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SALAMANDROVÉ

Milí Štiavničania a návštevníci 

Banskej Štiavnice! 

Salamandrové dni sa stali tradičným 

vrcholom kultúrneho leta, miestom, kde 

sa stretávajú tradície a dobrá zábava v 

modernom duchu. Salamandrové dni sú 

roky budovanou značkou, ktorá najmä v 

posledných rokoch začína rezonovať aj v za-

hraničí. Sú miestom, kde sa v pokoji a dobrej 

nálade stretávajú Slováci, Maďari, Česi i 

Poliaci a hľadajú spôsob, ako spolupracovať 

a nezabúdať na spoločnú históriu. Je pre nás 

cťou, že nad tohtoročným podujatím prevzal 

záštitu prezident SR J.E. Ivan Gašparovič a 

zároveň sa u nás po prvýkrát v histórii otvá-

rajú Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

na Slovensku mimo Bratislavy. Aj zásluhou 

toho je program, ktorý sme pre vás pripravili, 

naozaj široký a svoj kúsok v ňom by si mal 

nájsť každý. Prajem Vám preto príjemné 

prežitie mestských osláv a dúfam, že na 

ich konci budete  plní pozitívnych dojmov, 

krásnych kultúrno-spoločenských zážitkov a 

spomienok. 

Zdar Boh!

Mgr. Pavol Balžanka

primátor mesta

Príhovor primátora mesta k Salamandrovým dňom

V
yvrcholenie kultúrneho 

leta aj tento rok bude 

v znamení Salaman-

drových dní. Súčasťou je 

Salamandrový sprievod, ktorý 

už niekoľko rokov organizuje 

Ing. Dalma Štepáneková. Na 

jeho celkový priebeh sme sa 

jej opýtali: 

P. Štepáneková, aký bude 

tohtoročný Salamandrový 

sprievod?

„Salamandrový sprievod som 
začala organizovať v mesiaci jún. 
Najprv som navštívila jednotlivých 
vytypovaných obyvateľov Banskej 
Štiavnice na postavy do sprievodu. 
Musím povedať, že po dlhej dobe sa 
Salamandrového sprievodu zúčast-
nia hlavne členovia Baskoštiavnicko-
hodrušského spolku s jeho predse-
dom p. Ing. Richardom Kaňom, čo 
ma najviac teší.“

Čím bude iný tohtoročný 

sprievod ako tie predchádza-

júce?

„Zvláštnosťou tohto sprievodu 
bude aj to, že všetky rekvizity, ktoré 
sa použijú v Salamandri, boli opra-
vené a nanovo premaľované, za čo 
sa chcem poďakovať svojmu man-
želovi, ktorý mi pomohol to všetko 
urobiť. Ďalej boli vytvorené aj nové 
postavy, ktoré som dosiaľ nevedela 
obsadiť takými ľuďmi, ktorí by boli 
vhodní ich stvárniť. Ide napr. o ko-
minára, drotára, atď. Po dlhej dobe 

sa mi podarilo zrekonštruovať han-
dársky 80-ročný voz, ktorý sa po 
rekonštrukcii môže použiť na iné 
účely. Chcela by som sa poďakovať 
týmto rodine Melicherčíkovcov za 
rekonštrukciu voza, p. Vlaste Solá-
rovej za pomoc pri šatnici a Janke 
Šmondrkovej za získanie uniforiem 
pre železničiarov. Všetky kostýmy sú 
pripravené a opravené do sprievodu. 
Všetky kostýmy máme vlastné, takže 
nič si požičiavať nemusíme. Posled-
né 2 roky si vyberám zodpovedných 
ľudí do Salamandrového sprievodu, 
na ktorých sa dá spoľahnúť a majú 
zmysel pre tieto tradície. Chcem po-
dotknúť, že Salamander nie je žiadna 
šou, žiadny karneval, ale je to his-
torická záležitosť, ktorá pripomína 
dobu dávnominulú, baníctvo, ktoré 
položilo základ tomuto mestu, jeho 
kultúrnemu, spoločenskému a hos-
podárskemu rozvoju. Pripomína nám 
to obdobie, keď v Banskej Štiavnici 
bola Banícka akadémia a sprievod 
nám poukazuje na vznik baníctva a 
život vysokoškolákov – Akademikov 
v Banskej Štiavnici. Prvá časť sprie-
vodu je vyložene odborná záležitosť, 
druhá časť sprievodu dokumentuje 
dobu, v ktorej títo vysokoškoláci žili. 
Sú tam kominári, handári, vtáčnikári, 
drotári, atď. Baníci nehodnotili ľudí 
podľa náboženského vyznania alebo 
rasy, preto v sprievode idú postupne 
katolícky kňaz, rabín, Rómovia a indi-
áni. Chcem podotknúť, že Salaman-
drový sprievod pod mojím vedením 

