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ÚVOD 

 

Cestovný ruch predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, ktoré má vo svete 

i u nás stále väčší význam. Jedným z dôvodov, prečo tomu tak je, sú jeho priaznivé 

ekonomické výsledky spôsobené multiplikačným efektom. Príjmy z cestovného ruchu 

ovplyvňujú nielen platobnú bilanciu štátu, ale i miestne rozpočty. Rozvoj cestovného ruchu 

so sebou prináša vznik nových pracovných miest a je tiež impulzom pre nové investície, 

zlepšovanie infraštruktúry, rozvoj služieb a sprostredkovane aj pre zvyšovanie príjmov 

miestneho obyvateľstva. Prejavujú sa však i dopady vo sfére sociálnej, kultúrnej 

a environmentálnej. Má vysoký význam pre zachovanie kultúrneho dedičstva, starostlivosti 

o kultúrne a prírodné pamiatky a obdobné aktivity. Vyššie uvedené aktivity sú silnou mo-

tiváciou a odpoveďou na otázku, prečo by sme sa mali podporou cestovného ruchu zaoberať. 

 

Cieľom tohto dokumentu je zhodnotiť v okrese Hlohovec súčasnú situáciu v oblasti 

cestovného ruchu a v nadväznosti na to navrhnúť vhodnú stratégiu, ktorá podnieti ďalší 

rozvoj cestovného ruchu v tejto lokalite. Stratégia vychádza z kľúčového potenciálu okresu, 

ktorý je treba podporovať a rozvíjať. Nezabúda však ani na kľúčové problémy a prekážky 

rozvoja cestovného ruchu, ktoré je nutné odstrániť alebo aspoň zmierniť.  
 

Zavedenie tematicky zameraných produktov cestovného ruchu, vyplývajúcich z po-

tenciálu územia si vyžaduje nielen záujem samospráv, ale aj jeho reálnu podporu vo forme 

alokácie ľudských a finančných zdrojov na naplnenie opatrení špecifikovaných v strate-

gickom dokumente pre ich úspešné naplnenie v stanovenom časovom horizonte. 

 

Súčasné trendy spotrebiteľského správania v cestovnom ruchu smerujú k vyhľadáva-

niu autentických zážitkov z destinácií, ktoré venujú dostatočnú pozornosť rozvoju a zvyšo-

vaniu kvality služieb na princípoch partnerstva a spolupráce v destinácii. Spolupráca je zá-

kladom princípov destinačného manažmentu a v súčasnosti je zárukou napĺňania spoločne 

definovanej stratégie. V okrese Hlohovec je prvoradá potreba zaktivizovať subjekty cestov-

ného ruchu a zapojiť ich do spoločného napĺňania definovanej stratégie v záujme rozvoja tur-

istickej destinácie Hlohovecko-Piešťansko. 
 

Vzhľadom na to, že prudký rozvoj cestovného ruchu so sebou môže prinášať 

i negatívne dopady, napr. sociálne problémy v kontaktoch miestneho obyvateľstva 

a návštevníkov, negatívne zásahy do životného prostredia ap., je táto stratégia navrhnutá tak, 

aby zaistila rozvoj cestovného ruchu mesta a okolia ako oblasti prispievajúcej k prosperite 

obyvateľstva s dôrazom na zachovanie trvaloudržateľného rozvoja. 
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1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1 CHARAKTERISTIKA OKRESU HLOHOVEC 

 

Mestá/obce     

Prvá písomná zmienka
2
   

Okres      

Kraj 

     

Turistický región 

(podľa Regionalizácie cestovného  

ruchu v SR / 2004)  

 

 

 

 

Významný región v rámci subregiónu    
(podľa Regionalizácie cestovného  ruchu  

v SR / 2004)    

 

Región riešený v predkladanej stratégii      

 

Významné obce/mestá v blízkosti         

(z pohľadu turistického potenciálu) 

 

 

,,Naj“ hlohovského regiónu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Zoborská listina – je prvou písomnou zmienkou  

o väčšine obcí v okrese Hlohovec 

2 mestá/22 obcí 

1113 

Hlohovec 

Trnavský samosprávny kraj 

 

časť Dolnopovažského regiónu 

Dolnopovažský región – jeden z 21  

turistických regiónov SR, región národného 

významu (región 2. kategórie zo štyroch kate-

górií – s medzinárodným/ národným/ nadre-

gionálnym/ regionálnym významom) 

  

V okolí - Piešťany a okolie, kúpele medziná-

rodného významu a Sĺňava, Trnava 

 

 

obce a mestá okresu Hlohovec 

 

Hlohovec, Leopoldov, Madunice, Červeník, 

Koplotovce, Posádka 

mimo okresu: Piešťany, Trnava, Nitra 

 

 jediné zachované šľachtické divadlo 

v strednej Európe, ktoré slúži dodnes 

svojmu pôvodnému účelu - Empírové di-

vadlo 

 najstaršia baroková kalvária v SR - Kalvá-

ria na hlohovskom cintoríne 

 prvá elektráreň svojho druhu v hornom 

Uhorsku - Budova pôvodne dieslovej elek-

trárne 

 zoskupenia viac ako dvestoročných plata-

nov javorolistých - Platanová lúčka 

v Zámockej záhrade 

 jedna z prvých paulovnií vysadených na 

Slovensku, vek cca 200 rokov - Paulovnia 

plstnantá v Zámockej záhrade 

 svojho času najmocnejšia pevnosť hab-

sburského kráľovstva; najstaršie múzeum 
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väzenstva na území SR - Leopoldovská 

pevnosť 

 najväčší antikvariát v strednej Európe –  

Europik v Leopoldove 

  jeden z najvýznamnejších železničných 

uzlov v SR - Leopoldov 

 najmenšie termálne kúpalisko v SR - Kop-

lotovce 

 

Zdroj: vlastné spracovanie (2011) 
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Obr. 1 Lokalizácia okresu Hlohovec v SR (PHSR TTSK, 2004). 

1.2 VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA OKRESU HLOHOVEC 
 

Okres Hlohovec sa nachádza na západnom Slovensku, vo východnom okraji Trnav-

ského kraja, v severnej časti Podunajskej nížiny, na južnom úpätí Považského Inovca a na vý-

chode sem zasahuje Nitrianska Pahorkatina. Patrí k najmenším okresom v republike, má roz-

lohu iba 267,1 km
2
. Prevažná časť okresu sa nachádza do výškového stupňa 300 m. n. m 

a preto väčšina územia je zaradená do nížiny. Najnižší bod okresu sa nachádza v nadmorskej 

výške 128 m. n. m., v mieste kde rieka Váh opúšťa hranicu okresu a vteká na územie okresu 

Galanta. Najvyšší bod predstavuje Holý vrch 432 m. n. m. v Považskom Inovci. Centrom 

osídlenia okresu je okresné mesto Hlohovec. V katastrálnom území mesta Hlohovec o rozlohe 

65, 82 km
2
 žilo k 5.5.2010 22 382 obyvateľov.  

