SACR: <strong>Kalendár TOP podujatí 2013</strong>

Kalendár TOP podujatí na Slovensku 2013
V sekcii "Kalendár TOP podujatí na Slovensku 2013" sa nachádzajú vybraté TOP kultúrne, folklórne a
športové podujatia na Slovensku. Termíny konania podujatí sú orientačné.
Bližšie informácie o podujatiach na Slovensku najdete na Národnom portáli cestovného ruchu Slovenskej
republiky www.slovakia.travel.
Prevádzkovateľom tohto portálu, ktorý propaguje Slovensko ako destináciu cestovného ruchu je SACR.

JÚN
13. máj – 15. jún 2013
Dni Petržalky
Najväčšie hody na najväčšom sídlisku v strednej Európe. Bohatý kultúrny program, ako aj program pre deti.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Bratislava – mestská časť Petržalka
Kontakt: www.petrzalka.sk
30. máj – 1. jún 2013
Staromestské slávnosti v Žiline
Najväčšie a najočakávanejšie podujatie severu Slovenska bohaté na kultúrny program.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Žilina – námestie Andreja Hlinku, Mariánske námestie
Kontakt: www.staromestske-slavnosti.sk, info@staromestske-slavnosti.sk
30. máj - 2. jún 2013
Festival Konvergencie
Medzinárodný festival komornej hudby ako malá slávnosť otvorených rúk.
Druh podujatia: festival /komorná hudba
Miesto konania: Košice
Organizátor: OZ Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie
Kontakt: www.konvergencie.sk, info@konvergencie.sk
31. máj – 2. jún 2013
Medzinárodný deň detí na zámku
Múzeum Bojnice pre detských návštevníkov so zaujímavým programom.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bojnický zámok
Kontakt: www.bojnicecastle.sk, sekretariat@bojnicecastle.sk
1. - 2. jún 2013
Výstava psov
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien – FCI
Druh podujatia: výstava
Miesto konania: Výstavníctvo Agrokomplex v Nitre
Organizátor: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra
Kontakt: www.nitracacib.sk, nitracacib@nitracacib.sk
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3. – 8. jún 2013
Envirofilm
Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí.
Druh podujatia: festival/film/životné prostredie
Miesto konania: Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica
Kontakt: www.envirofilm.sk, envirofilm@sazp.sk
5. jún 2013
Otváranie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách
Na území celých Tatier sa uskutoční viacero podujatí, takže ľudia budú môcť tráviť voľný čas v Tatrách od
rána do večera.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Vysoké Tatry
Kontakt: www.tatry.sk, zcr@tatryinfo.sk
5. - 9. jún 2013
Balónová fiesta
Úžasný festival lietania na balónoch s dlhoročnou tradíciou ponúka každoročne v júni možnosť pre jedinečný
zážitok letu nad Košicami aj nočné nafukovanie balónov a sprievodný program. Vychutnajte si pohľad na
Košice z výšky spolu s desiatkou ďalších balónov vo Vašom horizonte počas balónovej fiesty.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Košice
Organizátor: ADS ballooning
Kontakt: www.balon.sk, balon@balon.sk
6. jún 2013
Piešťanské národné stuhy - Concours d'Elegance 2013
Motoristické podujatia začali v tridsiatych rokoch minulého storočia a aj tento rok pokračujú v duchu tejto
tradície. Programovo bohaté podujatie, okružná jazda Malými Karpatmi cez Trnavu na hrad Červený kameň a
späť až na Kúpeľný ostrov v Piešťanoch. Vyvrcholením stretnutia bude "Concours d´élégance" pred hotelom
Thermia Palace.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Hotel Thermia Palace v Piešťanoch, Kúpeľný ostrov v Piešťanoch, Winterova ulica v
Piešťanoch, Art Jazz Galery v Piešťanoch
Organizátori: Veteran car club Piešťany, Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Kontakt: www.pic.piestany.sk, info@pic.piestany.sk
6. - 11. jún 2013
Medzinárodný festival krojovaných bábik
Je jediným svojho druhu na Slovensku, ktorého symbolom sú krojované bábiky v írečitých krojoch
jednotlivých zúčastnených súborov. Koná sa každoročne od roku 1997 počas troch dní, vždy prvý júnový
týždeň.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Podtatranské mestá
Organizátor: Podtatranské osvetové stredisko Poprad
Kontakt: www.osveta.schranka.sk , osvetapp@stonline.sk
7. – 8. jún 2013
Hry Rytiera Rolanda
Oslavy dňa mesta Bardejov, program so zvykoslovím.
Druh podujatia: kultúrne
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Miesto konania: Bardejov – Radničné námestie
Kontakt: www.bardejov.sk, branislav.mochnacky@bardejov.sk
7. - 9. jún 2013
Gurmán Fest Bratislava
Pod šírim nebom v nádherných parkových priestoroch Medickej záhrady vás budú okúzľovať najlepší
šéfkuchári a someliéri, producenti potravín a nápojov. Ochutnáte domáce aj exotické gastronomické špeciality
od najzaujímavejších reštaurácií z gastronomického sprievodcu Gurmán na Slovensku. Môžete sa tešiť na
bohatý sprievodný program v podobe degustácií, kuchárskych šou, workshopov a rôznych súťaží
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Bratislava – Medická záhrada
Kontakt: www.gurmanfestbratislava.sk
7. – 9. jún 2013
Okolo Tatier 2013
46. ročník cykloturistického podujatia.
Druh podujatia: športové
Miesto konania: okolie Tatier
Organizátor: Cykloklub Nižná
Kontakt: www.cykloklubnizna.sk, milos.kubos@mobis.sk
7. – 16. jún 2013
Festival Doda Šošoku
V. ročník jazzového festivalu.
Druh podujatia: festival/hudba
Miesto konania: Piešťany – Kursalon, NOC – Dom umenia
Kontakt: www.pic.piestany.sk
7. - 30. jún 2013
Zvolenské hry Zámocké – predstavenia opery
Predstavenia opery a činohry.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: nádvorie Zvolenského zámku, priestory divadla J. G. Tajovského vo Zvolene
Organizátor: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Kontakt: www.djgt.sk, djgt@djgt.sk, www.zhz.sk
10. – 11. jún 2013
Ozveny hradných múrov
Cieľom festivalu je predstaviť hudobníkov, ktorí na vysokej úrovni ovládajú staré, dnes už takmer neznáme
hudobné nástroje, najmä gajdy.
Druh podujatia: festival/folklórne
Miesto konania: Slovenská Ľupča
Kontakt: www.gajdy.sk
11. - 15. jún 2013
Zlatý žobrák
Je prvým a najstarším medzinárodným festivalom lokálnych televízií v Európe (založený v roku 1995).
Zameriava sa na témy podporujúce lokálnu demokraciu. Zlatý žobrák je prvý a najstarší medzinárodný
festival lokálnych televízií, ktorý sa koná každoročne začiatkom júna v Košiciach.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Košice
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Organizátor: Nadácia City TV
Kontakt: www.festival.sk, festival@festival.sk
13. – 26. jún 2013
Rozprávkový zámok
Filmové a televízne rozprávky, ktoré boli realizované v interiéroch a exteriéroch bojnického zámku.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bojnický zámok
Kontakt: www.bojnicecastle.sk, sekretariat@bojnicecastle.sk
14. – 15. jún 2013
Truck Aréna
Stredoeurópsky zraz truckov.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Piešťany – Camping Lodenica
Kontakt: www.pic.piestany.sk
14. – 16. jún 2013
Medzinárodné stretnutie zbojníkov v Terchovej
Budete svedkami jedinečného stretnutia zbojníkov v súboji o najlepší zbojnícky guláš, grilované špeciality,
taktiež zaujímavých súťaží v sile, zručnosti a obratnosti pre deti aj dospelých.