nikdy nebude tvorený mažoretkami 
a inými tanečnými súbormi, nakoľ-
ko to nepatrí do sprievodu. Týmto 
dávam priestor pre Odd. kultúry, 
cestovného ruchu a športu, aby sa 
venovali takýmto amatérskym súbo-
rom a dali im priestor vystúpiť u nás 
a ukázať svoje umenie. Novinkou 
bude, že za sprievodom bude vy-
stupovať skupina, ktorú zabezpečuje 
spol. Erb.“

Koľko ľudí sa zúčastní v 

sprievode?

„V sprievode bude cca 350-380 
ľudí Štiavničanov a ľudí z okolia. 
Okrem vlastného sprievodu budú 
v sprievode zúčastnené aj jednot-
livé banícke spolky ako každý rok. 
Okrem spolkov zo Slovenska sa zú-
častnia aj spolky z Maďarska, príp. 
Čiech. Na Salamander je vypravova-
ný presný scenár podľa ktorého sú 
aj zoradené postavy do sprievodu a 
každá postava vie, čo má robiť a akú 
úlohu má zobrazovať.“ 

Čo by ste chceli odkázať na 

záver obyvateľom a návštevní-

kom Banskej Štiavnice?  
„Mnoho ľudí za viac ako 30 ročnej 

mojej práce sa zúčastňuje na Sala-
mandrovom sprievode každý rok. 
Podarilo sa mi získať aj nových ľudí, 
preto by som sa chcela touto cestou 
poďakovať zato, že mi pomáhajú 
udržať tento Salamandrový sprie-
vod. Máme sa čím pochváliť, okrem 
tradície baníctva a rôznych technic-
kých vynálezov máme prekrásnu prí-

rodu, na ktorú môžeme byť patrične 
hrdí. Náš vodohospodárky systém 
jarkov a tajchov je unikátny na svete. 
Mali by sme si ho viac vážiť a taktiež 
aj naše slávne banícke tradície.

Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž  

Salamandrový sprievod
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O 
programe Salman-

drových dní sme sa 

porozprávali s vedú-

cim oddelenia kultúry, CR a 

športu Rastislavom Markom.

ŠN: Aký program čaká náv-

števníkov Salamandrových 

dní?

RM: „Aj v tomto roku by to mal 
byť program bohatý a nájsť v ňom 
by si mal niečo každý – od detí po 
seniorov, od ľudí náročných na hud-
bu po ľudí, ktorí majú radi stredný 
prúd, od ctiteľov moderných tradí-
cií po tých, čo majú radi modernú 
zábavu.“

ŠN:  Mohli by ste program 

predstaviť podrobnejšie?

RM: „Veľkou skupinou podujatí 
sú akcie, ktoré sú ofi ciálne a pre po-
zvaných hostí. Je zbytočné ich vyme-
novávať, všetky dôležité sú uvedené 
v programe. Ďalšou skupinou akcií 
sú sprievodné odborné semináre, 
výstavy a ďalšie aktivity, ktoré sú sú-
časťou otvorenia Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva na Slovensku 
(pozn. redakcie : viac o tejto akti-
vite na inom mieste prílohy). A po-
slednou časťou sú podujatia určené 
širokej verejnosti, vrátane Salaman-
drového sprievodu.

ŠN: Ktoré podujatia pripra-

vuje vaše oddelenie?

