
 

AJ V SEPTEMBRI TO BUDE V PIEŠŤANOCH ŽIŤ 
NAPLNO 

Hoci je september posledným mesiacom letnej kúpeľnej sezóny, Piešťany budú stále plné 

podujatí. Kultúra, šport, výstavy aj akcie pre rodiny s deťmi – piešťanský región opäť ponúka 

bohatý program, z ktorého si vyberie každý. Aktualizovaný kalendár podujatí prináša oblastná 

organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany na adrese https://kalendar.rezortpiestany.sk/.   

Piešťany, 30. augusta 2022 – Tak ako celú letnú sezónu, aj v septembri pokračujú splavy Váhu, 

novinka tohto leta, ktorá sa stala skutočným hitom. Veľmi obľúbená je aj jedinečná Návšteva 

u ornitológa a tiež prehliadka Domu umenia, ktorá zavedie návštevníkov do priestorov a 

príbehov, ktoré sú bežne verejnosti nedostupné. Čo ešte piešťanský región v septembri 

ponúkne? 

„Do pozornosti dávam napríklad koncert Dary Rolins alebo festival Made in Piešťany, ktorý 

bude oslavou Piešťan a všetkých úspešných príbehov, ktoré sa tu píšu. V rámci tohto festivalu 

sa uskutočnia rôzne podujatia a Gala večer v štýle 20. rokov ako spomienka na zlaté časy, keď 

Piešťany zaznamenali najväčší rozvoj a prerod na svetoznáme kúpeľné mesto,“ informuje 

výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná. „V septembri sa bude v Piešťanoch konať 

medzinárodný filmový festival Cinematik 2022 a nesmie chýbať tradičná a obľúbená 

medzinárodná výstava kvetov Victoria Regia 2022. Zoznam podujatí je naozaj bohatý 

a atraktívny, odporúčam sledovať našu stránku s aktualizovaným kalendárom a všetkých do 

Piešťan srdečne pozývam!“ 

V septembri sa bude v Piešťanoch konať aj obľúbená výstava Parkfoto Piešťany 2022 a v Dome 

umenia sa 42. umelecká sezóna začne predstavením SND Pohreb alebo svadba – čo skôr? Dom 

umenia bude tiež scénou, kde odznie prvý slávnostný koncert 57. Bratislavských hudobných 

slávností. Pre rodiny s deťmi bude určite veľkým lákadlom Deň ozbrojených zložiek 

a záchranných systémov vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany alebo Deň športu 

v Zámockej záhrade v Hlohovci. Športovcov zasa do regiónu priláka Cyklo Holeška Tour 2022.  

 

 

 



 

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. 


