
 

ZAŽI ZMENU: PIEŠŤANY POZÝVAJÚ NA APRÍLOVÉ 
PODUJATIA 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany už začiatkom roka avizovala, že po 

dlhej pandemickej prestávke bude rok 2022 opäť bohatý na rôzne akcie v regióne. Piešťany 

a okolie sa opäť predvedú tak, ako sú verejnosti dobre známe – ako mesto festivalov a podujatí, 

kde sa stále niečo deje.  
 

Piešťany, 31. marec 2022 – Len v apríli sa bude v piešťanskom regióne konať vyše 50 rôznych 

podujatí, teda viac ako jedno podujatie denne, pričom v tomto počte nie sú zarátané 

premietania v kinách. V ponuke si pritom každý nájde to svoje, či už ide o rodiny s deťmi, 

športovcov, seniorov alebo mladých ľudí, ktorí sa chcú baviť. Kalendár podujatí Rezortu 

Piešťany na adrese https://kalendar.rezortpiestany.sk/ prináša neustále aktualizované 

informácie o dianí v regióne.  

 

„Na stránke našej organizácie si môžu návštevníci vyhľadať podujatia podľa svojich 

preferencií,“ hovorí Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany. „Náš región ponúka 

skutočne všehochuť, od folklóru cez turistiku až po diskotéky a nočný život. Teší ma, že 

Piešťany už nie sú len mestom, kam si chodia ľudia liečiť zdravotné problémy, ale čoraz viac sa 

stávajú aj miestom relaxu a zábavy pre mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku, ktorí 

vyhľadávajú skôr aktívny odpočinok, alebo dokonca adrenalínové atraktivity. Piešťany sú už 

pomerne známe aj ako ideálna destinácia pre športovcov a športové kluby.“ 

 

Milovníkov umenia pozýva aprílový kalendár podujatí Rezortu Piešťany napríklad na koncert 

Cigánskych diablov v Hlohovci, predstavenie Lúčnice s názvom Slovenský triptych v Dome 

umenia Piešťany a na ďalšie špičkové koncerty, tanečné a divadelné predstavenia. 

V hlohoveckom Kine Úsmev sa v apríli predvedie aj známa stand-up comedy show Silné reči. 

 

Športovcov a fanúšikov športu určite potešia jedinečné podujatia ako Hokejové majstrovstvá 

sveta U18, Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe alebo 43. ročník medzinárodného 

tenisového turnaja dorastu. V apríli sa uskutoční aj otvorenie vodáckej sezóny a začnú sa 

splavy rieky Váh, ktoré poskytnú silné zážitky všetkým kategóriám návštevníkov. 

 



 

Súčasťou aprílovej ponuky podujatí sú aj rôzne prednášky, workshopy, ale aj stavania májov 

v obciach piešťanského regiónu. Piešťanská Lodenica bude miestom konania Jumping Open 

Air Party a skrátka neprídu ani turisti, pre ktorých je určený pochod FOFR z Tepličiek do 

Hlohovca.  

 
 
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 24 členov:  

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

Obec Jalšové, Obec Krakovany, Obec Moravany nad Váhom, Obec Ostrov, Obec Rakovice, Obec 

Ratnovce, Obec Trebatice, Obec Veľké Orvište , Centrum mesta Piešťany, Hotel Park****, Hotel 

Park Avenue****, KIRA, Mikroregión nad Holeškou, La Musica, Letisko Piešťany, Slovenské 

liečebné kúpele Piešťany, WINTER média 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. 

 