RM: „Naše oddelenia má okrem 
koordinačnej funkcie dve hlavné 
úlohy. Pripraviť dôstojne priestory 
v novej mestskej budove – Kultúr-
nom centre na Kammerhofskej 1 – 
zabezpečiť ich bezproblémovú pre-
vádzku počas troch spoločenských 
podujatí, ktoré sa tam budú konať 
počas dvoch dní. Druhou úlohou sú 
podujatia na Námestí sv. Trojice a 
Ružovej ulici, ktoré sa stávajú počas 
dvoch dní centrom zábavy.

Program na Námestí sv. Trojice 
bude opäť trošku iný, ako po iné 
roky. Piatkový popoludňajší blok od 
15.00 hod. do 19.00 hod. bude pat-
riť tancu v podaní rôznych súborov, 
vrátane zahraničných. Po 19.00 hod. 
sa bude program orientovať skôr na 
mladšieho diváka, pre ktorého sú 
určené tri koncerty, vrátane hlavnej 
sobotnej hviezdy Zuzany Smatano-
vej. V sobotu budeme opäť začínať 
programom pre skôr narodených – 
od 10.00 do 14.00 hod. bude patriť 
pódium country, rómskej hudbe 
a Michalovi Červienkovi. Po nich 
bude nasledovať opäť blok skôr pre 
mladšiu generáciu, na ktorého kon-
ci bude „univerzálna“  a legendárna 
skupina Vidiek.

V piatkovom programe sme do-
plnili malý hudobný blok na Dolnej 

ružovej ulici. Od 14.00 hod. v ňom 
budú vystupovať česká kapela Proč 
ne Band, ale aj banícke dychovky z 
Banskej Štiavnice a Hodruše.

Sobota na Dolnej Ružovej bude 
patriť už po druhýkrát deťom. 
Okrem rôznych prekvapení bude 
na ne čakať Divadlo Maškrta, zná-
me obrazoviek STV a ich nedeľného 
ranného programu a české divadlá 
Kašpárkuv svět a fantastický Dreve-
ný cirkus v podaní divadla Karroma-
to tiež z Českej republiky.

V sobotu by som ešte pripome-
nul večerný program v Amfi teátri 
– vystúpia v ňom Juraj Fáber a jeho 
tanečníci a Viki Matušovová.

ŠN: Je ešte niečo, na čo by 

ste chceli upozorniť?

RM: „Okrem Salamandrového 
sprievodu, ktorý je prirodzeným 
vrcholom programu, by som určite 
spomenul, že v spolupráci s Klubom 
historickej techniky vo Zvolene sa 
nám podarilo zabezpečiť opäť prí-
jazd a odjazd parného vlaku. Nároč-
nejším divákom by som odporučil aj 
štvrtkový koncert klasickej hudby 
v priestoroch kostola sv. Katarí-
ny. Čo sa týka trhov, ako pozorní 
návštevníci Salamandrových dní  už 
zaregistrovali, postupne menia svoj 
charakter a veľkosť. V súčasnej si-
tuácii sme sa rozhodli nedávať na 

ne zásadný dôraz, pretože počas 
roka sa v meste konajú až tri veľké 
„remeselné“ trhy a v konkurencii 
s Radvanským a Trnavským jar-
mokom je kúpyschopnosť nášho 
obyvateľstva príliš malá na to, aby 
pritiahla väčší počet predajcov. Sú-
stredíme sa preto na občerstvenie, 
niekoľko drobných predajcov a v 
tomto roku aj na prezentáciu regi-
ónov a krajín V4.“

ŠN: Čo dodáte na záver?

RM: „Veľké poďakovanie patrí 
všetkým našim partnerom, ktorí 
toto podujatie podporili – najmä 
Vodohospodárskej výstavbe, Me-
dzinárodného višegrádskemu fon-
du, Ministerstvu kultúry, US Steel 
Košice, pivovaru Steiger a spoloč-
nosti EMED. Veľké poďakovanie 
patrí aj primátorovi P. Balžankovi, 
ktorý sa výrazne pričinil o to, že 
viacerí z týchto partnerov podporili 
Salamandrové dni. Aj v čase krízy 
tak môžeme ponúknuť medziná-
rodný program, za ktorý sa iste 
nemusíme hanbiť ani v porovnaní 
s celoslovenskou konkurenciou. 
Všetkých srdečne pozývam na pod-
ujatia Salamadrových dní a želám 
príjemný zážitok. “  

Ďakujeme za rozhovor.
ŠN

V 
čase Salamandrových 

osláv budú na via-

cerých pamiatkach v 

Banskej Štiavnici viať modré 

vlajky s logom Dní európ-

skeho kultúrneho dedičstva.  

