
 

KULTÚRA V PIEŠŤANOCH IDE OPÄŤ NA PLNÝ PLYN   
 

Vyberte si už dnes podujatie, ktoré si nenecháte ujsť 
 

Piešťany a okolie sú známe pestrou ponukou podujatí a otázka nie je, či sa tu možno tešiť na 

nejakú akciu, ale kedy a na akú. Aj na najbližšie týždne pripravili organizátori podujatia, vďaka 

ktorým to bude v kúpeľnom meste žiť. 

Piešťany, 14. august 2021 – Kto by sa nechcel konečne, po vyše roku plnom obmedzení, 

uvoľnene zabávať! Stráviť dni v krásnom prostredí, obklopený skvelým programom a navyše 

s možnosťou zlepšenia svojho zdravotného stavu. To všetko a oveľa viac ponúkajú členovia 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka 

Rezortu Piešťany, informuje, na čo sa môžu najbližšie tešiť obyvatelia a návštevníci Piešťan: 

„Rada by som upriamila pozornosť na Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany, ktorý 

sa bude konať od 14. do 19. septembra. Podujatie sa každý rok zameriava na národnú 

kinematografiu vybranej krajiny sveta, v rámci čoho predstavuje jej pestrosť a rôznorodosť, ale 

aj priesečníky či spoločné témy jej najvýraznejších súčasných predstaviteľov. Šestnásty ročník 

festivalu sa bude venovať filmovej tvorbe nášho suseda, Maďarska.“ 

Čo ponúkne filmový festival 
Milovníci kinematografie sa v rámci festivalu môžu tešiť na reprezentatívny výber filmov 

rôznych žánrov, pričom viaceré z nich budú môcť slovenskí diváci a diváčky vidieť po prvý raz. 

Z desiatky filmov, ktoré pod hlavičkou sekcie Pod lupou Cinematik premietne, odporúčajú 

organizátori napríklad drámu Rodinné šťastie (Ernelláék Farkaséknál, 2016). Milovníkov 

žánroviek v štýle noir by pre zmenu mohol zaujať štylizovaný triler Drobné bájky (Apró Mesék, 

2019) s Vicou Kerekes v hlavnej úlohe a fanúšikov psychologickej krimi drám Škrtič z Martfü (A 

martfűi rém, r. Árpád Sopsits, 2016). Podrobnejšie informácie o podujatí, ako aj akreditácie na 

16. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik nájdete na oficiálnej stránke 

festivalu www.cinematik.sk. 

 



 

V akcii opäť aj nablýskané veterány 
Nielen pre milovníkov historických vozidiel sa bude konať podujatie Piešťanské Zlaté stuhy. 

Začiatok je naplánovaný na štvrtok 19. augusta na Kúpeľnom ostrove a záver na 21. augusta 

pred hotelom Thermia Palace. Počas každého dňa podujatia sa návštevníci môžu tešiť na 

výstavu historických vozidiel všetkých účastníkov súťaže, od piatka veterány vyrazia i na cesty 

a v sobotu - posledný deň Zlatých stúh, bude vskutku veľkolepý. Dopoludnia je na pláne krátky 

výjazd po okolí a od 13-tej hodiny bude na kúpeľnom ostrove prebiehať bohatý program plný 

kultúry, ktorý zakončí slávnostný ohňostroj. 

 

Cyklisti si dajú do tela 
Tatiana Nevolná ku kalendáru najbližších piešťanských podujatí dopĺňa: „Opomenúť nemožno 

ani Cyklo Holeška tour 2021. Ide o športové podujatie, v rámci ktorého Mikroregión nad 

Holeškou pozýva všetkých začínajúcich, pokročilých i profesionálnych cyklistov, ktorí si chcú 

vychutnať krásy tamojšieho regiónu na dvoch kolesách.“ Akcia sa uskutoční prvého septembra 

a registrácia je možná aj na mieste, pri Obecnom úrade Dubovany. Viac informácií nájdu 

záujemcovia na stránke www.holeska.sk. 

 

Slávnosť kvetov nesmie chýbať 
Rezort Piešťany pozýva aj na 28. ročník obľúbenej prehliadky kvetov Victoria Regia 2021, ktorá 

každoročne uzatvára hlavnú letnú turistickú sezónu. Tento rok sa uskutoční v termíne od 22. 

do 26. septembra, pričom návštevníci neuvidia tradičné kvetinové alegorické vozy - nahradia 

ich vyzdobené bicykle z Piešťanského užitočného kolesa, ktoré sa predvedú na spanilej jazde 

mestom. 

Počas tohtoročnej prehliadky sa na Slovensku po prvýkrát uskutoční medzinárodná floristická 

súťaž Visegrad Oasis Cup 2021. Práce floristov budú vystavené v Auparku a v kine Fontána. 

 

Pre nadšencov sochárskeho umenia  
V mestskom a kúpeľnom parku Piešťany nájdete od augusta novo inštalované sochy od 

významného slovenského sochára Alexandra Trizuljaka: Na Kúpeľnom ostrove je to  



 

monumentálna "Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena". V mestskom parku je to osem 

diel zo série "Variácie na nekonečno", ktoré sa rodina Trizuljakovcov rozhodla poskytnúť mestu  

Piešťany na dlhodobú výpožičku. Diela sa oficiálne predstavia na multimediálnom podujatí 

20.8.2021 pod názvom Nocturno pred Domom umenia, ktoré bude zahŕňať koncert aj 

videomapping. V Dome umenia Piešťany bude zároveň od 17.8. do 30. 9. 2021 prebiehať 

prierezová výstava tvorby sochára Alexandra Trizuljaka. Znovu osadenie Trizuljakovych sôch 

v Piešťanoch sa realizuje v rámci projektu "Mesto ako galéria" a súvisí so zrodom najväčšej 

sochárskej výstavy v prírode - Socha piešťanských parkov. Práve preto sa dielami aj v súčasnosti 

budete môcť kochať kedykoľvek počas prechádzok.  