 

Presnejšie sa mesto Hlohovec rozprestiera v úvaline medzi južným výbežkom predho-

ria masívu Považského Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny. Rieka Váh a alúvium Váhu 

ho oddeľujú od Trnavskej pahorkatiny. Mesto patrí podľa typizácie súčasnej krajiny do mest-

ského typu nížinnej krajiny. Z biologického hľadiska je oblasťou, ktorá je poznamenaná ne-

ustálou prítomnosťou človeka, jeho stavebnou činnosťou, hospodárskym a kultúrnym živo-

tom. Mnoho druhov rastlín a živočíchov preto ustúpilo a na ich miesta  prenikli iné druhy 

(Tassy, 1984, Lehotská, 1968). 
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1.3 SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA A PRIESTOROVÉ ROZLOŽENIE OBCÍ V OKRESE 

HLOHOVEC  

 

V okrese Hlohovec žilo k 1.1. 2010 45 239 obyvateľov z toho  22 214 mužov a 23 025 

žien. Okres Hlohovec poníma 24 obcí, z toho dve (Hlohovec a Leopoldov) majú štatút mesta. 

V mestách v roku 2010  žilo 26 490 obyvateľov a na vidieku 18 749 obyvateľov. 

Hustota osídlenia (169,3 obyvateľov na 1km² ) je tu však veľmi veľká, viac ako 1,5-

krát prevyšuje celoslovenský priemer. V rámci Trnavského kraja má okres Hlohovec druhú 

najväčšiu hustotu osídlenia (po okrese Trnava) a stupeň urbanizácie (po okrese Skalica). Oby-

vateľstvo je v okrese rozmiestnené rovnomerne. Sídla v okrese sú lokalizované pozdĺž hlav-

ných ciest a železničných tratí, ktoré sú cez okres husto poprepletané.  

Sídelnú štruktúru v minulom storočí začalo výrazne ovplyvňovať budovanie železníc, 

ktoré definitívne potvrdilo os Bratislava – Trnava – Leopoldov – Piešťany – Trenčín, ako 

hlavnú nielen dopravnú, ale aj urbanistickú os, čím sa stlmil rozvoj tých sídiel, ktoré ležali 

mimo dosah tejto trasy. 

Postavenie mesta Hlohovec je charakteristické z viacerých hľadísk: 

 postavenie mesta ako  významného rozvojového centra v rámci trnavského kraja 

 lokalizácia mesta v blízkosti priesečníka 2 dôležitých smerov sídelných rozvojových 

osí -považskej a záhorsko-trnavskej komunikačno-sídelnej osi 

 lokalizácia mesta na uvažovanej Vážskej vodnej ceste,  v tesnej blízkosti významného 

dopravného uzla Leopoldov s nadväznosťou na ďiaľnicu D 61 

 

      Územie okresu Hlohovec administratívne spadalo spoločne s územím okresu Piešťany 

do roku 1996 pod Trnavský okres. V tom istom roku sa zmenilo územno-správne členenie SR 

a vytvorili sa tri samostatné okresy, okres Trnava, okres Hlohovec a okres Piešťany. Do dneš-

ného dňa pretrváva určitá previazanosť, hlavne u obcí, ktoré sa nachádzajú na západnej strane 

Váhu, Žlkovce, Trakovice (viď mapa) s okresom Trnava. Táto previazanosť vyplýva 

z riadenia spoločných aktivít ako boli matriky, spoločné kanalizačné privádzače (obec Trako-

vice a Bučany).  

Po bližšej geografickej a socioekonomickej analýze môžeme okres rozdeliť  

do troch častí: (pozri Príloha č.1 - Priestorovo-sídelné rozloženie obcí okresu HC) 

 

Časť A na západnej strane Váhu, smerom na Trnavu, ktorá je tvorená väčšími obcami 

ako napr. Madunice, Leopoldov, Červeník a Trakovice, môžeme považovať za najvyspelejšiu 

časť okresu z nasledujúcich dôvodov. Obce sú rozmiestnené v zázemí železničného uzla Leo-

poldov (subregionálneho významu) a nachádzajú sa v tesnej blízkosti diaľničného privádzača 

diaľnice D 61 Bratislava – Trnava. Tieto kvalitné infraštrukturálne predpoklady vytvorili 

podmienky pre rozvoj lokality, ktorá v posledných rokoch prejavuje neutíchajúcou individu-

álnou výstavbou, kvalitným vybavením energetickými sieťami a rozmiestňovaním investícii, 

ktorých dôležitosť presahuje úroveň samotného okresu. V tejto časti okresu Hlohovec sa na-

chádzajú i obce v ochrannom pásme JE Jaslovské Bohunice, ktorých každoročné štedré prí-

spevky pomáhajú napĺňať obecné rozpočty.  

Druhú časť (časť B), je tvorená hlavnou sídelnou osou - Vážsky pásom, vedúcim od 

severu okresu po oboch stranách Váhu (zahŕňajúc obce Jalšové a Koplotovce) až po mesto 

Hlohovec. Vážsky pás ďalej pokračuje smerom na juh (obce Dolné a Horné Zelenice a Siladi-

ce) až k Seredi. V posledných rokoch sa obec Koplotovce profiluje ako vyhľadávaná lokalita 

pre bývanie, kde aj vďaka tesnej blízkosti k mestu Hlohovec stúpol počet obyvateľov o viac 

ako  20%. Rozvojový potenciál obcí však nie je v dostatočnej miere využitý a obce sa 
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v súčasnosti snažia o realizáciu resp. rekonštrukciu základnej technickej infraštruktúry 

a občianskej vybavenosti. Možnosti ich budúceho rozvoja by v značnej miere pozitívne 

ovplyvnila plánovaná investícia do splavnenia Váhu (II. etapa Hlohovec – Sereď).  

V nadväznosti na spomínanú časť B, smerom na juh (mesto Sereď), ležia na ceste č. 

II/507 dve veľké obce. Sú nimi obce Dvorníky a Bojničky. Obe obce sa dlhodobo profilujú 

ako silné vidiecke sídla s dostatočne kvalitným vybavením technickou infraštruktúrou ale 

i novým bytovým fondom. 

  Juhovýchodnú časť okresu dopĺňajú obce v blízkosti cesty č. II/513 (obec Kľačany a 

Sasinkovo).  

Tretiu (časť C) a zároveň najmenej vyspelú časť okresu tvoria, podľa nášho názoru, 

obce ležiace na Nitrianskej pahorkatine smerom na Topoľčany (Horné a Dolné Otrokovce, 

Horné a Dolné Trhovište, Merašice, Pastuchov, Tekolďany a Tepličky). Ich ťažká geografická 

dostupnosť ale i absencia pólu rozvoja aspoň subregionálneho významu zapríčinila poddi-

menzovanú vybavenosť obcí technickou infraštruktúrou a občianskou vybavenosťou.  

Z uvedenej sídelno-priestorovej analýzy a platného Územného plánu mesta Hlohovec 

môžeme konštatovať, že rozvoj mesta Hlohovec sa navrhuje smerom na západ smerom 

k Leopoldovu (priemyselný a polyfunkčný areál) a smerom na obec Koplotovce a Bojničky 

(obytné zóny). Vo vidieckom osídlení treba väčšiu pozornosť venovať sídlam na Nitrianskej 

pahorkatine, ktoré sa zo socioekonomického aj urbanistického hľadiska v súčasnosti nachá-

dzajú v útlme. Okres má intenzívne väzby najmä na krajské mesto Trnavu s okolím, na sídel-

ný vážsky pás, na sever po Piešťany a na juh po Sereď a mimo kraj už tradičný vzťah na obce 

smerom na Nitru (Rišňovce). Menej výrazný je vzťah smerom na Topoľčany.  
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2 ANALÝZA PRIMÁRNEJ PONUKY 

 

Za účelom zhodnotenia potenciálu rozvoja cestovného ruchu v riešenom území je po-

trebné zanalyzovať vymedzené územie z hľadiska množstva faktorov. 

