
 

ZBIERAJTE TIPY NA VÝLET  
A VYSKÚŠAJTE SI PALIČKOVANIE 
 

Počas Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2022 sa v Piešťanoch uskutoční Regionálna výstava 

cestovného ruchu Rezort Piešťany, na ktorej sa bude prezentovať destinácia Piešťany a okolie, 

jednotliví členovia OOCR Rezort Piešťany, ostatné OOCR v Trnavskom kraji a tiež Krajská 

organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov.   

Piešťany, 2. júna 2022 – Piešťanská Kúpeľná Dvorana bude v sobotu 4. júna popoludní patriť 

prezentácii piešťanského regiónu aj celého Trnavského kraja.  

  

„V Piešťanoch bude počas Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny mnoho návštevníkov. Na 

regionálnej výstave cestovného ruchu, ktorú organizuje Rezort Piešťany, im poskytneme tipy 

na výlety a aktívne trávenie času v Trnavskom kraji. Chceme ich tak motivovať, aby sa k nám 

opäť vrátili, či už na výlet alebo na dovolenku,“ hovorí Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. 

  

Výstava sa bude konať od 13. do 17. hodiny. V Kúpeľnej Dvorane – hneď vedľa Hudobného 

pavilónu – môžu všetci návštevníci získať tipy na výlety a na aktívne trávenie času v Piešťanoch 

a Trnavskom kraji. Atraktívnou sprievodnou akciou výstavy je ukážka tradičného remesla – 

výroby paličkovanej čipky.  

 

„Krakovianska čipka je nielen pýchou nášho regiónu, ale svetovým unikátom,“ dodáva Tatiana 

Nevolná. „Každá paličkovaná čipka je krásna, ale krakovianska sa vyznačuje jedinečnou 

farebnosťou i technológiou a je známa po celom svete. V Krakovanoch sa každoročne koná 

Festival paličkovanej čipky, o ktorý je vždy veľký záujem. Chceli sme túto známu čipku a jej 

tradičnú výrobu priblížiť aj návštevníkom Piešťan, ktorí si môžu na výstave v Kúpeľnej Dvorane 

vyskúšať tradičné remeslo a získať základy výroby paličkovanej čipky.“ 

 

 

 

 

 



 

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 26 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 Sokolovce, Obec Trebatice, Obec Veľké Orvište , Centrum mesta Piešťany, 

Hotel Park****, Hotel Park Avenue****, KIRA, Mikroregión nad Holeškou, La Musica, Letisko 

Piešťany, Slovenská chránená dielňa, 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. 