Druh podujatia: folklórne
Miesto konania: Terchová
Kontakt: www.ztt.sk, ztt@ztt.sk, www.stretnutiezbojnikov.sk
14. jún – 8. september 2013
Kultúrne leto a hradné slávnosti
Bratislava v lete žije kultúrou. V uliciach Starého mesta uvidíte pouličné divadlá, folkové koncerty,
tradičných remeselníkov, kino na námestí a mnoho ďalšieho.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.bkis.sk, info@bkis.sk
15. jún 2013
Levické hradné slávnosti
Tradičné podujatie konajúce sa v areáli Levického hradu a hradného parku, ktoré vás oboznámi so životom
hradných obyvateľov.
Druh podujatia: historické
Miesto konania: Levice – areál nádvoria Levického hradu a hradného parku
Kontakt: www.mskslevice.sk, kulturalv@mail.t-com.sk
20. – 23. jún 2013
Rozprávkový zámok
Filmové a televízne rozprávky, ktoré boli realizované v interiéroch a exteriéroch bojnického zámku.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bojnický zámok
Kontakt: www.bojnicecastle.sk, sekretariat@bojnicecastle.sk
jún 2013
Airshow Slávnica 2013
Letecké dni.
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Druh podujatia: iné
Miesto konania: letisko AK Dubnica Slávnica
Informácie: www.aviatikteam.sk
20. - 23. jún 2013
Musica Sacra – medzinárodný festival sakrálnej hudby
Medzinárodný festival sakrálnej hudby je spevácka zborová súťaž vypísaná pre detské, mládežnícke, a
dospelé mužské, ženské, miešané zbory.
Druh podujatia: festival/sakrálna hudba
Miesto konania: Bratislava
Organizátor: Bratislava Music Agency
Kontakt: www.choral-music.sk, info@choral-music.sk
20. - 23. jún 2013
Medzinárodný folklórny festival Myjava
Aj mesto Myjava má svoj festival folklóru.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Myjava
Organizátor: Kultúrny dom v Myjave
Kontakt: www.myjava.sk, dkmyjava@stonline.sk
21. – 22. jún 2013
Carat Tuning Party
X. medzinárodný tuningový zraz automobilov a motocyklov.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Piešťany – letisko
Kontakt: www.pic.piestany.sk
21.- 23. jún 2013
Korunovačné slávnosti
Korunovačné slávnosti v Bratislave sú veľkolepým trojdňovým podujatím, kedy mesto ožije stredovekou
atmosféru s kráľmi a kráľovnami, šľachtou, trubadúrmi a tisíckami zvedavých divákov.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bratislava – Staré Mesto
Kontakt: www.korunovacneslavnosti.sk
21. - 23. jún 2013
Košice Gurmán Fest – festival výnimočných chutí
Jedinečný kulinársky festival, počas ktorého sa v areáli Katovej bašty predstavia najlepšie reštaurácie.
Prípravu gastronomických špecialít Vám predvedú aj vynikajúci šéfkuchári na moderovaných kuchárskych
show. Neváhajte a príďte sa chuťou zahryznúť do toho najlepšieho a vychutnať si Košice!
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Košice, areál Katovej bašty - Rodošto
Organizátor: Košice - Turizmus
Kontakt: www.visitkosice.eu, visit@visitkosice.eu
21. - 26. jún 2013
ART FILM
Podobne ako väčšina veľkých kúpeľov na svete aj Trenčianske Teplice majú filmový festival pod názvom
Artfilm. Hoci festival filmov o umení pod názvom Artfilm nemá tak bohatú históriu ako napr. festivaly v
Cannes, San Sebastiane alebo Karlových Varoch, patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie filmové podujatia
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v strednej Európe.
Druh podujatia: festival/film
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Kontakt: www.artfilmfest.sk, info@artfilmfest.sk
22. jún 2013
Obliehanie Bratislavy Napoleónom
Rekonštrukcia obliehania Bratislavy Napoleónom. V roku 1809 sa pri Bratislave odohrali historicky
významné boje, ktoré boli súčasťou rozsiahlych vojenských operácií v rakúsko-francúzskej vojne z roku 1809.
Vojská francúzskeho cisára Napoleona I. sa vyše mesiaca márne pokúšali dobyť toto významné mesto.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bratislava – Sad Janka Kráľa
Kontakt: www.region-bsk.sk, podatelna@region-bsk.sk
22. - 23. jún 2013
4. Festival vína a medu / Via Regia
3. Púť k sv. Ambrózovi, patrónovi včelárov na Spišskú Kapitulu
(rezbárske sympózium k sv. Ambrózovi )
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Európsky dom - Spišská Kapitula / Spišské Podhradie
Organizátor: Združenie FEMAN
Kontakt: www.feman.sk, feman@stonline.sk
22. - 29. jún 2013
Viva Musica!
Viva musica! festival je letný festival s naozaj hodnotným umeleckým prínosom. Ponúka ľuďom to najlepšie z
klasickej hudby, jazzu a world music formou príťažlivou pre masy - pod holým nebom, uprostred letného
Starého mesta a spravidla bez nutnosti platiť vstupné. Festival ponúka niekoľko večerov plných hudby,
elitných umelcov národnej a svetovej úrovne.
Druh podujatia: festival/hudba
Miesto konania: Bratislava – Staré mesto
Organizátor/Informácie: Oreo, s.r.o., Lamačská cesta 37, 841 03 Bratislava
Kontakt: www.vivamusica.sk, janka@vivamusica.sk
23. jún 2013
Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce
Medzinárodný folklórny festival.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: obec Rozhanovce
Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Košiciach
Kontakt: www.osvetake.sk, osvetake@osvetake.sk
jún 2013
Okolo Slovenska
Malá krajina veľkých pretekov - medzinárodné cyklistické preteky okolo celého Slovenska.
Druh podujatia: športové
Miesto konania: Slovensko
Kontakt: www.okoloslovenska.com, lucanic@stonline.sk
25. - 29. jún 2013
Dotyky a spojenia
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Martinský festival divadiel na Slovensku predstavuje aktuálnu tvorbu divadiel na Slovensku. Prostredníctvom
festivalu sa vyhľadávajú najzaujímavejšie a najinšpiratívnejšie divadelné produkcie. Festival dáva priestor
diskusie medzi tvorcami, kritikmi a divákmi. Festival je nesúťažnou prehliadkou, neudeľuje číselné poradie,
ale poskytuje slovnú spätnú väzbu v dialógu s tvorcami.
Druh podujatia: divadlo, opera
Hlavný organizátor: Slovenské komorné divadlo v Martine, Divadelná 1, 036 80 Martin
Miesto konania: Martin
Kontakt: www.dotykyaspojenia.sk, pokladna@divadlomartin.sk, katka@divadlomartin.sk
26. - 30. jún 2013
Cassovia folk fest
Medzinárodný folklórny festival.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Dom ľudového tanca, Košice
Kontakt: www.folkfest.sk, folkfest@folkfest.sk
28. - 30. jún 2013
Horehronské dni spevu a tanca
Medzinárodný folklórny festival.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Obec Heľpa
Kontakt: www.sosbb.sk, sosbb@sosbb.sk
30. jún 2013
Festival drotárstva a stretnutia drotárskych majstrov
Medzinárodné festivalové podujatie s tradičným trhom, jarmokom a kultúrnym programom.
Druh podujatia: folklórne
Miesto konania: hrad Budatín
Organizátor: Považské múzeum
Kontakt: www.pmza.sk, muzeum@pmza.sk

JÚL
14. jún – 8. september 2013
Kultúrne leto a hradné slávnosti
Bratislava v lete žije kultúrou. V uliciach Starého mesta uvidíte pouličné divadlá, folkové koncerty,
tradičných remeselníkov, kino na námestí a mnoho ďalšieho.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.bkis.sk, info@bkis.sk
3. júl - 3. august 2013
Letné Shakespearovské slávnosti
Letné shakespearovské slávnosti sú divadelnou prehliadkou diel najvýznamnejšieho svetového dramatika pod
holým nebom v jedinečných kulisách Bratislavského hradu. Letné shakespearovské slávnosti sú súčasťou
Hradných slávností organizovaných v rámci bratislavského Kultúrneho leta.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: areál Bratislavského hradu
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Organizátor: Agentúra JAY production
Kontakt: www.wshakespeare.sk, shakespeare@wshakespeare.sk
4. - 7. júl 2013
Cyrilometodské slávnosti – XXIV. ročník
Druh podujatia: náboženské
Miesto konania: obec Terchová
Organizátor: Obec Terchová
Kontakt: www.terchova.sk, mks@terchova.sk
5. – 7. júl 2013
JAZZNICA
Letný stredoeurópsky jazzový festival.
