento rok bol v Banskej 
Štiavnici celkovo mimoriadny. Po-
city boli krásne. Moja Almázia vy-
chádzala z môjho vnútra a vníma-
nia toho, čo sa deje naokolo. Aktivít 
bolo neúrekom, asi by to bolo na 
dlhší rozhovor. Mňa osobne očarilo 
pouličné divadlo Štiavnica nielen 
strieborná, ktoré prechádzalo od 
radnice, cez Námestie sv. Trojice 
a ďalšie autentické štiavnické prie-
story, kde sme ako diváci boli bez-
prostredne v kontakte s hercami. 
Tiež bolo úžasné vydanie novinovej 
prílohy Auslág.“
Arpád: „Pre mňa bola najväčšia 
Almázia podujatie Čavore, práca 
s  rómskymi deťmi, Dodo Klimko 
a štiavnický reper Wuačkowec, ktorí 
zapojili talent týchto rómskych detí 
a urobili takúto peknú vec. Má to 
veľký prínos pre integráciu občanov 
v meste.“ 
Ivetka: „Najsilnejší a najemotívnej-
ší zážitok bolo pre mňa otvorenie 

Mesta kultúry, pretože ma veľmi 
pekne prekvapila tá obrovská účasť. 
Bolo silné a emotívne vidieť Štiav-
ničanov v takom hojnom množstve 
vítať rok kultúry.“

Ako hodnotia projekt Almázia nie-
ktorí z jeho tvorcov? 
„Štiavničanom dal projekt pozna-
nie o sebe. O ich odvahe odbúravať 
predsudky a prijímať čosi nezná-
me a nové, o miere ich otvorenos-
ti a uzavretosti, aktivite a pasivite, 
tolerancii a neznášanlivosti, kultúr-
nosti a nekultúrnosti. Každý jeden 
miestny si na základe svojho zapoje-
nia a postoja k aktivitám Mesta kul-
túry môže vytvoriť vlastný vnútorný 
dotazník na tieto témy. Som rád, že 
v mnohých prípadoch budú výsled-
ky takéhoto hodnotenia pozitívne. 
To sú ľudia, ktorí mi dávajú nádej 
v lepšiu spoločnosť a o ktorých sa 
chceme opierať aj v budúcnosti.“
Rastislav Marko, vedúci Oddelenia 
kultúry, športu a mediálnej komuni-
kácie mesta Banská Štiavnica, riaditeľ 
Programovej Rady Mesta kultúry 2019

„Obyvatelia Banskej Štiavnice mali 
možnosť stať sa organickou súčas-
ťou kultúry samotnej, byť súčasťou 
procesu jej tvorby a pochopiť kul-
túru ako proces. V pozícii aktéra - 
umelca, hudobníka, maliara, fi lmá-
ra, alebo herca. Mohli zasiahnuť do 

niečoho nového, čo vzniká. Splniť si 
možno niektoré svoje sny."
Daniel Harvan, vedúci oddelenia his-
tórie SBM

 „Význam Almázie vidím v pochope-
ní, že domáci Štiavničania a „prin-
diši“ môžu dobre spolupracovať, 
vzájomne sa duševne obohacovať 
a  vytvárať hodnotné diela. Stačí 
odhodiť predsudky, mať dobrú vôľu 
a rešpektovať sa.“
Ján Fakla, Ansámbel nepravidelného 
divadla n. o.

„Projekt Mesto kultúry 2019 pritia-
hol ku kultúre a umeniu tú skupinu 
Štiavničanov, ktorí o ňu predtým 
javili malý alebo žiadny záujem. 
Štiavničania sa v prvom rade stali 
autormi (pod profesionálnym ve-
dením sami umenie tvorili), v dru-
hom rade predmetmi zobrazenia 
(mesto a ľudia sa stali obsahovou 
náplňou diel) a v treťom rade re-
cipientmi umenia (výsledky tvo-
rivých snažení boli určené najmä 
miestnym obyvateľom). Verím, že 
sme zasiali semeno novej diváckej 
i autorskej generácie.“
Ivana Laučíková, režisérka a produ-
centka animovaných fi lmov