Toto významné celoeurópske 

podujatie, organizované Radou 

Európy a Európskou komisiou, 

má za cieľ upriamiť pozornosť 

najširšej verejnosti na mimo-

riadne hodnoty rozmanitého 

kultúrneho dedičstva v  50 

účastníckych štátoch. Počas 

Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva (DEKD) sa otvárajú 

pre verejnosť mnohé historic-

ké budovy, pamiatky, areály, 

ktoré sú zvyčajne uzavreté pre 

verejnosť, alebo sa  v bežne 

navštevovaných pamiatkach, 

múzeách a galériách uspo-

riadajú  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 (ZHMaO), ktoré sídli v Ban-
skej Štiavnici. Aj z tohto dôvodu je 
Mesto Banská Štiavnica poctené sláv-
nostne otvoriť aktuálny ročník Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 
2010. Otváracie podujatia sa budú 
konať v dňoch 8. - 12. septembra. 

Slávnostné otvorenie DEKD na 
Slovensku sa uskutoční 9. septem-
bra o 14.00 hod. v Rytierskej sále  
na Starom zámku a bude spojené s 
odovzdávaním výročných cien revue 
Pamiatky a múzeá. V kostole sv. Ka-
taríny sa začne o 18.00 hod. slávnost-
ný koncert, na ktorom zaznejú diela 
J. Haydna, A. Dvořáka a D. Šosta-
koviča v podaní klavírneho tria Ani-
mé. Témou tohoročných DEKD sú 
„technické a industriálne pamiatky“. 
Banská Štiavnica so svojím okolím je 
nesmierne bohatá na dedičstvo ban-
ských a hutníckych pamiatok ( štôlne, 
šachty, ťažné veže, „tajchy", huty). 
Žiaľ, mnohé technické pamiatky sú 
ohrozené. Príklady možností nového 

využitia takýchto objektov prináša 
dvojvýstava „Technické a industriálne 
pamiatky“, ktorej otvorenie bude 9. 
septembra o 12,30 hod v Jezuitskej 
kaplnke v Kammerhofe. Vystavené 
budú práce študentov Fakulty archi-
tektúry STU zamerané na obnovu in-
dustriálnych stavieb a fotografi e Ota 
Makýša. 

Modré vlajky s logom DEKD budú 
označovať aj niekoľko zaujímavých 
pamiatok (Fritzov dom, Pischlou 

dom, Joergesov dom, Remeselnícka 
5), v ktorých bude Deň otvorených 
dverí. Bližšie informácie o časoch 
vstupov sú uvedené v propagačných 
materiáloch.  Súčasťou Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva sú aj 
mnohé ďalšie podujatia, organizo-
vané Mestom Banská Štiavnica, Slo-
venským banským múzeom a ďalšími 
spoluorganizátormi. 

Juraj Paučula

ZHMaO

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2010
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Program Salamandrových dní 2010

STREDA

8.9. – 10.9. 2010, od 8.30 hod., 

Kammerhof

Európsky význam slovenského ba-
níctva v stredoveku a novoveku. 

Sympózium konané pod záštitou 
Kancelárie prezidenta Slovenskej re-
publiky.

8.9. 2010,  od 17.30 hod., Berg-

gericht (potrvá do augusta 2011)

Zlatý vek Banskej Štiavnice v ob-
dobí renesancie. Pavol Rubigall a jeho 
doba.

Otvorenie výstavy.

ŠTVRTOK

9.9. 2010, 10.00 hod., SPŠ S. Mi-

kovíniho - aula

Kultúrne dedičstvo – fotografi cké 
zážitky

Projekcia víťazných fotografi í me-
dzinárodnej  súťaže  mladých ľudí 
zo 66 krajín sveta. Výstava fotografi í 
účastníkov zo Slovenka.