Druh podujatia: festival/jazz
Miesto konania: Banská Štiavnica
Organizátor: Mestský úrad v Banskej Štiavnici
Kontakt: www.banskastiavnica.sk, ic@banskastiavnica.sk
5.- 7. júl 2013
Folklórny festival Východná
Najväčší folklórny festival na Slovensku Folklórny festival Východná je vrcholnou prehliadkou najlepších
domácich i zahraničných ľudových kolektívov a tradičnej ľudovej kultúry.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: amfiteáter vo Východnej
Organizátor: Národné osvetové stredisko
Kontakt: www.nocka.sk, nocka@nocka.sk
5. – 7. júl 2013
Oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v Nitre
Veľkolepá slávnosť s bohatým rôznorodým programom pre obyvateľov Nitry i návštevníkov zblízka i zďaleka,
ktorí prídu zažiť atmosféru známeho centra Veľkomoravskej ríše.
Druh podujatia: náboženské
Miesto konania: Nitra
Kontakt: www.msunitra.sk, klenkova@msunitra.sk
6. júl 2013
Štrbské folklórne slávnosti
Sviatok hudby tanca a spevu štrbských a zahraničných folklórnych súborov s prehliadkou tradičných remesiel.
Druh podujatia: folklór
Miesto konania: Obec Štrba
Organizátor: Obec Štrba
Kontakt: www.strba.sk, strba@strba.sk, otcenasova@strba.sk
6. - 7. júl 2013
Púť na Mariánsku horu v Levoči
Patrí k najstarším a najznámejším pútnickým miestam na Slovensku. Každoročná púť sa tu koná v prvú júlovú
nedeľu od čias, keď minoriti šíriaci mariánsku úctu koncom 14. storočia zasvätili kaplnku na hore sviatku
Navštívenia Panny Márie.
Druh podujatia: náboženské
Miesto konania: Mariánska hora v Levoči
Organizátor: Rímskokatolícky farský úrad Levoča
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Kontakt: www.levoca.sk, ikle@levoca.sk
7. júl 2013
Podbielanské folklórne slávnosti
Folklórny festival.
Druh podujatia: folklór
Miesto konania: Obec Podbiel
Organizátor: Obec Podbiel
Kontakt: www.podbiel.orava.sk, podbiel@orava.sk
7. júl – 18. august 2013
Kremnický hradný organ
Medzinárodný organový festival, v ktorom sa predstavia najvýznamnejšie osobnosti organovej interpretácie.
Druh podujatia: festival/organová hudba
Miesto konania: Kremnica
Organizátor: Ars Consulting
Kontakt: www.kremnickyhradnyorgan.sk, organ@kremnickyhradnyorgan.sk
11. - 13. júl 2013
Bažant Pohoda
Hudobný festival Bažant Pohoda, ktorý sa každoročne organizuje v Trenčíne, je najväčším hudobným
festivalom pod holým nebom na Slovensku a patrí k najväčším aj v strednej Európe.
Program sa odohráva na viacerých scénach, ktoré sú žánrovo špecializované, takže si na svoje prídu milovníci
world music, rocku, punku, popu, dance music, hip hopu, techna i mnohých ďalších štýlov. Komornejšie
zameraní návštevníci môžu diskutovať o literatúre, sledovať divadlo či folkové vystúpenia.
Druh podujatia: festival/multižánrový
Miesto konania: Letisko v Trenčíne
Organizátor: Agentúra Pohoda
Kontakt: www.pohodafestival.sk, office@pohodafestival.sk
11. - 14. júl 2013
Veľká cena Slovenska v orientačnom behu
Tradičné športové celonárodné podujatie.
Druh podujatia: športové
Miesto konania: Mošovce
Organizátor: Klub orientačného behu v Košiciach
Kontakt: www.tuke.sk/obeh
12. - 14. júl 2013
Folklórne slávnosti pod Poľanou
Festival tradičnej ľudovej kultúry pod Poľanou v Detve.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Obec Detva
Organizátor: Mestské kultúrne centrum
Kontakt: www.fspdetva.sk, viera.bystrianska@detva.sk
12. - 14. júl 2013
Festival Európske ľudové remeslo – EĽRO
Festival Európske ľudové remeslo v Kežmarku je najvýznamnejšou a najväčšou prezentáciou ľudových
remesiel na Slovensku. Festival dopĺňa bohatý kultúrny program s vystúpeniami folklórnych súborov,
sokoliarov, pouličného divadla, šermiarov a tiež ponuka slovenských národných jedál a syrový trh.
9
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Druh podujatia: folklórne
Miesto konania: Kežmarok
Organizátor: Mestský úrad Kežmarok
Kontakt: www.elro.kezmarok.sk, elro@kezmarok.sk
18. - 21. júl 2013
Spišské trhy
Spišské trhy v Spišskej Novej Vsi sú pokračovaním tradície usporadúvania výročných trhov na základe výsad
udelených kráľom. V súčasnosti majú už vyše päťdesiatročnú históriu a sú jedným z najstarších podujatí tohto
druhu na Slovensku.
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Spišská Nová Ves
Kontakt: www.spisskanovaves.eu, radnica@mestosnv.sk
19. – 20. júl 2013
Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek
Majstrovstvo vo varení halušiek môže získať iba jedno družstvo, zemiaky treba ošúpať, nastrúhať-ručne,
urobiť cesto, halušky nahádzať, uvariť a aj zjesť. Nie každý to dokáže ...
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: obec Turecká
Kontakt: www.obecturecka.sk, info@obecturecka.sk
19. - 20. júl 2013
Drotária
Medzinárodný festival folku a trampov spojený s amatérskou súťažou a drotárskym jarmokom.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Obec Turzovka
Organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko
Kontakt: www.drotariafest.sk
19. - 21. júl 2013
Beckovské slávnosti
Uličky Beckova zaplaví takmer stovka najrôznejších stánkov, v ktorých predvedú svoje nenapodobiteľné
umenie najlepší majstri ľudových remesiel. Čarovnú vôňu stredoveku so sebou privezú na koňoch rytieri.
Nezabudnuteľné dobové ukážky bojov sú už tradične neodmysliteľnou súčasťou Beckovských Slávností, ako
aj obľúbené Majstrovstvá sveta v hode vidlami.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: podhradie hradu Beckov
Organizátor: Double Agency, s.r.o., Beckov 405, 916 38
Kontakt: www.doubleagency.sk, info@doubleagency.sk
20. - 21. júl 2013
Dobšinský kopec – Majstrovstvá Európy
Preteky najlepších „kopčiarov“ Európy – preteky automobilov do vrchu.