„Štvrtý rozmer živej kultúry a jej 
dôležitosť. Substrát kontextu his-
tórie a prítomnosti mesta zmixo-
vaný s  osobnými spomienkami, 
príbehmi bez pozlátka a povrchné-
ho sentimentu. Nečakané spojenia 
- generačné, priestorové, umelecké. 
Periférie mesta vyrušené z hiber-
nácie kultúrnymi impulzmi. Nové 
komunity, tvorivé stretnutia pro-
fesionálov a zvedavých zanieten-
cov. Intenzívne zážitky, ktoré idú 
hlboko, až na dreň. Zážitky, ktoré 
nevyprchávajú, ale generujú provo-
katívne otázky, menia našu vníma-
vosť, pozornosť, ľudskosť.“
Iveta Chovanová, vedúca Galérie Joze-
fa Kollára, SBM

Veríme, že Štiavničania a ostatní priaz-
nivci kultúry si nenechajú ujsť ani sláv-
nostné ukončenie Mesta kultúry, prídu si 
túto sobotu oživiť spomienky, ale aj pod-
poriť myšlienku pokračovania ďalších 
chutných porcií kultúrnych zážitkov aj 
v tomto roku.

Hubert HilbertProjektový tím Mesta Kultúry 2019, Foto: Lukáš Rohárik

Mesto kultúry 2019 sa blíži k záveru. Aké bolo?
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Riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik 
v záverečnom rozhovore pre prílohu Almázia

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Príloha 
reprezentuje výlučne názor autorov a Fond nezodpovedá za obsah publikácie. Príloha je súčasťou projektu Banská 
Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ako s odstupom času hodnotíte 
rozhodnutie FPU zriadiť výzvu na 
slovenské Mesto kultúry?
Projekt mesto kultúry hodnotím 
po prvom roku realizácie veľmi po-
zitívne a nič zásadné na ňom nebo-
lo nutné meniť. Preto FPU v ňom 
ďalej pokračuje, vybralo na rok 
2020 ďalšie mesto (Nové Zámky), 
ktorému tento titul udelí, a mo-
mentálne je vyhlásená výzva na 
Mesto kultúry 2021. Tento prog-
ram sa nepochybne stáva efektív-
nym nástrojom rozvoja miestnej 
a regionálnej kultúry, no rovnako 
tak má obrovský potenciál prísť 
s novými impulzmi pre umenie na 
Slovensku, ale aj za jeho hranicami. 

Banská Štiavnica bola prvým ús-
pešným žiadateľom v tejto výzve. 
Ako hodnotíte aktivity, ktoré sa 
pod hlavičkou Mesta kultúry diali 
v tomto meste v minulom roku?
Banská Štiavnica prišla s veľmi 
ambicióznym projektom, pri kto-
rom som si hovoril, že ak sa podarí 
polovica, tak to bude veľký úspech. 
Myslím, že hlavne činnosti zamera-
né na rozvoj a prácu s novým publi-
kom výrazne prevýšili moje očaká-
vania. Musím však zdôrazniť, že aj 
všetky ostatné aktivity, s ktorými 

som sa mal možnosť zoznámiť, 
alebo sa na nich zúčastniť, dopadli 
rovnako úspešne. Príde mi až neu-
veriteľné, koľko výborných výstav, 
koncertov, predstavení či rôznych 
iných prezentácii sa v priebehu jed-
ného roka v Banskej Štiavnici us-
kutočnilo. Ak niečo nevyšlo úplne 
podľa predstáv, alebo nezískalo 
očakávanú odozvu, je to v kontexte 
projektu ako celku úplne zanedba-
teľné. Hlavný cieľ mesta kultúry, 
ktorým je sprostredkovanie živej 
skúsenosti so súčasnými formami 
umenia obyvateľom mesta, sa roz-
hodne podarilo naplniť.

