
 

PESTRÁ JESEŇ V PIEŠŤANOCH: OKTÓBER BUDE 
MAŤ ŠŤAVU, CHYSTAJÚ SA SUPER PODUJATIA! 

Najkrajšie piesne Hany Hegerovej, koncert Petra Lipu aj Heleny Vondráčkovej, vystúpenie 

Lúčnice či predstavenie divadla Bolka Polívku – to sú len niektoré zo skvelých podujatí, na 

ktoré v októbri pozýva oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. Kompletný 

aktualizovaný kalendár podujatí v piešťanskom regióne prináša Rezort Piešťany na adrese 

https://kalendar.rezortpiestany.sk/.   

Piešťany, 28. septembra 2022 – Jeseň v piešťanskom regióne bude veľkolepá! Na október sú 

pripravené atraktívne podujatia, z ktorých sa skutočne len ťažko vyberajú tie naj. Kto chce ešte 

stihnúť obľúbené akcie v prírode, ten by sa mal poponáhľať, pretože v októbri sa budú konať 

posledné návštevy u ornitológa a tiež záverečný splav Váhu v tejto sezóne. Neznamená to 

však, že v októbri sa kultúra, zábava a šport úplne presunú dovnútra. 

„Piešťanská jeseň býva nádherná, o čom sa budú môcť presvedčiť návštevníci októbrových 

podujatí pod holým nebom,“ hovorí výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná. 

„Srdečne všetkých pozývam napríklad na cyklo vychádzku s názvom Piešťanské výhľady, ktorá 

sa uskutoční v rámci festivalu Deň architektúry, alebo na turistický jesenný pochod z Hlohovca 

do Piešťan. Priaznivcov vodných športov zasa potešia veslárske vytrvalostné preteky 

Piešťanské štvorky. Nezabúdame na to, že jeseň je časom vína a obdobím jarmokov, ktoré sa 

budú konať aj v našom regióne, či už je to Jesenný Vrbovský jarmok, Michalský jarmok 

v Hlohovci alebo Jesenné putovanie po vinohradoch v Hlohovci.“ 

Piešťanský október bude mesiacom zvučných mien. V Dome umenia odznejú najkrajšie piesne 

Hany Hegerovej v dlho očakávanom koncerte Levandulová, v rámci svojho jubilejného tour tu 

vystúpi Helena Vondráčková, umelecký súbor Lúčnica predstaví výber z tvorby Štefana Nosáľa 

a Divadlo Bolka Polívky uvedie v Dome umenia svoje predstavenie Rebelky.  Na Hlohovskom 

zámku vystúpi Peter Lipa & Band, v piešťanskom pivovare ŽiWELL odohrá svoj koncert kapela 

INEKAFE a odznejú tu Silné reči v rovnomennej stand-up comedy show.  

Predseda predstavenstva Rezortu Piešťany a viceprimátor Piešťan Michal Bezák avizuje, že v 

polovici októbra sa začína nová sezóna jedinečných zážitkových prehliadok s názvom Piešťany 

podľa Wintera: „Trnavský kraj zážitkov pripravil už druhú sezónu prehliadok, ktoré 



návštevníkom priblížia životný príbeh Ľudovíta Wintera, ktorý piešťanské kúpele preslávil po 

celom svete. Počas prechádzky centrom mesta i po Kúpeľnom ostrove si zo slúchadiel vypočujú 

audiohru v podaní umelcov z Divadla Jána Palárika v Trnave, postavy z tohto rozprávania 

stvárnia naživo herci z univerzitného divadla THE.ART.RE. Prehliadka vrcholí dojímavou 

scénou odkazujúcou na tragický osud Winterovcov.“ 

„Dávam do pozornosti aj Grand Prix Slovakia 2022 – Pohárovú súťaž Slovenskej asociácie fitnes, 

kulturistiky a silového trojboja, ktorá sa bude konať v Spoločenskom centre na Kúpeľnom 

ostrove,“ dopĺňa Tatiana Nevolná. „V októbri ponúknu Piešťany veľmi pekné podujatia aj 

rodinám s deťmi, za všetky spomeniem napríklad koncerty pre deti Spievankovo v Dome 

umenia a Dúhalka v kine Fontána alebo Kamilkine dobrodružstvá s Malým princom 

v Hvezdárni a planetáriu v Hlohovci. A nebude chýbať ďalší, už 16. ročník obľúbeného 

medzinárodného filmového festivalu Astrofilm. Všetkým záujemcom o dianie v piešťanskom 

regióne odporúčam sledovať náš internetový kalendár podujatí, ktorý neustále dopĺňame 

a aktualizujeme.“  

 

 

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. 