Potenciál je možné označiť ako určité rozdiely v spôsobilosti krajiny pre rozvoj ces-

tovného ruchu, ktoré bližšie špecifikovať umožní hodnotenie primárnej a sekundárnej ponuky 

cestovného ruchu. 

Primárna ponuka územia, tzv. lokalizačné predpoklady, je rozhodujúcim faktorom, 

ktorý ovplyvňuje úspech regiónu na trhu cestovného ruchu. Základnú ponuku územia tvorí 

primárna ponuka daná prírodnými predpokladmi (reliéf, vodstvo, klíma, vegetácia a živočíš-

stvo) a antropogénna ponuka, ktorú reprezentujú predovšetkým kultúrno-historické predpo-

klady územia. 

Uvedené analýzy doplní analýza sekundárnej ponuky. Obe časti dopĺňajú čiastkové 

analýzy druhov, foriem a zaujímavostí cestovného ruchu v riešenom území, ktoré sú zapraco-

vané do textu vo forme farebných bublín. 

 

2.1 PRÍRODNÝ POTENCIÁL 

 

Prírodné podmienky majú primárny význam pre určenie funkcionálneho využitia urči-

tého priestoru. Prírodné činitele majú relatívne nemenný, čiže trvalý charakter. K základným 

prírodným činiteľom patrí: reliéf, klíma, pôdy, vodstvo, vegetácia a živočíšstvo. 

2.1.1 Geologická charakteristika 

 

Považský Inovec patrí do pásma jadrových pohorí, vybieha ako klin zo severu do Po-

dunajskej pahorkatiny, je obmedzený 

z východu i západu zlomami. Z tohto 

zlomového pásma vystupuje  na ľavom 

okraji vážskej doliny, v obci Koplotov-

ce pri Hlohovci, na povrch sústava ter-

málnych prameňov. Voda z týchto pra-

meňov je prírodná minerálna, slabo mi-

neralizovaná, síranovo – hydrouhličitá, 

vápenato – horečnatá, hypotonická 

s priemernou teplotou pri výstupe 24 °C 

a prietokom hlavného prameňa 13 l 

/sek. 

Centrálnu a východnú časť po-

horia tvorí najmä kryštalinikum, ktoré 

vystupuje na povrch aj na malej ploche 

severne od Hlohovca, s menším výsky-

tom granodioritov. Severozápadnú časť 

tvoria prvohory a druhohory, západnú a južnú časť druhohory, ktoré predstavujú bledé až sivé 

vápence, dolomitické vápence a dolomity. V južnej časti, na Sedlisku, vystupujú na povrch 

Vápencové zlepence (Rebro, 1979). 

 

Obr. 2 Štrkovisko pod  kúpaliskom  západne od  obce Koplotovce 
(Rácik, 2007). 
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Alúvium Váhu zaraďujeme k neogénu Inoveckej oblasti. V pontských sedimentoch sa 

striedajú zelenkavo alebo žltosivé, väčšinou hrdzavožlté škvrnité íly, zriedkavejšie slienité íly 

alebo sliene s premenlivou piesčitosťou, so sivožltými pieskami strednej alebo jemnej zrnitos-

ti. V íloch a niekedy i v pieskoch  bývajú miestami hojné vápnité konkrécie, v pieskoch 

i šošovkovité alebo nepravidelné vložky rozpadavých  vápnito – slieňovitých pieskovcov (Ta-

rábek, 1957). 

Panón je Podunajskej nížine pomerne málo známy, na povrch vystupuje 

v Koplotovciach, je budovaný na báze sivých ílov, s polohami pieskov a štrkov (kremence 

a valúny kryštalických hornín, menej pieskovce a vápence), o priemernej mocnosti 5 – 10 

mm. V nadloží vystupujú ojedinele i pieskovce, najmä po ľavej strane Váhu medzi Piešťanmi 

a Šintavou (Lehotská, 1968). 

  

2.1.2 Geomorfologická charakteristika 

 

Celé záujmové územie okresu Hlohovec zaraďujeme podľa Miklósa (2002) do Alpsko 

– himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty a podsústavy Panónska panva. 

Okres Hlohovec sa rozprestiera sa na Podunajskej nížine, na úpätí Považského Inovca 

a časti Nitrianskej pahorkatiny. Východnú časť zaberá úrodná nížina – sprašová Trnavská ta-

buľa. Cez stred územia preteká od severu k juhu rieka Váh (priemerný ročný prietok je 153 

m3.s-1) a rovnobežne s ním Dudváh (priemerný ročný prietok iba 1,3 m3.s-1) (Cáková, 

2006). 

 

 
Obr. 3 Geomorfologické členenie okresu Hlohovec (Rácik, 2008). 

 

Jadro okresu leží na Dolnovážskej nive, ktorá sa na západe dotýka Trnavskej pahorka-

tiny a na východe je od Nitrianskej pahorkatiny oddelená výbežkom Považského Inovca. Po-

zdĺž Váhu je povrch územia rovinatý, ďalej od nich sa rozprestierajú pahorkatiny. Len výbe-

žok Považského Inovca sa vyznačuje členitejším vrchovinovým reliéfom. Najvyššiu kótu 432 
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metrov n. m., dosahuje okres Holým vrchom v Považskom Inovci, najnižšiu, 131 metrov n. 

m., v mieste výtoku Dudváhu v obci Siladice (Cáková, 2006). 

 

2.1.3 Pedologická charakteristika 

 

V pohorí  Považský Inovec prevládajú 

pôdy patriace vývojovo k dvojfázovému ren-

dzinoidnému pôdnemu typu so zásaditou až 

neutrálnou reakciou. Reprezentujú ho rendzi-

ny a hnedé rendziny, lokálne sutinové rendzi-

ny a na zvetralinách pevných karbonátových 

hornín hnedé pôdy (Lehotská, 1968). 

Na sprašiach Nitrianskej pahorkatiny 

sú vyvinuté piesočnato – hlinité hnedozeme s 

malým obsahom draslíka. Začínajú približne 

od línie Šintava – Nitra – Veľké Zálužie 

a pokračujú severovýchodným smerom 

v priestore Hlohovec – Veľké Ripňany – To-

poľčany. Sú to poľnohospodársky veľmi pro-

dukčné pôdy s prevládajúcou neutrálnou pôd 

 

nou reakciou. Celé územie môžeme charakteri-

zovať ako poľnohospodársku oráčinovo – lúč-

nu krajinu (Miklós, 2002, Tassy , 1984). 

 Osou alúvia Váhu je rieka Váh 

a systém priľahlých ramien. Pôvodné depre-

sívne jamy s trvalou hladinou vody sú exploa-

tované a na ich miestach vznikajú štrkoviská 

v rôznom stupni sekundárnej sukcesie rastlin-

ných a živočíšnych spoločenstiev.   

Tok Váhu sprevádzajú zvyšky lužných 

lesov a kultúrna step. Od Beckovskej brány 

medzi Bielymi Karpatmi a Považským Inov-

com až po ústie uložil Váh mohutné náplavové 

sedimenty, v ktorých je jeho koryto vo vyššej 

polohe ako vzdialenejšie časti jeho aluviálnej 

nivy. Z tohto dôvodu sa do Váhu nemohli do-

stať napríklad potoky  z Malých Karpát, ale ús-

tia do Dudváhu. Pôvodné pomery, keď sa Váh 

počas povodní na široko rozlieval a vytváral 

rozsiahle záplavové pásma, sa regulačnými zá-

sahmi a budovaním  retenčných priestorov 

v systéme vážskej kaskády už značne zmenili 

(Tarábek, 1957, Miklós, 2002). 