Druh podujatia: športové
Miesto konania: obec Dobšiná
Kontakt: www.dobsinskykopec.sk, kubovic@esin.sk
júl 2013
Letné shakespearovské slávnosti - Košice
Dolná brána ožíva koncom júla ako pódium pre divadelné hry Williama Shakespeara. Po Pražskom a
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Bratislavskom hrade je komplex Dolnej brány ideálnym historickým miestom pre výnimočné predstavenia.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: Dolná brána, Košice
Organizátor: Agentúra JAY production
Kontakt: www.wshakespeare.sk
25. - 28. júl 2013
Jánošíkove dni
Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni si medzi slovenskými festivalmi získal svoju originálnu tvár a
bol už dvakrát vyhlásený za turistickú atrakciu roka.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Obec Terchová
Kontakt: www.janosikovedni.sk, www.terchova.sk, info@janosikovedni.sk, terchova@terchova.sk
26. - 28. júl 2013
Fest Dobré Bohunice
Country fest v Bohuniciach.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Jaslovské Bohunice
Kontakt: www.festbohunice.sk, cali@festbohunice.sk
júl – august 2013
Kultúrne leto v Košiciach
Piatkové koncerty, nedeľné podujatia v Mestskom parku, posedenia pri spievajúcej fontáne, divadelné a
tanečné vystúpenia, ktoré oživia Vaše letné popoludnia.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Košice
Organizátor: Mesto Košice
Kontakt: www.kosice.sk, martina.viktorinova@kosice.sk
27. júl 2013
Medzinárodný Novohradský folklórny festival
Úspešné folklórne podujatie, ktoré je unikátne v tom, že sa koná v jednom termíne v dvoch susedných štátoch
– na území historického Novohradu na slovenskej i maďarskej strane
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Fiľakovo
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
Kontakt: www.noslc.sk, noslc@noslc.sk
27. - 28. júl 2013
Folklórne Oravice
Folklórny festival, prehliadka ľudových súborov zo Slovenska a zo zahraničia.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Obec Oravice
Kontakt: www.osvetadk.sk, osvetadk@osvetadk.sk
27. – 28. júl 2013
Festival stredovekého života
Festival oslavujúci nie len európske bojové umenie, ale tiež zvyky, tradície a spôsob života ľudí v minulosti –
najmä v stredoveku.
Druh podujatia: historické
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Miesto konania: Hrad Červený Kameň
Kontakt: www.hradcervenykamen.sk
29. júl – 2. august 2013
Trenčianske historické slávnosti
Jedno z nosných kultúrnych podujatí Trenčína, ktorým si mesto pripomína históriu mesta aj prostredníctvom
šermiarov, žonglérov, rytierov a to všetko v dobových kostýmoch s dobovými zbraňami, etiketou, kedy nielen
Trenčínu vládla predovšetkým pravda, česť a odvaha.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Mierové námestie v Trenčíne
Kontakt: www.hradneslavnosti.sk, www.wagus.sk, wagus.tn@gmail.com
31. júl – 3. august 2013
Made in Slovakia
2. ročník spoločensko-kulturno-prezentačného podujatia so zámerom predstaviť návštevníkom ale i
obyvateľom Slovenska to najlepšie čo Slovensko ponuka: slovenské výrobky, regionálne potraviny, jedlá,
remeslá ale aj ponuku produktov cestovného ruchu.
Druh podujatia: kultúrne
Miesto konania: Poprad
Kontakt: www.premesto.sk, info@premesto.sk

AUGUST
14. jún – 8. september 2013
Kultúrne leto a hradné slávnosti
Bratislava v lete žije kultúrou. V uliciach Starého mesta uvidíte pouličné divadlá, folkové koncerty,
tradičných remeselníkov, kino na námestí a mnoho ďalšieho.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.bkis.sk, info@bkis.sk
3. júl - 3. august 2013
Letné Shakespearovské slávnosti
Letné shakespearovské slávnosti sú divadelnou prehliadkou diel najvýznamnejšieho svetového dramatika pod
holým nebom v jedinečných kulisách Bratislavského hradu. Letné shakespearovské slávnosti sú súčasťou
Hradných slávností organizovaných v rámci bratislavského Kultúrneho leta.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: areál Bratislavského hradu
Organizátor: Agentúra JAY production
Kontakt: www.wshakespeare.sk, shakespeare@wshakespeare.sk
7. júl – 18. august 2013
Kremnický hradný organ
Medzinárodný organový festival, v ktorom sa predstavia najvýznamnejšie osobnosti organovej interpretácie.
Druh podujatia: festival/organová hudba
Miesto konania: Kremnica
Organizátor: Ars Consulting
Kontakt: www.kremnickyhradnyorgan.sk, organ@kremnickyhradnyorgan.sk
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júl – august 2013
Kultúrne leto v Košiciach
Piatkové koncerty, nedeľné podujatia v Mestskom parku, posedenia pri spievajúcej fontáne, divadelné a
tanečné vystúpenia, ktoré oživia Vaše letné popoludnia.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Košice
Organizátor: Mesto Košice
Kontakt: www.kosice.sk, martina.viktorinova@kosice.sk
31. júl – 3. august 2013
Made in Slovakia
2. ročník spoločensko-kulturno-prezentačného podujatia so zámerom predstaviť návštevníkom ale i
obyvateľom Slovenska to najlepšie čo Slovensko ponuka: slovenské výrobky, regionálne potraviny, jedlá,
remeslá ale aj ponuku produktov cestovného ruchu.
Druh podujatia: kultúrne
Miesto konania: Poprad
Kontakt: www.premesto.sk, info@premesto.sk
1. – 4. august 2013
Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava 2013
Najstaršie skokové jazdecké podujatie na Slovensku.
Druh podujatia: športové
Miesto konania: Športový areál TJ Slávia v Petržalke, Bratislava
Kontakt: www.csio.sk, ingrid.janeckova@daimler.com
1. - 4. august 2013
Medvedie dni
Úspešný tatranský medvedí festival, plný medvedej atmosféry pre deti i dospelých, počas ktorého je asi
najväčšia koncentrácia medveďov na jednom mieste práve v Tatrách. Príďte si vyskúšať aj vy rôzne medvedie
súťaže, pozrite si divadlo, zaujímavú výstavu o medveďoch a užijete si kopec medvedej zábavy počas 3
nezabudnuteľných dní!
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Vysoké Tatry - Hrebienok
Kontakt: www.tatry.sk, zcr@tatryinfo.sk
2. august 2013
Andy Warhol v uliciach Košíc
Oslava narodenín Andyho Warhola vo veľkom štýle – pouličná galéria spolu s DJ-ingom a skrytými
postavami vytvoria z Košíc pravé narodeninové miesto!
Druh podujatia: kultúrne
Miesto konania: Košice
Organizátor: Košice – Turizmus
Kontakt: www.visitkosice.eu, visit@visitkosice.eu
2. - 4. august 2013
Podroháčske folklórne slávnosti
Medzinárodný folklórny festival, jarmok ľudových remesiel a sprievodné výstavy.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Obec Zuberec
Organizátor: Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne
Kontakt: www.osvetadk.sk, osvetadk@osvetadk.sk
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3. - 4. august 2013
Trenčianske hradné slávnosti
Prostredníctvom slávneho a známeho Trenčianskeho hradu na vás dýchne história. Stanete sa svedkami
rytierskych a šermiarskych súbojov, hradné dámy vás okúzlia starobylou módou, na vlastné oči môžete vidieť
prácu hradných sokoliarov, prejdete sa okolo Studne lásky a možno na chvíľku zahliadnete niekde v dave
nesmrteľných zaľúbencov Omara a Fatimu ...
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Kontakt: www.hradneslavnosti.sk, www.wagus.sk, wagus.tn@gmail.com
3. - 25. august 2013
Leto v parku
Leto v Parku je letným festivalom, ktorý ponúka bohatý a kvalitný kultúrny program v oblasti hudby, divadla,
filmu, vizuálneho umenia. Okrem hlavného programu festivalu, tento ponúka aj niekoľko sprievodných
podujatí, umeleckých workshopov, ale aj podujatí pre rodiny s deťmi.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Kasárne / Kulturpark
Organizátor: Košice 2013
Kontakt: www.kulturpark.sk, www.kosice2013.sk
4. august – 8. september 2013
Trnavské organové dni
Mesto Trnava pozýva všetkých milovníkov vážnej hudby na festival organovej hudby s medzinárodnou
účasťou.
