
 

PIEŠŤANSKÁ LETNÁ SEZÓNA POKRAČUJE 
JÚLOVÝMI PODUJATIAMI 

 

Piešťany, 31. jún 2022 – Toto leto sa do nášho najväčšieho kúpeľného mesta naplno vrátil život. 

Už niekoľko mesiacov pozývajú Piešťany na rôzne podujatia, nie je to inak ani v júli. Pokračujú 

splavy Váhu aj komentované prehliadky mesta, na Sĺňave zasa návštevy u ornitológa. 

Aktualizované informácie o dianí v regióne prináša Kalendár podujatí Rezortu Piešťany na 

adrese https://kalendar.rezortpiestany.sk/.  

  

„Ani v júli nebude u nás chýbať kultúra, umenie, zábava, šport a programy pre deti,“ pozýva do 

piešťanského regiónu Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Rezort Piešťany. „V Dome umenia vrcholí 67. music festival, v Piešťanoch si však prídu na 

svoje aj milovníci iných hudobných žánrov – rôzne koncerty sa budú v júli konať po celom 

meste aj v okolí. Veľmi úspešne pokračuje naša letná novinka, splavy Váhu, a tiež komentované 

prehliadky mesta pre dospelých aj deti.“ 

  

Po celý júl a potom až do konca septembra môžu návštevníci Piešťan obdivovať Sochy 

piešťanských parkov. Začiatok júla bude patriť predstaveniam Bažant kinematograf, na 

Kúpeľnom ostrove sa bude v strede mesiaca hrať Živý šach a v druhej polovici júla ožije mesto 

Krojovaným Anna Bálom či Street ART festivalom.  

 

Nielen Piešťany, ale aj okolité mestá a obce pripravili na júl bohatý program. Napríklad 

v hlohoveckom amfiteátri otvoria prvý júlový deň Fraštacké leto, Ratnovce pozývajú na známe 

Hody Ratnovce aj na Majstrovstvá vo varení gulášu.  

  

„Chcel by som pozvať návštevníkov napríklad aj na koncert Peter Cmorík Band, ďalej na 

koncerty do Vrbového v rámci známeho podujatia Vrbovské vetry alebo do blízkych Krakovian 

na Medzinárodný deň čipky. Počas júla sa bude v našom regióne konať niekoľko akcií denne, 

preto určite odporúčam sledovať kalendár podujatí na našej webovej stránke,“ dopĺňa Michal 

Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany. 

 



 

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. 