VINOHRADNÍCTVO 

 

Región Hlohovecka má dlhodobú tradíciu v 

pestovaní vinnej révy, predovšetkým na sva-

hoch Považského Inovca a Nitrianskej pahor-

katiny. Okres je známy viacerými kvalitnými 

značkami, ktoré získali viacero ocenení a ex-

portujú sa do celého sveta (napr. GOLGUZ, 

Réva Bojničky). V oblasti pôsobí i Cech hos-

tinských, vinárov a gastronómie, ktorý pravi-

delnými podujatiami (príloha č.) ako napr. 

Fraštacké putovanie za vínom prezentuje Hlo-

hovecký región ako v oblasti vinárstva, tak 

i gastronómie. Podujatie má z roka na rok ras-

túcu tendenciu (v roku 2011 vyše 1100 účast-

níkov a 31 vystavovateľov). V tento deň má 

návštevník mesta možnosť dostať sa do histo-

rických a pivničných priestorov Františkán-

skeho kláštora, Hotela Jeleň či Viechy Jašter, 

kde prebieha ochutnávka vín. Cech sa od svoj-

ho vzniku v roku 2006 snaží zviditeľniť pre-

vádzky, zjednodušiť a zjednotiť reklamu a pri-

blížiť sa k zákazníkovi komplexnou ponukou 

kvalitných služieb. 

 

 

 

ZÁHRADKÁRSTVO A HUBÁRSTVO 

 

Na Hlohovecku je do značnej miery rozvinu-

tá individuálna rekreácia na báze početných 

záhradkárskych resp. chatových osád. Zá-

hradkárske osady  v blízkom vzťahu k rekre-

ačnej krajine a k rekreačno-športovým aktivi-

tám, resp. aj k vinohradníctvu, sa môžu stať 

predmetom záujmu zo strany cestovného ru-

chu. Pôjde najskôr o osady v územnej väzbe 

na Koplotovce, Leopoldov, Tepličky resp. 

Jalšové, vážske rekreačné priestory a hajlo-

chy vo vinohradoch, za účelom ich prenají-

mania na krátkodobú rekreáciu, oddych a 

spoločenské posedenia. Zároveň okolie chát  

poskytuje vhodné podmienky pre sezónny 

zber húb. Okolité háje a lesy okrem toho, že 

v nich tieto huby rastú, poskytujú možnosť 

príjemných prechádzok a spoznávanie kraja.   
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Lesný a poľnohospodárskym pôdny fond patrí medzi základné prírodné bohatstvá hlo-

hoveckého okresu.  Celková rozloha okresu Hlohovec je 26 717 ha, z toho na poľnohospodár-

sku pôdu pripadá 19 289 ha (k 1. 1. 2007). Poľnohospodárska pôda je intenzívne využívaná, 

až 86,4 % (16 673 ha) z nej je ornou pôdou. Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy tvo-

ria vinice 5,3 % (1030 ha ), záhrady 3,8 % (731 ha ), ovocné sady 0,9 % (173 ha) a trvalé 

trávnaté porasty 3,6% (682 ha) (VUPOP, 2007).  

Súčasná výmera nepoľnohospoárskej pôdy je 7475 ha z toho do lesného pôdneho fon-

du patrí 3 419 ha. Zalesnená je najmä západná časť - Považský Inovec, ktoré sú v správcov-

stve Lesov SR a s časti v urbárskych spoločnostiach. Podľa jednotlivých kategórií je prevažná 

časť lesa tvorená hospodárskymi lesmi (82 %), ochranné lesy predstavujú 12 % a lesy osobit-

ného určenia 1,0% (ŠU SR, 2011).  

Na pôdnom fonde okresu Hlohovec hospodárilo v máji roku 2011 desať poľnohospo-

dárskych spoločností a osem samostatne hospodáriacich roľníkov. (RPPK TT, 2011). 

 

2.1.4 Hydrologická charakteristika 

 

Riečnu sústavu záujmového územia mes-

ta Hlohovec tvorí rieka Váh, ktorá je súčasne 

dominujúcim tokom. Preteká zo severu na juh 

rozdeľujúc tak sídelný útvar na dve časti. Ľavob-

režnú časť jej povodia v záujmovom území mes-

ta Hlohovec tvorí Nitrianska pahorkatina v poho-

rí pod profilom Hlohovca v úzkom páse územia 

občas inundovaným prívalovými vodami a veľ-

kými vodami rieky. Pravobrežná časť povodia 

má rovinatý, nížinný charakter. Územie je chrá-

nené protipovodňovou ochrannou hrádzou. Rieka 

Váh vstupuje na územie mesta Hlohovec 

s povodím o rozlohe 10 356, 5 km
2
, v dĺžke 99,5 

km a s priemerným prietokom Qa = 148 m
3
 . s

-1
, 

Q355 = 36, 0 m
3
. s

-1
 a  Q100 - ročnej vody = 1.890 

m
3
.  s

-1
. Na zabezpečenie ochrany proti povod-

niam je rieka obojstranne ohradzovaná, čím boli 

vylúčené pôvodné záplavy okolitého územia 

(Tassy, 1984). 

Súčasný režim využitia Váhu nad mes-

tom Hlohovec ovplyvňuje prevádzka Vážskej 

vodohospodárskej sústavy. Hladiny a prietoky v 

tomto úseku Váhu v súčasnosti bezprostredne 

ovplyvňuje prevádzka vodného diela Drahovce, 

resp. (priamo ale nie bezprostredne) vyššie ležia-

ce VD Vážskej vodohospodárskej sústavy (Tas-

sy, 1984). 

Ďalšími vodohospodársky významnými tokmi v hlohoveckom okrese sú prívodný ka-

nál a Dudváh (prietok 1,3 m3.s-1.). (Cáková, 2006).  

Na území okresu nie je vybudovaná žiadna vodná nádrž. Nachádzajú sa tu len štrkovi-

ská v inundačnom pásme Váhu a kazety, ktoré vznikli predovšetkým ťažbou štrkopieskov 

RYBOLOV A VODÁCTVO 

 

Rieka Váh, prírodné i ľudským zásahom vy-

tvorené štrkoviská a ich bohaté rybné spolo-

čenstvá vytvárajú podmienky pre športový 

rybolov. Od roku 1928 pôsobí  v okrese 

miestna organizácia Slovenského rybárskeho 

zväzu Hlohovec. SRZ HC  patrí počtom čle-

nov k najväčším v republike. Organizácia sa 

môže pochváliť úspechmi na svetovej úrovni 

ako v kategórii juniorov tak i dospelých. Na 

prívodnom kanály v obci Madunice sa 

v rokoch 2003,2005 a 2009 konali majstrov-

stvá sveta resp. majstrovstvá európy v love 

rýb udicou – plávaná za účasti 39 štátov 

z celého sveta. Zväz pravidelne organizuje 

preteky rôznej úrovne a zamerania (príloha 

č.7). Zväz poskytuje širokej verejnosti mož-

nosť krátkodobého prenájmu ubytovania na 

tzv. Rybárskej chate v obci Jalšové. Návštev-

níci okresu, so záujmom o rybolov v jednom 

z 9 rybných revírov, si môžu zakúpiť povo-

lenky pre lov priamo v rybárstve v Hlohovci. 