Vnímali ste nejaké odozvy na štiav-
nický projekt aj u slovenskej odbor-
nej verejnosti, s ktorou sa pravidel-
ne stretávate? Ak áno, aké boli?
Odozvy som mal veľmi pozitívne 
od viacerých odborníkov, hoci 
mnohé z nich sa ku mne dostali 
neskôr a nemal som už potom 
šancu sa o kvalite podujatia pre-
svedčiť aj na vlastné oči. Azda 
najintenzívnejšie a najčastejšie 
reakcie ku mne prichádzali na ak-
tivity v oblasti vizuálneho ume-
nia, ktoré sa mimoriadne podari-
li, čím nijako nechcem umenšovať 
kvalitu iných podujatí. Za najdô-

ležitejšie v tejto súvislosti pokla-
dám to, že mnohé z aktivít, ktoré 
pozitívne hodnotili odborníci 
a odborníčky, zasiahli aj samot-
ných obyvateľov mesta. A to bol aj 
zmysel celého projektu. 

Bude Fond aj naďalej podporovať 
dobre rozbehnuté aktivity, ktoré 
naštartoval rok Mesta kultúry?
FPU podporuje aktivity v mestách 
naprieč Slovenskom, preto je sa-
mozrejmé, že aj Banská Štiavnica 
sa bude môcť uchádzať o podporu. 
Hoci nepripravujeme špeciálne 
podmienky pre podporu aktivít, 
ktoré začali počas Mesta kultúry 
2019, nepochybujem, že svojou 
kvalitou mnohé z nich presvedčia 
odborné komisie aj v celosloven-
skej konkurencii a získajú vo FPU 
podporu. 

Čo by ste na záver roku kultúry za-
želali Štiavničanom?
Štiavničanom prajem, aby si aj 
v  nasledujúcom roku uchovali 
z tohto projektu to, čo sa im naj-
viac prihovára a čo ich oslovuje. 
Rovnako, aby sa nebáli takéto 
inšpiratívne aktivity rozvíjať, 
pretože kultúra je to, čo si sami 
v meste vytvoria, do čoho sa za-

Riaditeľ FPU J. Kovalčik

poja a čo im dáva zmysel pre ich 
každodenný život. 

Ďakujeme, pán riaditeľ, za rozhovor. 
Za redakciu Almázie by som sa 
rád poďakoval všetkým, ktorí sa 
aktívne zapojili do formovania 
obsahu a formy tejto prílohy. V jej 
vymedzenom rozsahu sme sa snažili 
prinášať to podstatné aj pre tých, 
ktorí sa na podujatiach nezúčastnili. 
Mnohé ešte zostalo nevypovedané vo 
forme zážitku, pocitu či spomienky. 
Pokračujme v tom.

Hubert Hilbert

16:00  Kultúrne centrum 

18:30  Nový zámok

I. časť: Almázia nekončí 
(Kultúrne centrum 
– hlavná sála)

Hviezdami večera sú vaši známi:

Jozef Osvald, Marian 
Kološta & Nácovia,

Jozefína Šlúchová & pletári,

Veronika Hajdučíková, Milla 

Dromovich, deti & divadelníci,

Dodo Klimko, Wuačkowec 
& Šobov Kids,

Ján Viazanička, Vanda 
Mesiariková, Ester Šabíková, 
Lukáš Rohárik & fotografi sti,

Marek Šulík & fi lmári,

Ivan Slovenčák & výtvarníci

Martina Kachlová, Nikolaj 
Nikitin & detskí hudobníci,
Albín Michalec & študenti,

Jana Bernáthová, Dana 
Iliášová & mestská kultúra,

Matej a Miška Lukáčovci & 
Hájovňa – Červená studňa,

Ivan Ladziansky st., 
Thierry Ebam, Emília 
Vášáryová a ďalší

Moderuje: Lujza Garajová 
Schrameková

Scenár a réžia: Jana 
Mikitková & Ján Fakla

II. časť:  Ofi ciálne zatvorenie 
(pred Novým zámkom)
Symbolické odovzdanie štafety 
primátorovi mesta Nové 
Zámky (Mesta kultúry 2020).

Rezervácie na bezplatný vstup 
v Informačnom centre
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