Druh podujatia: festival/organová hudba
Miesto konania: Trnava
Kontakt: www.bachsociety.sk, office@bachsociety.sk
14. - 25. august 2013
Medzinárodný plenér Majstra Pavla
Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla v Levoči je dôkazom posolstva kultúry, ktorého súčasťou
sú pouličné vystúpenia divadelníkov, muzikantov a tanečníkov. Koná sa od roku 2001 v mesiacoch júl až
august, a láka návštevníkov na všetky druhy kultúry a umenia.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Levoča
Kontakt: www.msks.levoca.sk, msks@levoca.sk, www.levoca.sk, ikle@levoca.sk
15. - 18. august 2013
Cap á lest – Cesta na východ
Európsky festival poézie, divadla a hudby.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Banská Štiavnica
Organizátor: Občianske združenie Capalest
Kontakt: www.capalest.com, capalest.festival@free.fr
16. - 17. august 2013
Hontianska paráda v Hrušove
Festival tradičnej kultúry hontianskeho regiónu.
Druh podujatia: folklórne
Miesto konania: Obec Hrušov
Kontakt: www.hrusov.sk, obechrusov@slovanet.sk
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17. - 18. august 2013
Beskydské slávnosti a Turzovské hody
Medzinárodný folklórny festival.
Druh podujatia: festival/folklór
Miesto konania: Obec Turzovka
Kontakt: www.turzovka.sk, msu@turzovka.sk
18. august 2013
Hody v Piešťanoch
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Piešťany – Mariánske námestie, Štefánikova ulica
Kontakt: www.pic.piestany.sk
18. august 2013
Červenokamenská púť
Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až
do roku 1751. Pri príležitosti cirkevného sviatku „Nanebovzatia Panny Márie“ prichádzajú na hrad veriaci z
celého Červenokamenského panstva a okolia, aby si uctili „Nanebovzatú Pannu Máriu“, ktorej je zasvätená
hradná kaplnka.
Druh podujatia: náboženské
Miesto konania: Hrad Červený Kameň
Kontakt: www.hradcervenykamen.sk, marketing-mck@snm.sk
22. – 24. august 2013
Tajomná Levoča
Kultúrny medzinárodný festival.
Miesto konania: Levoča, Nám. Majstra Pavla
Kontakt: www.msks.levoca.sk, msks@levoca.sk
22. - 25. august 2013
Bardejovský jarmok
Ak ste vyznávačmi pravej jarmočnej atmosféry, kde z každej strany rozvoniava pečená klobáska a lahodný
burčiak a z predajných stánkov v ozvučení kolotočov sa vám núka rôznorodý jarmočný tovar, určite navštívte
v posledný augustový víkend krásne historické mesto Bardejov.
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Bardejov
Kontakt: www.e-bardejov.sk, mesto@bardejov.sk
28. august – 1. september 2013
Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch
Športová udalosť roka, počas ktorej môžete sledovať výkony špičkových jazdcov vo vozatajskom parkúre.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Topoľčianky - Národný žrebčín
Kontakt: www.nztopolcianky.sk, marketing@nztopolocianky.sk
28. august – 1. september 2013
Scénická žatva
90. ročník vrcholnej súťažnej prehliadky amatérskych divadelných súborov na Slovensku.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: Martin
Informácie: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
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Kontakt: www.nocka.sk, info@nocka.sk
29. august - 1. september 2013
Kremnické gagy
Festival humoru a satiry.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Kremnica
Organizátori: Mesto Kremnica, Umelecká agentúra GAG
Kontakt: www.gagy.sk, gag@mail.t-com.sk
august – september 2013
2.Gastro-Fest Spiš 2013
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Európsky dom - Spišská Kapitula / Spišské Podhradie
Organizátor: Združenie FEMAN
Kontakt: www.feman.sk, feman@stonline.sk
30. august – 1. september 2013
Dni majstrov ÚĽUV-u
Festival ľudovej výroby a tradičných remesiel. Viac ako 100 výrobcov z rôznych regiónov Slovenska naživo
predstaví svoje výrobné remeselné praktiky.
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Bratislava – Staré mesto
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
Kontakt: www.uluv.sk, craft@uluv.sk
31. august – 1. september 2013
Medzinárodné letecké dni SIAF 2013
Usporiadatelia Národných leteckých dní pokračujú v osvedčenej tradícii a snažia sa opäť pripraviť pre
návštevníkov leteckých dní zaujímavý program aj s účasťou pilotov a lietadiel zo zahraničia.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: letisko na Sliači
Kontakt: www.slla.sk, www.siaf.sk, www.airshow.sk, slla@slla.sk
31. august – 1. september 2013
Festival Devín
10. ročník festivalu historického šermu, hudby, tanca a remesiel v prekrásnych kulisách hradu Devín.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Hrad Devín
Kontakt: www.festivaldevin.sk
31. august – 1. september 2013
Dni svätého Huberta
Celoslovenské poľovnícke slávnosti, majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov, Svätohubertovská omša.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Svätý Anton
Kontakt: www.banskastiavnica.sk, ic@banskastiavnica.sk
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SEPTEMBER
14. jún – 8. september 2013
Kultúrne leto a hradné slávnosti
Bratislava v lete žije kultúrou. V uliciach Starého mesta uvidíte pouličné divadlá, folkové koncerty,
tradičných remeselníkov, kino na námestí a mnoho ďalšieho.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.bkis.sk, info@bkis.sk
4. august – 8. september 2013
Trnavské organové dni
Mesto Trnava pozýva všetkých milovníkov vážnej hudby na festival organovej hudby s medzinárodnou
účasťou.
Druh podujatia: festival/organová hudba
Miesto konania: Trnava
Kontakt: www.bachsociety.sk, office@bachsociety.sk
august – september 2013
2.Gastro-Fest Spiš 2013
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Európsky dom - Spišská Kapitula / Spišské Podhradie
Organizátor: Združenie FEMAN
Kontakt: www.feman.sk, feman@stonline.sk
30. august – 1. september 2013
Dni majstrov ÚĽUV-u
Festival ľudovej výroby a tradičných remesiel. Viac ako 100 výrobcov z rôznych regiónov Slovenska naživo
predstaví svoje výrobné remeselné praktiky.
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Bratislava – Staré mesto
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
Kontakt: www.uluv.sk, craft@uluv.sk
31. august – 1. september 2013
Festival Devín
10. ročník festivalu historického šermu, hudby, tanca a remesiel v prekrásnych kulisách hradu Devín.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Hrad Devín
Kontakt: www.festivaldevin.sk
31. august – 1. september 2013
Dni svätého Huberta
Celoslovenské poľovnícke slávnosti, majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov, Svätohubertovská omša.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Svätý Anton
Kontakt: www.banskastiavnica.sk, ic@banskastiavnica.sk
31. august – 1. september 2013
Medzinárodné letecké dni SIAF 2013
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Usporiadatelia Národných leteckých dní pokračujú v osvedčenej tradícii a snažia sa opäť pripraviť pre
návštevníkov leteckých dní zaujímavý program aj s účasťou pilotov a lietadiel zo zahraničia.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: letisko na Sliači
Kontakt: www.slla.sk, www.siaf.sk, www.airshow.sk, slla@slla.sk
4. - 8. september 2013
Festival divadiel strednej Európy
Najzaujímavejšie a súčasnými trendmi ovplyvnené predstavenia štátnych divadiel Strednej Európy si budete
môcť pozrieť za niekoľko dní v Košiciach. Súčasťou festivalu sú aj medzinárodné konferencie, prednášky a
workshopy.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: Košice
Organizátor: OZ Košické divadlo
Kontakt: www.kosicefest.eu, marketing@sdke.sk
5. september 2013
Salamandrové dni v Banskej Štiavnici
Pripomínajú zašlú slávu najkrajšieho baníckeho mesta na Slovensku, ktoré je zapísané na Zozname svetového
prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Banská Štiavnica
Kontakt: www.banskastiavnica.sk, ic@banskastiavnica.sk
6. - 12. september 2013
Medzinárodný filmový festival Cinematik
Cinematik Piešťany má ambíciu jednak zaplniť medzery v ponuke filmových festivalov na Slovensku a jednak
priniesť podujatie, ktorého dlhodobou stratégiou je jasná orientácia na mladého filmového diváka, s dôrazom
na rozvíjanie jeho „filmovej gramotnosti”. Stať sa festivalom, ktorý priláka široké publikum najmä svojou
atmosférou, nie celebritami a červenými kobercami.