Okrem športového rybolovu využívajú kvality 

rieky Váh i miestni kanoisti, ktorí svojím klu-

bom AŠK Blesk pôsobia i v okrese Piešťany. 

Pokojný tok rieky vytvára predpoklady pre 

nenáročnú kanoistiku, resp. splav. 
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(Hlohovec, Madunice, Leopoldov, Dolné Zelenice, Siladice a Koplotovce). Štrkoviská sú v 

letných mesiacoch využívané i na trávenie voľných chvíľ pri vode. Najnaštevovanejšími sú 

„peterské bagroviská“ v Hlohovci a leopoldovská „štrkovka“. V Zimných mesiach sa mnohé z 

nich premieňajú na prírodné ľadové plochy. 

Zdroje pitnej vody mesta Hlohovec sa nachádzajú vo forme studní pri rieke Váh 

v oblasti železničného mosta, ďalej v Leopoldove, ale okres taktiež využíva zdroje pitnej vody 

v Orvišti, Piešťanoch, Krakovanoch a Rakoviciach (okres Piešťany). Územie je bohaté na hl-

boko uložené zásoby artézskych vôd (Cáková, 2006). 

 

V okrese je evidovaných aj 6 zdrojov geotermálnych prameňov a to: 

 1 chladný zdroj s teplotou do 20°C (Koplotovce), 

 3 vlažné zdroje s teplotou 20-35°C (Koplotovce), 

 2 horúce zdroje s teplotou do 42°C (Trakovice, Madunice). 

 

Rozvoj cestovného ruchu a hydrografických pomerov sa v okrese Hlohovec očaká-

va dokončením projektu vodného diela Sereď – Hlohovec na rieke Váh. Projekt je nadre-

gionálneho významu nakoľko sa dotýka katastrov 15 obcí z toho 8 obcí a patrí 

do hlohovského okresu. Projekt má riešiť plavbu, protipovodňovú ochranu územia, využí-

vať energetický potenciál rieky Váh a v neposlednej rade vytvoriť podmienky pre cestovný 

ruch (rozšírenie množstva chovu rýb, športová plavba, vodáctvo, vodná nádrž Siladice, 

atď.). V súčasnosti sú však prípravy na realizáciu VD Sereď - Hlohovec v štádiu územného 

konania zastavené. 

 

Hydrologické pomery krajiny môžeme zaradiť medzi prvky s regionálnym významom 

a hoci sú turisticky a rekreačne menej príťažlivé pre okres Hlohovec, majú veľký význam 

(Mariot, 1983). Negatívnym činiteľom pre rozvoj cestovného ruchu považujeme najmä vyso-

kú mieru znečistenia vodstva, hlavne v prírodných štrkoviskách a následne množstvo hmyzu. 
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     TURIZMUS, CYKLOTRURIZMUS A ORGANIZOVANÉ PODUJATIA 

 

Klíma okresu praje hlavne pešej turistike. Najznámejšou a najpopulárnejšou organizovanou turis-

tickou akciou v Hlohovci je tzv. Pochod Hlohovec – Piešťany. Organizuje sa dvakrát ročne v aprílovom 

(jarný pochod) a októbrovom (jesenný pochod) termíne. Ide o prechod hrebeňom Považského Inovca po 

červenej značke. Je to nenáročná trasa, ktorá začína na hlohovskej stanici, pokračuje cez železničné prieces-

tie a časť Novú štvrť smerom na Soroš. Trasa križuje štátnu cestu na Tepličky a pokračuje k Studenej doline 

a odtiaľ na Ovčiu skalu. Tu sa križuje so žltou značkou, ktorá smeruje do obce Jalšové. Červená značka po-

kračuje lesom cez Holý vrch, Humništia, Lomec až k sedlu Havran. Zdatnejší turisti môžu ukončiť svoj po-

chod až na Čertovej peci. V novembri organizuje klub turistov tzv. Blatový pochod v opačnom smere 

z Piešťan do Hlohovca.  Chodník je vhodný aj pre cykloturistiku. V cieli trasy na Havrane sa cyklisti môžu 

napojiť na ďalšie turistické cesty, prípadne využiť sieť cyklistických chodníkov v blízkych Piešťanoch a ich 

okolí. Každý rok prvú aprílovú sobotu sa koná aj turistický pochod Fornoseg – Hlohovec. Trasa pochodu 

kopíruje pôvodný chodník, ktorým sa niekedy obyvatelia Tepličiek presúvali za prácou a školou do Hlo-

hovca.  Oba turistické chodníky sú prístupné celoročne a ľudia ich s obľubou navštevujú aj mimo organizo-

vaných akcií. Po uvedených trasách, najmä značenej trase pochodu Hlohovec – Piešťany sa dá realizovať 

turistika celoročne.     

V zimných mesiacoch je možné využívať tieto chodníky  pre účely klasického lyžovania (bežky).  

Okres Hlohovec taktiež poskytuje vhodné podmienky i na cykloturizmus. Okresom prechádzajú 

viaceré cykloturistické trasy pretínajúce Trnavský, Trenčianksy, resp. Nitriansky kraj. Zoznam a opis jed-

notlivých cyklotrás prechádzajúcich okresom Hlohovec resp, jeho okolím uvádzame v prílohe č. 2. 

 

2.1.5 Klimatická charakteristika 

 

Okolie Hlohovca patrí do teplej oblasti Slovenska, ktorá má miernu zimu s priemernou 

januárovou teplotou – 2,2°C a teplé leto s priemernou júlovou teplotou 19,7 °C . Vlhkostné 

pomery zodpovedajú nížinnej polohe okolia mesta. V priebehu roka minimum relatívnej vlh-

kosti pripadá na apríl (67%) a maximum na december (86%). Okolie Hlohovca má pri svojej 

nížinnej a veternej polohe pomerne malú oblačnosť. Maximum oblačnosti pripadá na novem-

ber a december (75%  pokrytia oblohy), minimum na september (47%). Ročný úhrn zrážok 

(619 mm) v dlhodobom priemere dosahuje približne množstvo, aké zodpovedá nadmorskej 

výške územia. V ročnom chode zrážok je maximum v júli (82 mm) a minimum v januári 

a februári (37 mm) vlahy. V zime utvárajú tuhé zrážky snehovú pokrývku, ktorá nemá trvalý 

ráz, býva prerušovaná. Prúdenie vetra je v prízemnej vrstve usmernené orientáciou doliny Vá-

hu. Prevládajúci smer vetra za rok je severný a severozápadný a jemu zodpovedajúci opačný 

vietor od juhovýchodu (Tassy, 1984, Miklós, 2002).  
 

Klíma regiónu Hlohovec je veľmi vhodná pre krátkodobý cestovný ruch. Počasie je v let-

nom období väčšinou teplé a bezoblačné, v zime mierne mrazivé, málo oblačné, bez zrážok a so 

snehovou pokrývkou. Počasie je pomerne teplejšie vzhľadom na svoju južnejšiu polohu v rámci 

Slovenskej republiky, avšak teplotné rozdiely nie sú veľmi citeľné. 
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Obr. 6 Plamienok plotný (Rácik, 2004). 

 

 

Obr. 5 Topoľ čierny, (Rácik, 2005). 

 

2.1.6 Floristická charakteristika 

 

Flóra Považského Inovca patrí do oblasti západokarpatskej kveteny – Carpaticum oc-

cidentale.  