9.9. 2010, 12.30 hod., Slovenské 

banské múzeum – Jezuitská kapln-

ka

Technické a industriálne pamiatky
Výstava prác študentov FA STU a 

fotografi cká výstava Ota Makýša.

9.9. 2010, 14.00 hod., Starý zá-

mok, Rytierska sála

Slávnostné otvorenie Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva na Slo-
vensku

Odovzdávanie výročných cien re-
vue Pamiatky a múzeá za rok 2009.

9.9. 2010, 17.00 hod., Joergesov 

dom, Nám. sv. Trojice 14

Joergesov dom – deň otvorených 
dverí

Prehliadka zaujímavých podzem-
ných priestorov meštianskeho domu.

9.9. 2010, 18.00 hod., kostol sv. 

Kataríny

Slávnostný koncert Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva

Klavírne trio Animé. Program: J. 
Haydn, A. Dvořák, D. Šostakovič

9.9.2009 (štvrtok) – 19.00 hod., 

Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1

Slávnostný šachtág
Otvorenie baníckych slávností 

tradičným podujatím pre pozvaných 
hostí.

Garant: Banskoštiavnicko-hodruš-

ský banícky spolok

PIATOK

10.9.2010 (piatok) - 8,00 - 18,00 

hod., Štátny ústredný banský ar-

chív, Radničné námestie 16

Deň otvorených dverí v Štátnom 
ústrednom banskom archíve. 

Sprístupnenie priestorov, ukážky 
práce archivára i archívnych doku-
mentov 

Garant: ŠÚBA

10.9.2010 (piatok) – 9.00 hod., 

Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1

Valné zhromaždenie Slovenskej 
banskej komory so sídlom v Banskej 
Štiavnici

Garant: SBK

10.9.2010 (piatok) – 10.00 hod., 

Správa CHKO, Radničné nám. 18

Pischlov dom – Deň otvorených 
dverí

Prehliadka meštianskeho domu a 
priľahlých podzemných priestorov.

10.9 – 11.9. 2010, 10.00 – 16.00, 

Kammerhof

Haraburdy
Burza starých (ne)potrebných vecí.

10.9.(piatok) - 11.9. 2010 (sobo-

ta), v piatok 14.00 – 19.00, sobota 

9.00 – 16.00, SPŠ S.Mikovíniho.

Burza minerálov
Obľúbená celoslovenská burza mi-

nerálov.

10.9. 2010 (piatok) – 13,00 hod., 

Kostol sv. Kataríny

Slávnostné zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva

Tradičné slávnostné zasadnutie 
spojené s udeľovaním výročných cien 
mesta.

10.9.2010 (piatok) – 15,00 hod., 

Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1

Oslavy Dňa baníkov, geológov, hut-
níkov a naftárov

Garant: Ministerstvo hospodárstva 
SR, Ministerstvo životného prostredia 
SR,  Zväz hutníctva, ťažobného prie-
myslu a geológie SR, Odborový zväz 
pracovníkov baní, geológie a nafto-
vého priemyslu SR, Slovenská banská 
komora

10.9.2010 (piatok) – 14.00 – 

18.00 hod., Dolná ružová ulica

Salamandrová ružová
14.00 Proč ne band (CZE), 16.00 

Sitňanka, 17.00 Hodrušanka

10.9.2010 (piatok) – 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 Te-

xasky, 18.00 Sopron Dance Group 
(HUN), 19.00 Youcoco, 21.00 Zuza-
na Smatanová, 22.30 Hrdza 

10.9. 2010 (piatok) – 19.00 – 

21.00

Salamandrový sprievod
Tradičný vrchol programu. Histo-

rický sprievod dorazí do centra mesta 
medzi 20.00 – 21.00 hod.

SOBOTA

11.9.2010 (sobota) – 12.00 – 

19.00 hod., Námestie sv. Trojice

Salamandrové Steiger pódium
Hlavný tanečno – hudobný program 

v centre mesta.
12.00 Romano Ilo, 13.00 Michal 

Červienka, 14.00 October, 15.00 
Grand Prix Salamander, 16.00 Feel 
Me, 17.00 Diego, 18.00 Vidiek

 
 11.9.2010 (sobota) – 11.00 – 

16.00 hod., kino Akademik

Grand prix Salamander
Tradičná súťaž v armwrestlingu. 