Druh podujatia: festival/film
Miesto konania: Piešťany
Kontakt: www.cinematik.sk, info@cinematik.sk
september 2013
Rímske hry v Rusovciach
Cnie sa vám za vznešenosťou antického Ríma? Nemáte časostroj? Nič nie je jednoduchšie. Príďte v septembri
do starovekej Gerulaty. História tu na jeden deň ožije...
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Rusovce
Kontakt: www.muzeum.bratislava.sk, mmba@bratislava.sk
september 2013
Dni mesta Rožňava
Kultúrny program, aký ponúkajú symbolické narodeniny Rožňavy, je možné absolvovať len na podujatí, akým
sú oslavy Dní mesta Rožňava.
Druh podujatia: kultúrne
Miesto konania: Rožňava
Kontakt: www.ticroznava.sk, tic.roznava@stonline.sk
12. - 14. september 2013
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Košické slávnosti vína
Na tradíciu vinárstva v meste a regióne nadväzuje tento výnimočný festival, počas ktorého sa v priestoroch
Dolnej brány a na ulici pri Miklušovej väznici predstavia zaujímavé slovenské aj medzinárodné vinárstva.
Degustácia vín, ktoré môžete aj ohodnotiť, pri tradičnej hudbe a v historických priestoroch je jedinečný
zážitok!
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Dolná brána, nádvorie pred Vinotékou Cabinet, Košice
Organizátor: Mesto Košice, Vinotéka Cabinet
Kontakt: www.kosice.sk, martina.viktorinova@kosice.sk
september 2013
Festival FEMAN - Európsky festival kultúry národov a národností
Európsky kultúrny festival národov a národností s tradičným záverečným galakoncertom „Európska noc
národov“ predstavuje jednotlivé národnosti žijúce v Košiciach, a to v celej šírke ich kultúry od umenie po
gastronómiu.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Košice
Organizátor: Združenie Feman
Kontakt: www.feman.sk, feman@stonline.sk
september 2013
Retro Air Show – Aerovíkend Košice
Víkend s ukážkami letov, detskými atrakciami a prehliadkou historických lietadiel.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Letisko Košice
Organizátor: Retro
Kontakt: www.visitkosice.eu, visit@visitkosice.eu
12. - 15. september 2013
Tradičný Trnavský jarmok
Jarmok sa nesie v duchu uchovávania tradície a hodnôt minulosti a ako pamiatka na úspešnú trhovú minulosť
najstaršieho slobodného kráľovského mesta na Slovensku.
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Trnava
Kontakt: www.tic.trnava.sk, tins@skasz.trnava.sk
13. - 15. september 2013
Dni mesta Banská Bystrica, Radvanský jarmok a trh ľudových remesiel
Prijmite pozvanie na tradičný Radvanský jarmok, ktorého tradícia siaha až do 17. storočia. Nechajte sa očariť
starými tradičnými remeslami – hrnčiarstvom, košíkárstvom, kováčstvom. Nechajte sa zlákať dobrotami od
majstrov včelárov, alebo sa pokochajte krásou ručne vyrobených Veľkonočných kraslíc. O dobrú náladu sa
postarajú aj rôzne vystúpenia ľudových súborov či už detských alebo dospelých, nezabudnite ochutnať
tradičnú jarmočnú klobásku alebo povestný burčák – synonymum jarmoku. Príďte a neoľutujete!
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Námestie v Banskej Bystrici, Dolná ulica v Banskej Bystrici, okolie hotela LUX
Kontakt: www.pkobb.sk, pko@pkobb.sk
20. - 22. september 2013
Vinobranie
Oberačkové slávnosti, sprievodné podujatie, medzinárodná súťaž vo varení Fyzulnačky.
Druh podujatia: gastronomické
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Miesto konania: Pezinok
Kontakt: www.pezinok.sk, kcpezinok@kcpezinok.sk
23. - 28. september 2013
8. bielopotocký kameň
Medzinárodný kamenársky plenér.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Oravský Biely Potok
Kontakt: www.osvetadk.sk, osvetadk@osvetadk.sk
26. - 29. september 2013
Rytierske dni
Podujatie Rytierske dni predstaví rytierov z našej minulosti. Rytieri sa vyznačujú dobrými vlastnosťami ako je
čestnosť, spravodlivosť, ale potrebná je i hrdosť a odvaha.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Bojnický zámok
Organizátor: Múzeum Bojnice SNM
Kontakt: www.bojnicecastle.sk, sekretariat@bojnicecastle.sk
27. – 29. september 2013
Medzinárodný plenér pre výtvarníkov „Na gotickej ceste“
Plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov s medzinárodnou účasťou.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Rejdová
Kontakt: www.osvetake.sk, osvetake@osvetake.sk
27. - 29. september 2013
Michalský jarmok
Tradičný Michalský jarmok, ktorý je spojením jarmočných tradícií Hlohovca, folklóru, dobrého jedla a
zábavy v duchu 650. výročia udelenia mestských výsad (privilégium trhu a mestskej samosprávy).
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Hlohovec
Kontakt: www.hlohovec.sk, www.mskchc.sk
27. september - 2. október 2013
Divadelná Nitra
Medzinárodný festival - prezentácia európskeho divadla, doplnená o iné druhy umenia, sprievodné, pracovné
a vzdelávacie aktivity.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: Nitra
Organizátor: Divadelná Nitra
Kontakt: www.nitrafest.sk, nitrafest@nitrafest.sk
27. september – 13. október 2013
Bratislavské hudobné slávnosti/ BHS
Bratislavské hudobné slávnosti sú najvýznamnejší a najprestížnejší medzinárodný festival na Slovensku s
dlhoročnou tradíciou (1964). Od roku 1973 sú BHS jediným slovenským reprezentantom v Európskej
asociácii festivalov EFA so sídlom v Bruseli.
Druh podujatia: festival/vážna hudba
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.bhsfestival.sk, bhsfest@nextra.sk
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september – október 2013
Bratislava v pohybe
Medzinárodný festival súčasného tanca, ktorý je prehliadkou najzaujímavejších počinov slovenského
súčasného tanca, ako aj výnimočných inscenácií zo susedných krajín.
Druh podujatia: športové
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.abp.sk, festivalba@gmail.com
september – december 2013
Višegrádske dni
Pravidelné podujatie opäť prinesie do Košíc to najlepšie, čo sa deje v kultúrnom dianí stredoeurópskych
národov. Návštevníci sa môžu tešiť na mnohé predstavenia a vynikajúcich umelcov z Čiech, Maďarska,
Poľska a Slovenska.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Košice
Kontakt: www.visegradskedni.sk, klubm@pobox.sk

OKTÓBER
27. september – 2. október 2013
Divadelná Nitra
Medzinárodný festival - prezentácia európskeho divadla, doplnená o iné druhy umenia, sprievodné, pracovné
a vzdelávacie aktivity.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: Nitra
Organizátor: Divadelná Nitra
Kontakt: www.nitrafest.sk, nitrafest@nitrafest.sk
27. september – 13. október 2013
Bratislavské hudobné slávnosti/ BHS
Bratislavské hudobné slávnosti sú najvýznamnejší a najprestížnejší medzinárodný festival na Slovensku s
dlhoročnou tradíciou (1964). Od roku 1973 sú BHS jediným slovenským reprezentantom v Európskej
asociácii festivalov EFA so sídlom v Bruseli.