Od severu k juhu sa po rozsiahlej hornatine 

Považského Inovca a jeho okrajových predhorí rozšíril 

karpatský prúd slovenskej flóry. Teplomilné 

a suchomilné spoločenstvá charakterizuje rastlinné 

spoločenstvo Scabioso – canescenti  - Caricetum hu-

milis, ktoré sa viaže na južné, juhovýchodné, juhozá-

padné stredne strmé svahy. V menšej miere sa vysky-

tuje na vápencoch s plytkou pôdou (PR Sedlisko pri 

Hlohovci), ktoré natoľko nepodliehajú fyzikálnemu 

rozpadu. Fyziognómiu porastu výrazne charakterizuje 

dominantný druh spoločenstva – ostrica nízka. Podob-

né stanovištia osídľuje asociácia Stipo capillatae – 

Festucetum valesiacae. Patria do nej trávy ako naprí-

klad kostrava valeská, kavýľ vláskovitý v sprievode 

týchto druhov rastlín: bedrovník lomikameňový, krva-

vec menší, hlaváč žltkastý, hrdobradka obyčajná, hla-

váčik jarný, sinokvet mäkký, nevädza hlaváčovitá. 

 

Dubovo – hrabový les sa vyznačuje výraznou poschodovitosťou 

vegetácie, preto je očividný rozdiel v jarnom a letnom aspekte bylín. 

Na jar stromové poschodie nemá ešte vyvinuté listy, nebráni te-

da prenikaniu slnečných lúčov potrebných pre rozvoj jarných bylín, 

ako je snežienka jarná, marinka voňavá, veternica iskeníkovitá, hrachor 

jarný či chochlačka dutá. 

 

Na Nitrianskej pahorkatine rastie napríklad klinček kopcovitý, sinokvet 

mäkký, hadí mor purpurový, suchokvet ročný. Svahy nad tokom Váhu 

sú porastené kultúrami agátu 

bieleho  s hustým výskytom 

kríkov trnky obyčajnej  a bazy 

čiernej. Sú poprepletané lia-

nami plamienka plotného 

a divého chmeľu. Existujúce 

zvyšky lesov sú na rôznom 

stupni antropickej devastácie 

(Rábeľ a les pri obci Posádka) alebo sú plánovite ob-

hospodarované (Mladý háj). 

 
Obr. 4 Podrast chochlačky a cesnaku  

medvedieho (Rácik, 2008). 
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Obr. 7 Žihľava dvojdomá , (Rácik, 2007). 

 

 

Obr. 8 Pálka úzkolistá , (Rácik, 2007). 

 

 
Obr. 9 Májka fialová (Rácik, 2006). 

 

Obr. 10  Slimák meňavý, (Rácik, 2006). 

V nížine Váhu sa na aluviálnych štrkoch a nánosoch z pôvodných rastlinných spolo-

čenstiev zachovali len nepatrné zvyšky prevažne vŕbovo – topoľových lužných lesov. Zmizli 

mokré a bažinaté lúky – premenili sa na pastviny a kultúrne 

lúky. Pradávnym odlesnením nížiny sa otvorila cesta panón-

skej vegetácií prenikajúcej z juhu až nad Trenčín. Vŕbovo – 

topoľové lužné lesy sú sprievodcami väčších vodných tokov, 

čo vyplýva z ich špecifických nárokov na hydrologické po-

mery stanovíšť, závislých od pohybu vodnej hladiny riek, 

kvalitatívneho zloženia a rýchlosti ukladania nánosov. Zá-

kladnou jednotkou je asociácia vŕbovo – topoľový lesa, pre 

ktorú je charakteristické výrazné odlíšenie stromovej etáže od 

krovitej. Rastú tu druhy zo sku-

piny mäkkých lužných drevín: 

vŕba biela, vŕba krehká, topoľ 

biely, topoľ čierny. Etáž krov re-

prezentujú nížinné vrbiny 

s vŕbou popolavou a vŕbou koši-

kárskou. Silne sa rozvinuli nitro-

filné druhy bylín: žihlava dvoj-

domá, lipkavec obyčajný, záduš-

ník brečťanovitý resp. cesnačka lekárska. 

Okraje vôd a obnažené dná stojatých vôd pokrýva trsť 

obyčajná, pálka širokolistá  a pálka úzkolistá, ježohlav vzpriame-

ný, bahnička bahenná, kosatec žltý, okrasa okolíkatá, šípovka 

vodná, sitina klbkatá. V posledných rokoch sa hodne šíri pôvod-

ným korytom Váhu žaburinka menšia a nepôvodná vodná papraď 

azola papraďovitá (Feráková, 1966, Miklós, 2002, Pál, 1979, 

Lukniš, 1972). 

 

2.1.7 Faunistická charakteristika 

 

Vysoká rozmanitosť živočíšnych druhov Inovca je daná 

rozmanitosťou biotopov, ktoré tvoria tento orografický 

celok. Najbohatšia je ríša hmyzu. Obmedzíme sa však iba 

na druhy zákonom chránené: bystruška fialo, bystruška 

vráskav, bystruška menlivá, z motýľov pestroň vlkovco-

vý, jasoň chochlačkový, vidlochvost feniklový, vidloch-

vost ovocný a z ostatných radov hmyzu modlivka zelená 

a veľmi vzácna sága stepná . 
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Obr. 11 Skokan hnedý , (Rácik, 2007). 

Menej známou skupinou sú slimáky. Najbežnejšie lesné druhy sú: slimák jednozubý, slimák 

červenkastý, vretienka obyčajná, vretienka premen-

livá a vretienka lesklá, orkula súdkovitá, slimák pá-

sikavý a slimák stepný. Bezulitné slimáky žijú väč-

šinou na vlhkých miestach ako slizniak  karpatský. 

Obojživelníky Považského Inovca reprezen-

tuje kunka červenobruchá, bežná v periodických vo-

dách a v mlákach na lesných cestách, ďalej skokan 

hnedý a skokan štíhly, ropucha bradavičnatá a čoraz 

zriedkavejšia rosnička zelená. Plazy sú zastúpené 

šiestimi druhmi: bežne, okrem vnútra súvislých le-

sov, je rozšírená jašterica krátkohlavá, vo viniciach 

a lesostepných miestach sa pohybujú jašterica zele-

ná, viac kamenisté miesta obľubuje užovka hladká. 

V súvislom lese nájdeme užitočného slepúcha lámavého. Užovka obojková vyhľadáva najmä 

vlhké lúky a potôčiky s dostatkom žiab. Osobitú pozornosť si zasluhuje náš najväčší zákonom 

chránený had – užovka stromová. 

Vtáčie spoločenstvo žijúce v lesoch 

predstavujú druhy ako holub hrivniak, hrdlič-

ka poľná alebo myšiak hôrny. Ďalej tu hniezdi 

sokol myšiar, sova lesná, kuvík plačlivý, lelek 

lesný, tesár čierny, ďateľ veľký, ďateľ malý, 

sojka škriekavá či pinka lesná. V dutinách 

stromov hniezdi krutihlav hnedý, muchárik 

čiernohlavý, muchárik bielokrký, brhlík lesný, 

sýkorka veľká a sýkorka belasá. Hlasom pre-

zrádza svoju prítomnosť kolibkárik čipčavý 

a kolibkárik sykavý etc.  

Významné miesto pri likvidácii škod-

livého hmyzu majú hmyzožravce: piskor lesný 

a piskor malý, bielozúbka bielobruchá, krt 

podzemný a jež bledý. Zo skupiny hlodavcov 

sa vyskytuje hojne hrdziak hôrny, ryšavka žl-

tohrdlá a na poliach hraboš poľný. V korunách 

stromov možno vidieť veveričku stromovú. 