Vyvrcholenie o 15.00 hod. na Námes-
tí sv. Trojice.

11.9.2010 (sobota) – 11.00 – 

17.00 hod., Dolná Ružová ulica

Salamandrová ružová
11:00 Kašpárkuv svět (CZE): O 

princezně Rozmarilce, 12:30 Diva-
dlo Maškrta: , 14:00 Kašpárkuv svět 

(CZE): Když se čerti ženili, 15:30 Kar-
romato (CZE): Drevený cirkus, 16:30 
Divadlo Maškrta: 

 Hry a súťaže pre deti, zábava, 
moderovaný program, maľovanie na 
tvár, tvorivé dielne a ďalšie prekvape-
nia. Vystúpenie šermiarov z poľského 
mesta Olsztynek.

V prípade nepriaznivého počasia sa 
detský program Salamadrová ružová 
presúva do priestorov Kultúrneho 
centra, Kammerhofská 1 (vedľa hotela 
Grand – Matej).

 
11.9. 2010 (sobota) – 16.30 hod., 

železničná stanica

Parný vlak
Železničná stanica. Príjazd parného 

vlaku do Štiavnice zo Zvolena s od-
chodom o 15:30 hod. (súťaž lokomo-
tív) a nočná jazda do Zvolena o 20.00 
hod. Zabezpečená je aj spätná cesta z 
Hr. Dúbravy do B. Štiavnice.

11.9. 2010 (sobota) – 19.30 hod., 

Amfi teáter pod Novým zámkom

Čo ostalo z Rešeta
Vystúpenia umelcov, ktorí z dôvo-

du nepriazne počasia nevystúpili na 
festivale Rešeto. Účinkujú: Juraj Fáber 
a Excelence a Viktória Matušovová.

11.9. 2010 (sobota), od 20.30 

hod., Starý zámok

Noc na Starom zámku
Prehliadka Starého zámku s čarov-

nou divadelnou atmosférou.

NEDEĽA

12.9. 2010 (nedeľa), 11.00 hod., 

Kalvária

Slávnostná sv. omša
Duchovné podujatie pri príležitosti 

púte k sviatku Povýšenia sv. Kríža.

Pod zášitou prezidenta SR I. Gašparoviča, spojené s otvorením Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku
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Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sponzori Salamandrových dní

Organizátori Salamandrových dní

Železničná spoločnosť Sloven-
sko, a.s., v spolupráci s mestom 
Banská Štiavnica organizuje dňa 
10. septembra 2010 mimoriadny 
vlak na Salamandrový sprievod do 
Banskej Štiavnice. Táto ponuka je 
pokračovaním podobných vlakov 
z predchádzajúcich rokov, kde bol 
zaznamenaný nárast záujmu o náv-
števu tohto podujatia železničnou 
dopravou. Vlak je časovo nastavený 
tak, aby prišiel do Banskej Štiavnice 
v najvhodnejšom čase pred začiat-
kom jedného z najzaujímavejších 
akcií podujatia – historického Sala-
mandrového sprievodu. 

Mimoriadny vlak bude vedený na 
trase Banská Bystrica (15:54 h) – 
Zvolen os. st. (16:25 h) – Hronská 
Dúbrava (16:40 h) – Banská Štiavni-
ca (17:11 h).  

Pri ceste späť Banská Štiavni-
ca (22:48 h) – Hronská Dúbrava 
(23:20 h) – Zvolen os.st.  (23:34 h) 
– Banská Bystrica (00:03 h). 

Mimoriadny vlak bude zostave-
ný z motorovej jednotky MJ 813 + 
913. 

V mimoriadnom vlaku platia ces-
tovné doklady ako na pravidelné 
osobné vlaky podľa cestovného 
poriadku. Ak chcete cestovať vý-
hodnejšie, využite niektorú z našich 
zákazníckych ponúk: JUNIOR RAIL-
PLUS EURO<26, KLASIK RAIL-
PLUS, SENIOR RAILPLUS, SKUPI-
NA, alebo SKUPINA MINI.