Druh podujatia: festival/vážna hudba
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.bhsfestival.sk, bhsfest@nextra.sk
september – december 2013
Višegrádske dni
Pravidelné podujatie opäť prinesie do Košíc to najlepšie, čo sa deje v kultúrnom dianí stredoeurópskych
národov. Návštevníci sa môžu tešiť na mnohé predstavenia a vynikajúcich umelcov z Čiech, Maďarska,
Poľska a Slovenska.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Košice
Kontakt: www.visegradskedni.sk, klubm@pobox.sk
3. - 5. október 2013
Slávnosti kapusty – Dni zelá
Tradičné regionálne podujatie, na ktorom hlavnú úlohu hrá kapusta, po Záhorácky „zelo“.
Druh podujatia: gastronomické
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Miesto konania: Stupava
Kontakt: www.msks-stupava.sk, info@msks-stupava.sk, zvesti@msks-stupava.sk
4. - 8. október 2013
Levočské babie leto
6. ročník medzinárodného hudobného festivalu.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Levoča – kongresová sála Mestského divadla
Kontakt: www.msks.levoca.sk, msks@levoca.sk
5. október 2013
Biela noc (Nuit blanche) – festival svetiel
Jedinečný projekt a festival svetiel, ktorý prezentuje súčasné umenie miestnych umelcov na nezvyčajných
miestach centra mesta a v nezvyčajných časoch v predvečer maratónu a ktorý garantuje, že nezaspíte. Získa si
Vás pouličné umenie, svetelné a vizuálne inštalácie a projekty, ktoré môžete zažiť jednotlivo alebo po
pripravenej trase.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Košice
Organizátor: Košice 2013, n.o.
Kontakt: www.kosice2013.sk, office@kosice2013.sk, press@kosice2013.sk
6. október 2013
Medzinárodný maratón mieru
Druh podujatia: športové
Miesto konania: Košice
Kontakt: http://kosicemarathon.com, info@kosicemarathon.com
9. - 13. október 2013
Medzinárodný festival horských filmov
Pútavá prehliadka filmov o jaskyniarstve, horolezectve, splavoch riek, o živote v horskom prostredí,
skialpinizme a iných adrenalínových lahôdkach.
Druh podujatia: festival/film
Miesto konania: Poprad
Kontakt: www.mfhf.sk, horskyfilm@slovanet.sk
10. - 13. október 2013
Štúrovský jarmok
Štúrovský jarmok je najväčším jarmokom v novodobej histórii Podunajska. Tradičného podujatia sa
zúčastňujú obchodníci, zabávači i návštevníci z oboch brehov Dunaja.
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Nové Zámky
Kontakt: www.sturovo.sk, stefan.sipos@sturovo.sk
18. - 20. október 2013
Levický jarmok
Jeden z najznámejších jesenných ľudových trhov južného Slovenska, na ktorý prichádzajú obchodníci nielen z
Pohronia a Tekova, ale i vzdialenejších regiónov Slovenska.
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Levice
Kontakt: www.leviceonline.sk, info@leviceonline.sk
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19. október 2013
Hubertus
Prijmite pozvanie do koča či sedla a príďte do Topoľčianok na slávnostné ukončenie jazdeckej sezóny tradičný HUBERTUS.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Topoľčianky
Kontakt: www.nztopolcianky.sk, marketing@nztopolcianky.sk
19. - 20. október 2013
King Of Europe Slovakia 2013
4. ročník série medzinárodnej driftovej automobilovej súťaže, ktorá ponúkne aj zaujímavé súboje dragsterov
množstvo exhibičných show, pretekárov rýchlych áut, krásne ženy a veľa nezabudnuteľných adrenalínových
zážitkov.
Druh podujatia: športové
Miesto konania: Piešťany – letisko
Kontakt: www.koe.sk, agency@hartpro.sk
25. - 27. október 2013
Bratislavské jazzové dni / BJD
Medzinárodný džezový festival BJD je jedným z najväčších podujatí svojho druhu v strednej Európe.
Pravidelne sa ho zúčastňujú najznámejšie džezové hviezdy.
Druh podujatia: festival/jazz
Miesto konania: Incheba Expo Bratislava
Organizátor: Rock Pop Bratislava
Kontakt: www.bjd.sk, rockpop@rockpop.sk

NOVEMBER
september – december 2013
Višegrádske dni
Pravidelné podujatie opäť prinesie do Košíc to najlepšie, čo sa deje v kultúrnom dianí stredoeurópskych
národov. Návštevníci sa môžu tešiť na mnohé predstavenia a vynikajúcich umelcov z Čiech, Maďarska,
Poľska a Slovenska.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Košice
Kontakt: www.visegradskedni.sk, klubm@pobox.sk
október - november 2013
Bábkarská Bystrica
Najväčšie a najprestížnejšie bábkarské podujatie a jedno z najvýznamnejších slovenských divadelných
happeningov vôbec. Bábkarské súbory predvádzajú každé dva roky to najlepšie zo svojho repertoára, vďaka
čomu sa tento festival stal pojmom.
Druh podujatia: divadlo, opera
Miesto konania: Banská Bystrica
Kontakt: www.bdnr.sk, bdnr@bdnr.sk
november 2013
Mesiac fotografie
V novembri uvidíte vo všetkých bratislavských galériách, ale aj v iných európskych hlavných mestách
fotografie renomovaných umelcov. Slovenské podujatie je súčasťou Európskeho mesiaca fotografie.
23

SACR: <strong>Kalendár TOP podujatí 2013</strong>
Druh podujatia: iné
Kontakt: www.sedf.sk, www.fotofo.sk, info@sedf.sk
november 2013
3. Svätomartinský košt
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Hotel Kapitula – Spišská Kapitula / Spišské Podhradie
Organizátor: Hotel Kapitula, Spišská Kapitula
Informácie: www.hotelkapitula.sk, recepcia@hotelkapitula.sk
november 2013
ARS NOVA CASSOVIAE – Festival súčasného umenia
Festival súčasného umenia reprezentuje súčasnú tvorbu v rámci vážnej hudby. Získa si Vás komornými a
symfonickými koncertmi, výstavami a odborníkov muzikologickými konferenciami.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Košice
Organizátor: Štátna filharmónia Košice
Kontakt: www.sfk.sk, sfk@sfk.sk
november 2013 (každý nepárny rok)
Melos – Étos
Festival sa stal platformou pre konfrontáciu slovenskej hudby s vývojovými trendmi súčasnej európskej a
svetovej hudby, a to po stránke autorskej i interpretačnej. Ale neusiluje sa iba o predstavenie najnovších
trendov "hudobného designu", ale zdôrazňuje najmä etické a humanistické poslanie umenia, duchovno v
materiálnom obkľúčení.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.melosethos.sk, melosetos@hc.sk
3. – 8. november 2013
Medzinárodný filmový festival
14. ročník prinesie široký výber súčasnej filmovej tvorby sprevádzaný ďalšími zaujímavými podujatiami v
Bratislave a v okolí.
Druh podujatia: festival/film
Miesto konania: Bratislava
Kontakt: www.iffbratislava.sk
4. – 15. november 2013
ISCM New Music Days – medzinárodný festival súčasnej hudby Košice
Medzinárodný festival súčasnej hudby ako ju nepoznáte organizovaný Slovenskou sekciou Medzinárodnej
spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM), sa zameriava najmä na rozmanitosť a na spoluprácu a komunikáciu
profesionálnych hudobníkov, študentov hudby a detí.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Košice
Kontakt: www.iscm-slovakia.org, office@iscm-slovakia.org
9. november 2013
Svätomartinský jarmok
Druh podujatia: trh, jarmok
Miesto konania: Stupava
Kontakt: www.stupava.sk
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10. - 24. november 2013
Festival sakrálneho umenia
Tento festival ako jediný na Slovensku predstavuje návštevníkom slovenské a európske sakrálne umenie
všetkých druhov. Povznášajúci zážitok, ktorý môžete zažiť len v Košiciach!
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Košice
Organizátor: Mesto Košice, Nadácia Pro Cassovia
Kontakt: www.kosice.sk, martina.viktorinova@kosice.sk
11. november 2013
Svätomartinské dni
Sv. Martin je najvýznamnejším patrónom mesta, preto Bratislava ožíva jarmokom, hodovými slávnosťami i
svätením mladého vína v centre mesta.