Otvorené krajinu Nitrianskej pahorkatiny ob-

ľubuje syseľ pasienkový a chrček poľný a iné. 

Z poľovnej zvery sú zastúpené tieto 

druhy: zajac poľný, králik divý, jazvec lesný, 

líška hrdzavá, sviňa divá, srnec hôrny a jeleň 

karpatský. Hojne sú zastúpené viaceré pod-

druhy bažantov, ktorý uletujú z uznávanej bažantnice v Mladom háji. Náhodnému pozorova-

teľovi sa sem – tam zjaví jarabica, úplnou zriedkavosťou je však počuť všeobecne známe vo-

lanie prepelíc. Druhová pestrosť vtáctva je najvyššia v hustých kríkoch na svahoch pahorkati-

ny. Žije tu slávik krovinový, penica popolavá, penica slávikovitá, penica hnedokrídla, straka 

čiernozobá  a iné. 

Druhovo najbohatšie živočíšne vodné spoločenstvá v alúviu Váhu sa zachovali 

v nepatrnom zlomku pôvodných stojatých vôd v starých ramenách Váhu a depresiách inun-

dačného územia. Vodné živočíchy majú na svoje životné prostredie veľmi vyhranené nároky. 

POĽOVNÍCTVO 

 

Okres Hlohovec vďaka svojím prírodným 

predpokladom vytvára kvalitné podmienky pre 

rozvoj poľovníctva. Približne 270 poľovníkov 

z Hlohovca a okolia je združených v 18 po-

ľovníckych združeniach resp. spoločnostiach. 

Väčšina poľovných revírov v okolí Hlohovca 

je zaradená do oblasti s chovom malej poľov-

nej zveri, najmä bažanta a zajaca. V ostatných 

desaťročiach však stavy tejto zveri výrazne 

poklesli. Prispelo k tomu najmä intenzívne po-

ľnohospodárstvo (mechanizácia, chemizácia a 

likvidácia rozptýlenej zelene v krajine). V 

okolí Váhu je lovená kačica divá, menej sa lo-

ví hrdlička, holub hrivnák, sporadicky sluka 

lesná a takmer úplne sa vytratila jarabica po-

ľná. Z raticovej zveri je najpočetnejšia srnčia 

zver a dobre sa darí aj diviačej zveri. V lesoch 

Považského Inovca sa v nižšom počte vysky-

tuje jelenia zver. V revíri Žaľudnica v katas-

troch Tepličiek a Hlohovca a v Mladom háji 

blízko Hlohovca sa udomácnili i muflóny. 
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Svedčí o tom napríklad vymiznutie zástupcu desaťnožcov – raka riečneho a hlavátky podunaj-

skej. V stojatých vodách sledovaného územie nájdeme z ulitníkov a lastúrnikov tieto druhy: 

vodniak malý, vodniak vysoký, kotúľka veľká a kotúľka obrúbená. Iba v tečúcich vodách sa 

v okrese Hlohovec vyskytuje i korýtko riečne. Naproti tomu v stojatých vodách nájdeme ko-

rýtko maliarske a škľabku veľkú.  

Typickými predstaviteľmi vôd Hlohovca sú druhy rýb, ako jalec hlavatý, mrena sever-

ná, pleskáč vysoký. V posledných rokoch sa po zlepšení kvality vody Váhu, začalo dariť aj 

pstruhovi dúhovému. V prúdivých úsekoch so štrkovitým dnom sa vyskytuje veľmi hojne po-

dustva severná, jalec tmavý, boleň dravý, belička európska, v pomaly prúdiacej vode žije plo-

tica červenooká, červenica ostrobruchá etc. Bežne rozšírený je ostriež riečny, hrúz škvrnitý 

a lopatka dúhová. K vzácnym druhom patrí napríklad hrúz fúzatý, kolok veľký, čík európsky, 

hrebenačka pásavá a hrebenačka fŕkaná (Miklós, 2002, Lehotská, 1968). 
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2.1.8 Ochrana prírody v okrese Hlohovec 

 

O ochrane prírody a krajiny pojednáva Miestny územný systém ekologickej stability (ďalej 

MÚSES HC) okresu Hlohovec. K zaujímavým a najvýznamnejším prírodným objektom ok-

resu Hlohovec patria nasledujúce veľkoplošné a maloplošné chránené územia a prírodné útva-

ry (zoznam v prílohe č.2): 

 

 Prírodná rezervácia Sedliská   

 

PR Sedliská je ako územie európskeho 

významu začlenená do siete chránených 

území NATURA 2000
3
 a platí v nej 5. 

stupeň ochrany prírody. Rozprestiera sa 

na najjužnejšom výbežku Považského 

Inovca, na juhozápadných dolomitových 

svahoch Považského predhoria, v k.ú. 

Hlohovec. Cesta k Sedliskám (nazýva-

ných i Soroš) vedie okolo pivovaru zalo-

ženého v roku 1722 rodinou Erdödyov-

cov a okolo prameňa. Časť Soroša s pre-

krásnou poniklecovou lúčkou je dnes 

chránenou prírodnou rezerváciu, druhá 

časť je zalesnená a je obľúbeným mies-

tom hubárov. Vegetačný kryt tvoria su-

chomilné a teplomilné lúčne spoločen-

stvá, ktoré vznikli po odstránení lesa a 

následným využívaním územia na pas-

tvu. Floristicky je lokalita veľmi zaují-

mavá, s hojným výskytom ponikleca 

veľkokvetého a hlaváčika jarného. Okrem týchto dominujúcich druhov sa tu vyskytujú i ďal-

šie chránené a vzácne druhy flóry, napr. sinokvet mäkký, veternica lesná, kosatec nízky, ka-

vyľ Ivanov, jasenec biely, veternica hájna, mechúrnik stromovitý a v posledných rokoch zno-

vu potvrdený poniklec lúčny černastý niektoré druhy vstavačov a i. Na teplomilné fytocenózy 

sú viazané živočíšne spoločenstvá s veľkým  množstvom teplomilného hmyzu. Charakteris-

tické sú napr. koníky, typické motýle, boli tu zistené viaceré vzácne druhy z čeľade bystruš-

kovitých, ale vyskytuje sa tu tiež vzácna modlivka zelená sága stepná a iné. Zo stavovcov sú 

charakteristické jašterica zelená a strnádka lúčna (Zdroj: MÚSES HC).  

 

Chránený areál Malé Vážky  

                                                 
3
 NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie euró-

pskeho prírodného bohatstva - najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov na území štátov EÚ. Sústavu NATURA 2000 tvoria 

chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohro-

zených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov. O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá 

územia vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín (Zdroj: www.sopsr.sk/natura). 

