
 

 

 

 

 

 

KEĎ ZA ZÁBAVOU, TAK DO PIEŠŤAN! 
Rezort Piešťany pozýva v auguste na vyše stovku podujatí 
 

Leto plné zábavy pokračuje v piešťanskom regióne augustovým programom, ktorý ponúka viac 

ako sto akcií. Koncerty, filmy, divadlo, výstavy aj rôzne festivaly, gastro a šport – nezáleží na 

tom, koľko máte rokov a čo vás zaujíma, v Piešťanoch si môže oddýchnuť každý. Aktualizovaný 

kalendár podujatí prináša Rezort Piešťany na adrese https://kalendar.rezortpiestany.sk/.   

Piešťany, 29. júla 2022 – Aj v auguste pokračujú splavy Váhu, ktoré sú novinkou tohtoročnej 

letnej sezóny, takisto sa stále konajú komentované prehliadky mesta a návštevy u ornitológa 

v lokalite Výsadba na Sĺňave. V rámci augustových Organových dní sa milovníci hudby môžu 

tešiť na skvelé koncerty v piešťanských kostoloch a v Dome umenia. Iný žáner prinesie do 

Piešťan medzinárodný ženský džezový festival JAZZDIVAS a Medzinárodná jazzová dielňa 

Doda Šošoku. Hudobní fajnšmekri určite ocenia aj koncert Petra Lipu v hudobnej reštaurácii La 

Musica, koncert skupiny Fragile v hoteli Thermia Palace a koncert Pala Hammela na Zámku 

Hlohovec. To sú len niektoré z mnohých atraktívnych podujatí z piešťanskej augustovej 

ponuky. 

„Leto je na Slovensku aj obdobím jarmokov a ľudových zábav, piešťanský región nie je 

výnimka,“ približuje ďalší program Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Rezort Piešťany. „Všetkých srdečne pozývam na obľúbené hody 

v Trebaticiach a Veľkom Orvišti aj na Piešťanské hody v kúpeľnom meste. Zo zábavných 

podujatí pre celú rodinu dávam ešte do pozornosti napríklad Historický deň v Piešťanoch 

a Family day v Hlohovci. Divácky atraktívne budú určite Majstrovstvá Európy vo vznášadlách 

na Sĺňave aj letné kino predstavenia. Je skvelé, že môžeme ponúknuť návštevníkom regiónu 

toľko rôznych podujatí, aby od nás odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Pre úplný 

prehľad odporúčam sledovať aktualizovaný kalendár na web stránke Rezortu Piešťany, kde si 

z desiatok akcií určite vyberie každý.“   

 

 



 

 

 

 

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. 