 

Žien v jazze stále nie je dosť  
Už ste zažili atmosféru jazzových koncertov v čisto ženskom podaní? Ak nie, tak máte o dôvod 

viac, prečo sa v nadchádzajúcich dňoch vybrať do Piešťan, kde sa 20. -  22. augusta bude konať 

International Woman´s Jazz Festival Piešťany - prvý ženský džezový festival na Slovensku. Hneď 

v prvý deň podujatia sa môžete na terase klubu LaMusica tešiť napríklad na koncert Adrieny 

Bartošovej & Band, ktorého začiatok je naplánovaný na 19. hodinu. Na druhý deň, teda 21. 

augusta, bude v prírodnom kine Piešťany od 18. hodiny prebiehať koncert Young 

Generation, kde sa predstavia napr. Iveta Lišková, JazzDivas.Sk, Elsa Valle a iné. V nedeľu 22. 

augusta bude pokračovať festival koncertom skupiny Ľubozvuk o 20.00 hod., pričom na obidva 

festivalové dni, teda 21.8. i 22.8. platí jedna vstupenka (12,- eur v predpredaji a 15,- eur v deň 

podujatia).  Viac informácií na stránke jazzdivas.sk. 

 

Tak trochu iný športový zážitok 
Od 14. do 15. augusta sa môžete tešiť aj na, v skutku nevšedný zážitok. A tým sú Majstrovstvá 

Európy vznášadiel a Majstrovstvá Slovenska rýchlostných člnov. Jedinečné závody, ktoré 

jednoducho musíte vidieť. Podujatie sa uskutoční na rieke Váh pri lodenici TJ Sĺňava a zúčastní 

za ho 35 pretekárov v celkovo 7 kategóriách. Zaujímavosťou pritom je, že Klub vodného 

motorizmu a vodných športov Piešťany oslávil v roku 2021 okrúhle narodeniny – 60. výročie od 

založenia, vďaka čomu patrí medzi najstaršie, najúspešnejšie a najaktívnejšie vodno-

motoristické kluby na Slovensku. 



 

Milovníci kníh budú mať hody 

Od 11. až do 15. augusta sa bude v rôznych zákutiach Piešťan konať Piešťanský knihovar pod 

záštitou Mestskej knižnice, Mesta Piešťany a Rezortu Piešťany. Pre návštevníkov budú 

pripravené čítania, workshopy, výstava knižných ilustrácií, komentované prehliadky, divadelné 

predstavenia a prezentácie zaujímavostí mesta. Víkend ponúka kultúrny zážitok vo forme 

divadielok, ktoré sa budú konať v mestskom parku, v knižnici i v komunitnom centre Apolin. 

Počas všetkých piatich dní Piešťanského knihovaru čaká na jeho návštevníkov aj veľa ďalších 

prekvapení, vrátane rozmanitých workshopov v Piešťanskom informačnom centre na 

Pribinovej ulici. 

 

Nedele patria (nielen) hudbe  
No už tradične nebudú v Piešťanoch chýbať pravidelné nedeľné koncerty s bohatým hudobným 

programom. Tie sa budú konať vždy o 17. hodine v hudobnom pavilóne mestského parku.  

 

Viac o všetkých blížiacich sa kultúrnych akciách v piešťanskom regióne informuje kalendár 

podujatí na stránke Rezortu Piešťany: kalendar.rezortpiestany.sk  

 Každý organizátor môže o podujatí v Piešťanoch a okolí informovať širokú verejnosť na 

stránke, stačí ak Rezort Piešťany kontaktuje prostredníctvom emailu 

podujatia@rezortpiestany.sk a dodá základné informácie o podujatí. 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany:  

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany spája subjekty cestovného ruchu 

v piešťanskom regióne – kúpele, mesto, hotely, reštaurácie, obce. V partnerstve sú všetci 

členovia silnejší, než by boli samostatne. Spoločný postup umožňuje propagovať celý región 

ako jednu destináciu, čo je dôležité pre cestovný ruch, a tým aj pre rozvoj regiónu. 

 

 

 



 

Rezort Piešťany má 23 členov:  

Mesto Piešťany, Mesto Vrbové, Obec Banka, Obec Bašovce, Obec Drahovce, Obec Jalšové, Obec 

Moravany nad Váhom, Obec Ostrov, Obec Rakovice, Obec Ratnovce, Obec Trebatice, Obec 

Veľké Orvište, , Centrum mesta Piešťany, Hotel Park****, Hotel Park Avenue****, IN VINO wine 

bar & shop,   Mikroregión nad Holeškou, La Musica, Letisko Piešťany, Slovenské liečebné kúpele 

Piešťany, WHY NOT COFFEE?!, WINTER média, a.s. a Zuckmann Villa. 

 

Kontakt: 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany 

Kukučínova 21, Piešťany 921 01 

www.visitpiestany.sk alebo www.rezortpiestany.sk 

 

Ing. Tatiana Nevolná / výkonná riaditeľka Rezort Piešťany  

tel.: +421 917 173 119 

mail:  riaditel@rezortpiestany.sk 

 

 

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 

 

 