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Bratislava – centrum mesta
Kontakt: www.bratislava.sk, www.bkis.sk
15. - 16. november 2013
Deň otvorených pivníc
Druh podujatia: gastronomické
Miesto konania: Bratislavský kraj
Organizátor/Informácie: Vincúr – Modranský spolok vinohradníkov, vinárov, znalcov a milovníkov vín,
Kontakt: www.vincur.sk, info@vincur.sk
21. – 27. november 2013
Festival dokumentárnych filmov Jeden svet
Počas festivalu bude prezentovaných množstvo dokumentov z rôznych kútov sveta zaoberajúcich sa nielen
problematikou porušovania ľudských práv. Filmovú prehliadku dopĺňajú diskusie s hosťami (režisérmi,
aktivistami, novinármi) zo zahraničia a zo Slovenska, fotografické výstavy, koncerty a multikultúrne večery.
Druh podujatia: festival/film
Miesto konania: Bratislava
Organizátor: OZ Človek v ohrození
Kontakt: www.jedensvet.sk, zatkova@clovekvohrozeni.sk
november 2013
Festival BARBAKAN
Multižánrový festival Barbakan je nekomerčný medzinárodný hudobno-filmovo-výtvarný festival špecificky
zameraný na prezentáciu európskej produkcie prinášajúci na Slovensko kvalitnú súčasnú hudbu, súčasný film,
ako aj súčasnú výtvarnú tvorbu.
Druh podujatia: festival
Miesto konania: Banská Bystrica
Kontakt: www.pkobb.sk, pko@pkobb.sk
november 2013
Hudobná jeseň
Druh podujatia: festival/hudba - vážna
Miesto konania: Banská Bystrica
Kontakt: www.pkobb.sk, pko@pkobb.sk
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november – december 2013
Vianočné trhy
Mesiac pred Vianocami sa na Hlavnom námestí v centre Bratislavy rozožiari stromček a námestie sa zaplní
množstvom stánkov.
Druh podujatia: vianočné/trh, jarmok
Miesto konania: Hlavné námestie, Františkánske námestie, Hviezdoslavovo námestie v Bratislave
Organizátor: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Kontakt: www.bkis.sk, info@bkis.sk

DECEMBER
september – december 2013
Višegrádske dni
Pravidelné podujatie opäť prinesie do Košíc to najlepšie, čo sa deje v kultúrnom dianí stredoeurópskych
národov. Návštevníci sa môžu tešiť na mnohé predstavenia a vynikajúcich umelcov z Čiech, Maďarska,
Poľska a Slovenska.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Košice
Kontakt: www.visegradskedni.sk, klubm@pobox.sk
november – december 2013
Vianočné trhy
Mesiac pred Vianocami sa na Hlavnom námestí v centre Bratislavy rozožiari stromček a námestie sa zaplní
množstvom stánkov.
Druh podujatia: vianočné/trh, jarmok
Miesto konania: Hlavné námestie, Františkánske námestie, Hviezdoslavovo námestie v Bratislave
Organizátor: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Kontakt: www.bkis.sk, info@bkis.sk
1. december 2013
XI. medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov v Janíku
Medzinárodné stretnutie betlehemských pastierov a speváckych súborov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska
a z Ukrajiny.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Obec Janík
Kontakt: www.janik.ocu.sk, obecjanik@kid.sk
4. - 22. december 2013
Dni Vianoc v Inchebe
Predvianočná predajná výstava spotrebného tovaru.
Druh podujatia: iné
Miesto konania: Výstavisko Incheba, Bratislava
Organizátor: Výstavisko Incheba
Kontakt: www.incheba.sk, incheba@incheba.sk
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5. - 8. december 2013
Medzinárodný festival vianočnej adventnej piesne
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava otvára svoje brány a pozýva spevácke zbory do prekrásneho
historického vianočne vyzdobeného centra Bratislavy.
Druh podujatia: festival/adventné a vianočné piesne
Miesto konania: Bratislava
Organizátor: Bratislava Music Agency
Kontakt: www.choral-music.sk, info@choral-music.sk
5. – 23. december 2013
Košické Vianoce
Tradičné Vianočné trhy, ktorými mesto ožije vianočnou atmosférou a programom, ktorý pripravuje takmer
celé mesto ...
Druh podujatia: vianočné/trh, jarmok
Miesto konania: Košice – centrum mesta
Kontakt: www.visitkosice.eu
5. – 31. december 2013
Čaro Vianoc pod hradom
Vianočné podujatia – privítanie sv. Mikuláša, vianočné trhy, koledy pod stromčekom, živý betlehem,
rozprávky a koncerty, silvestrovská diskotéka.
Druh podujatia: vianočné
Miesto konania: Trenčín – Mierové námestie
Kontakt: www.visittrencin.sk, hana.gallova@trencin.sk
december 2013
TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK
Predaj a prezentácia výrobkov vlastnej remeselnej výroby.
Druh podujatia: vianočné/trh,jarmok
Miesto konania: Námestie sv. Egídia, Poprad
Organizátor: Mesto Poprad
Kontakt: www.poprad.sk, rozvoj@msupoprad.sk
7. december 2013 – 6. január 2014
Vianoce a Traja králi na zámku
Prehliadka zámku s vianočnou výzdobou a vianočným programom v Huňadyho sále.
Druh podujatia: vianočné/iné
Miesto konania: Bojnický zámok
Organizátor: Bojnický zámok
Kontakt: www.bojnicecastle.sk, sekretariat@bojnicecastle.sk
13. - 14. december 2013
Štyavnycký vjanočný jarmok
Tradičný Štiavnický vianočný jarmok.
Druh podujatia: vianočné/trh,jarmok
Miesto konania: Banská Štiavnica – Kammerhof – nádvorie
Informácie: Informačné centrum, Námestie sv. Trojice 6, 969 24 Banská Štiavnica
Kontakt: www.banskastiavnica.sk, ic@banskastiavnica.sk
14. - 15. december 2013
Medzinárodný festival adventnej a vianočnej piesne
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Druh podujatia: festival/adventné a vianočné piesne
Miesto konania: Piešťany
Organizátor: Coro Laudamus
Kontakt: www.pic.piestany.sk, info@pic.piestany.sk
december 2013
Oravské Vianoce
Medzinárodný jarmok ľudových remesiel a tvorivé dielne.
Druh podujatia: vianočné/trh,jarmok
Miesto konania: Dolný Kubín
Organizátor: Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne
Kontakt: www.osvetadk.sk, osvetadk@osvetadk.sk
december 2013
Otváranie dverí Vianoc podtatranských
Vianočné slávnosti, ktorými sa symbolicky otvárajú dvere Vianoc podtatranských.
Druh podujatia: vianočné/folklór
Miesto konania: Obec Štrba
Kontakt: www.strba.sk, strba@strba.sk
27. – 30. december 2013
Vianoce na Oravskom hrade
Aj na Oravský hrad zavítajú najkrajšie sviatky roka ...
Druh podujatia: vianočné/iné
Miesto konania: Oravský hrad
Kontakt: www.oravamuzeum.sk, informacie@oravskemuzeum.sk
27. – 30. december 2013
Vianoce na hrade
Prehliadky vianočne vyzdobenej časti expozície v hradnom paláci so sprievodným slovom o tradíciách
spojených s týmito sviatkami.
Druh podujatia: vianočné/iné
Miesto konania: Hrad Červený Kameň
Kontakt: www.hradcervenykamen.sk, marketing-mck@snm.sk
31. december 2013
Silvestrovský beh cez Bratislavské mosty
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty je bežecké podujatie pre všetkých bežcov, ktorí si ani Silvester
nevedia predstaviť bez športovania. Trasa vedie cez všetky bratislavské mosty a po nábreží Dunaja.
Druh podujatia: športové
Miesto konania: Bratislava
Organizátor: STaRZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení), Bratislava
Kontakt: www.starz.sk, starz@starz.sk
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