
 

REZORT PIEŠŤANY AVIZUJE PODUJATIA NA TENTO 
ROK: NEBUDÚ CHÝBAŤ TRADIČNÉ NÁVŠTEVNÍCKE 
ŤAHÁKY ANI NOVINKY  
 

Na stovky rôznych atraktívnych akcií pre všetky vekové kategórie sa môžu tešiť návštevníci 

a obyvatelia piešťanského regiónu počas celého roka 2023. Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Rezort Piešťany zverejnila termíny top podujatí. 

Piešťany, 10. januára 2023 – Od prvého až po posledný deň tohto roka budú Piešťany a okolie 

potvrdzovať svoju povesť mesta podujatí. Organizátori pripravujú pre návštevníkov bohatú 

ponuku známych akcií aj rôznych noviniek, ktoré doplnia stabilnú ponuku regiónu. 

„Návštevníci Piešťan a okolia sa môžu aj počas roka 2023 tešiť na mnohé skvelé podujatia. 

Okrem tých, na ktoré sú dlhodobo zvyknutí, pribudnú aj nové akcie, ktoré ešte viac zatraktívnia 

náš región ako turistickú destináciu,“ hovorí Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu 

Piešťany. „Keďže zoznam akcií je dlhý a bohatý, odporúčam sledovať náš kalendár podujatí 

dostupný na adrese https://kalendar.rezortpiestany.sk/podujatia. Kalendár priebežne 

a neustále aktualizujeme, takže si tam každý môže nájsť informácie, ktoré práve potrebuje.“ 

Rezort Piešťany hneď v úvode roka pozýva na top podujatia. Začiatok letnej sezóny patrí už 

tradične niekoľkodňovej prehliadke umeleckých remesiel a nebude to inak ani tento rok. Počas 

toho istého víkendu sa uskutoční aj festival letectva a krátko nato aj oficiálne otvorenie letnej 

kúpeľnej sezóny s bohatým programom. Ani tento rok nebudú chýbať známe medzinárodné 

podujatia - hudobný festival a noblesná prehliadka automobilových veteránov. Leto v regióne 

vyvrcholí slávnym bálom, festivalom pouličného umenia a športovým zápolením železných 

mužov. Sezónu uzatvorí filmový festival a neodmysliteľná kvetinová súťaž. 

„Samozrejme, okrem týchto spomenutých najväčších podujatí sa budú v piešťanskom regióne 

konať ešte stovky ďalších akcií, na ktoré tiež každého srdečne pozývam. Okrem toho budeme 

v roku 2023 oslavovať 910. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch, ktorá sa objavila 

v Zoborskej listine z roku 1113. Už teraz teda môžem sľúbiť, že návštevníci nášho regiónu sa 

majú naozaj na čo tešiť a každý si u nás určite nájde program podľa svojej chuti,“ dopĺňa 

Tatiana Nevolná.  

 



 

Prehľad najvýznamnejších podujatí v roku 2023: 
• 19. - 21.5.  Tradičné umelecké remeslá 

• 20. - 21.5.  Festival letectva Piešťany 2023 

• 18.5. - 7.7.  68. music festival Piešťany 

• 2. - 4.6.  Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 

• 8. - 11.6.  Piešťanské zlaté stuhy 2023 

• 22.7.  Krojovaný Anna Bál 2023 

• 4. - 5.8.  Piešťany Street ART festival 2023 

• 6.8.   Slovakman 226 

• 18. - 20.8.  Hody Trebatice 

• 18. - 20.8.  JAZZDIVAS.SK – International Women’s Jazz Festival Piešťany 

• 11. - 17.9.  Cinematik  - 18. medzinárodný filmový festival 

• 20. - 24.9.  Victoria Regia 2023 

• 1.10. – 30.11. Piešťanské rendezvous 2023 – 25. ročník česko – slovenského festivalu 

• 24.11. – 31.12. Vianočné trhy 2023 

 

 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 27 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, 

HENDI CENTRUM s.r.o., 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. 