Cestovné lístky pre cestu tam aj 
späť na deň 10.9.2010 si môžete za-
kúpiť aj v predpredaji. Z neobsade-
ných zastávok budete vypravení bez 
prirážky vo vlaku sprievodcom.

Informácie o prepravných pod-
mienkach, cenách cestovného vám 
poskytnú osobní pokladníci, 

alebo Kontaktné centrum Želez-
ničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

18 188 info@slovakrail.sk www.

slovakrail.sk

Železničná spoločnosť Slovensko, 
a.s., Regionálne zastúpenie Zvolen, 
30.8.2010

10. 09. 2010 Mimoriadny vlak na Salamadnrový sprievod a späť

Príchod Odchod Názov stanice, zastávky Príchod Odchod

15:54 Banská Bystrica 00:03

15:56 15:57 Banská Bystrica mesto 00:00 00:01

16:00 16:02 Radvaň 23:57 23:58

16:06 16:07 Vlkanová 23:51 23:52

16:12 16:15 Sliač kúpele 23:44 23:45

16:19 16:20 Zvolen mesto 23:38 23:39

16:23 16:25 Zvolen os. st. 23:34 23:36

16:36 16:40 Hronská Dúbrava 23:20 23:23

16:51 16:54 Kozelník 23:08 23:09

17:04 17:05 Banská Belá 23:00 23:01

17:11 Banská Štiavnica 22:48

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku Banská 

Bystrica – Zvolen – Banská Štiavnica dňa 10.9.2010

Vo štvrtok 9.9.2010 

- Od poobedňajších hodín dôjde 
k obmedzeniu výjazdu vozidiel z 
námestia sv. Trojice  a obmedzené 
bude aj  parkovanie . 

- Po 17.00 hod. bude zrušené 
parkovanie na Námestí sv. Trojice, 
Radničnom námestí, Ul. Kammer-
hofskej a Dolnej, čo bude platiť 
hlavne v piatok 10.9.

Odstavenie vozidiel na ulici Kam-
merhofská a Dolná , kde nebudú 
vyznačené parkovacie miesta , bude 
možný len na čas nevyhnutný , ako 
to ukladá vyhláška, celkove však len 
do 16.00 hod.

V piatok 10.9.2010 

– Od rána od 6.00 hod. bude úpl-
ná uzávierka námestia sv. Trojice a 
časti Radničného   námestia – vjazd 
bude povolený len stánkarom a 
usporiadateľským vozidlám.

- Všetky autobusové spoje, ktoré 
majú zastávku pri MsÚ, alebo pre-
chádzali mestom, budú končiť po 
9.00 hod. na zastávke Križovatka 
resp. sídlisko Drieňová.

Od 12.00 hod sa uzatvorí vjazd 
do centra mesta v križovaní ulíc 
A.Kmeťa, Akademická a Kammer-
hofská a z opačnej strany na ulici 

A. Sládkoviča pri Frauenbergu . Do 
priestoru centra mesta budú púš-
ťané vozidlá, len pozvaných hostí 
a usporiadateľské vozidlá s povo-
lením.

Od 14.00 hod. sa uzatvorí na 
Akademickej ulici nad penziónom 
MATEJ komunikácia a bude možné 
parkovanie na pravej strane až po 
ulicu Mierová.

Od 16.00 hod. sa uzatvorí aj 
vjazd z ulice Akademická na Kam-
merhofskú , vjazd z ulice Mládežníc-
ka na ulicu Dolná a Križovatka pri 

„bývalom stánku A je to“, tak aby 
sa ulice Dolná a Kammerhofská stali 
bezpečným korzom pre chodcov, 
čo bude aj od 19.00 hod.  trasa Sa-
lamandrového sprievodu.

V sobotu 11.9.2010 bude uza-
tvorené len Nám. sv. Trojice a časť 
Radničného námestia pod kostolom 
a za „Hríbom“.

Doprava bude riadená štátnou a 
mestskou políciou, ako aj usporia-
dateľskou službou a bude osadené  
príslušné dopravné značenie.

Dušan Vahlandt

Odd. výstavby, RM a ŽP

Doprava počas Salamandrových dní 2010