 

LEGENDA O JAŠTEROVI 

 

Z historických záznamov vieme, že v miestach PR 

Sedliská sa kedysi nachádzal grófsky kameňolom s 

úzkokoľajovou železnicou vedúcou na stanicu. K ob-

lasti sa viaže i mýtus o krasovej aragonitovej jasky-

ni, v ktorej prebýva 2,5 metrový jašter. O existencii 

jaskyne svedčí aj vojenská mapa leopoldovskej pev-

nosti z roku 1668. Jaskyňa bola z malej časti (3 km) 

preskúmaná vojakmi v roku 1937, ale neskôr bol ot-

vor do jaskyne zasypaný. Oblasť doposiaľ láka vý-

skumníkov, geológov a historikov. Niektorí z nich 

tvrdia, že prameň, ktorý sa nachádza popri ceste na 

Soroš je vytekajúca podzemná riečka prechádzajúca 

jaskynným systémom. Dodnes oblasť sedlísk vyhľa-

dávajú zberatelia kryštálov aragonitov, ktorí majú 

zároveň možnosť navštíviť reštauráciu „Jašter“ po-

menovanú na pamiatku tvora, ktorý sa nikdy nenašiel. 
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GEOCASHING 

 

Geocashing je isté prepojenie športu, zábavy 

a spoznávania prírody či histórie. Ide 

o hľadanie rôznych skrýši podľa zverejne-

ných súradníc na internete. Skrýše môžu byť 

pritom rôzneho druhu,  a schránky s „pokla-

dom“ môžu mať rôzny obsah – či už ide 

o predmet, správu, alebo sú to tzv. virtuálne 

skrýše. V samotnom hlohovskom okrese sa 

nachádza približne 35 takýchto skrýši rôzne-

ho druhu a rôznej úrovne náročnosti. Tento 

druh aktivity si získava čoraz väčšiu popula-

ritu a realizuje sa aj v Hlohovci a jeho okolí. 

Podľa náročnosti skrýše je geocashing urče-

ný ako pre skúsených, ale i menej skúsených 

hľadačov. 

Na území chráneného areálu platí 4. stupeň ochrany. Lokali-

ta sa nachádza v k.ú. Červeník a predstavuje zvyšok mŕtveho 

ramena Váhu vzniknutého v kvartérnych sedimentoch me-

nením koryta počas povodní. V súčasnosti územie CHA tvo-

rí niekoľko od seba izolovaných menších vodných kaziet. V 

jednej z kaziet bolo dokázané prežívanie a prosperovanie in-

trodukovanej populácie vzácnej ryby - blatniaka tmavého. 

Vzájomne izolované kazety sú obklopené pásom lužných 

drevín s vŕbou  krehkou a topoľom čiern. Na okrajoch vod-

ných plôch sú vytvorené husté zárasty trste obyčajnej, vodné 

spoločenstvo rastlín tvoria leknica žltá, žaburienka trojbráz-

da, žaburienka menš. Lokalita je tiež významná z hľadiska 

výskytu ale aj koncentrácie obojživelníkov a vodného vtác-

tva. Lokalita je hniezdiskom bučiačika obyčajného, sliepočky vodne, kúdelníčky lužnej a po-

skytuje vhodné podmienky pre nocovanie drobného vtáctva. Prechodová zóna k poľnohospo-

dársky vyžívaným pozemkom v susedstve je tvorená drevinami (vŕby, topole, jelše) a krovi-

tým porastom. V blízkosti sledovaného územia sa nachádza aj:  

Chránený areál Dedova jama  

Nachádza sa v k.ú. Červeník s rozlohou 30 ha. Vyhlásený je na ochranu zvyšku pôvodného, 

tzv. tvrdého luhu s výskytom vzácnej bledule letnej, kosatca trávolistého, klokoča perovitého, 

drieňa obyčajného. Je významný aj ako refúgium vzácneho živočíšstva, hlavne vtáctva. Je na-

vrhnutý na vyhlásenie lesov osobitného určenia. 

V blízkej minulosti bol chránený a v súčasnosti vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné 

práce parku nie je vedený medzi chránenými aj: 

Chránený areál Zámocká záhrada Hlohovec  

Nachádza sa v k. ú. Hlohovec a predstavuje veľmi 

významnú súčasť prírodného fondu v intraviláne 

mesta. Hniezdia tu niektoré vtáky, slúži ako letný 

úkryt pre netopiere, sídlia tu plchy a veverice. 

Vzhľadom na blízkosť vôd je často využívaný aj 

obojživelníkmi. Územie cenné najmä z hľadiska 

dendrologického. Je súčasťou intravilánu mesta a 

nachádzajú sa tu všetky štyri chránené stromy ok-

resu. Má aj ďalšie klenoty, napr. „platanovú lúčku“ 

s niekoľkými desiatkami dvestoročných platanov, 

či vekom a vzrastom mimoriadnu morušu čiernu 

alebo porast vyše storočných tisov. 

V sledovanom území sú navrhnuté na vyhlásenie 

ďalšie dva chránené areály: 

Chránený areál Mŕtve ramená Váhu  

Územie medzi obcami Šulekovo a Horné Zelenice. Predmetom ochrany majú byť zachované 

brehové porasty vŕby krehkej, vŕby bielej a topoľa čierneho. Vodnú vegetáciu tvorí spoločen-

stvo leknice žltej. Mŕtve rameno predstavuje zachovaný celok biologickej a krajinárskej hod-

noty. 

Chránený areál Tokajka  

  
 

Obr. 12  Blatniak tmavý (Kamenčík, 

2011) 
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HLOHOVSKÁ HRÁDZA 

 

Hlohovská hrádza poskytuje viaceré mož-

nosti športového i oddychového trávenia 

voľného času.  Povrch úseku hrádze vedúci 

od Zámockej záhrady až k peterským štrko-

viskám má asfaltovú povrchovú úpravu 

v dĺžke cca 4 km, ktorú s veľkou obľubou 

využívajú in-line korčuliari a cyklisti. Cyk-

listi môžu pokračovať po hrádzi okolo Kop-

lotoviec, kde síce hrádza končí, ale poľnou 

cestičkou okolo rybárskej chaty sa dostanú 

až do Jalšového, kde opäť vyjdú na hrádzu. 

Nakoniec okolo areálu vodného lyžovania 

v Ratnovskej zátoke sa dostanú do Piešťan, 

kde môžu využiť bohatú sieť cyklistických 

cestičiek. Celá trasa meria cca 20 km.   

Územie v k.ú. Dvorníky - na JZ orientovaná stráň Nitrianskej pahorkatiny vystupujúca od ko-

ryta Váhu s početným výskytom hlaváčika jarného a ponikleca černastého (Zdroj: MÚSES HC). 

 

2.1.9 Iné územia s biologicko-ekologickými a estetickými hodnotami 

Do tejto kategórie boli zaradené ďalšie významné územia z biologického, ekologické-

ho a estetického hľadiska, ktoré predstavujú významné krajinné prvky a môžu byť predmetom 

cestovného ruchu. 

 

Alúvium Váhu  

Územie sa rozprestiera od Sĺňavy po obidvoch brehoch Váhu až po hranice okresu. V 

území sú zachovalé brehové porasty Váhu a jeho ramien, zvyšky pôvodných lužných lesov 

zväzu Salicion albae, mokrade, lúky v inundačnom území, pasienky, kroviská, štrkoviská, 

ovocné sady, polia a pod. Tok Váhu je sprevádzaný súvislým porastom, miestami úzke pásy 

sa striedajú so širšími plochami dobre zapojeného lesa, ktorý reprezentuje skupiny lesných ty-

pov dubových a brestových jasenín. V stromovom poschodí mäkkých lužných lesov prevláda 

vŕba biela, vŕba krehká, topoľ biely, topoľ čier-

ny, poschodie krov reprezentujú vŕba košikár-

ska, vŕba popolavá, v bylinnom poschodí pre-

vládajú nitrofilné druhy ako žihľava dvojdomá, 

lipkavec obyčajný a zádušník brečtanovitý. Ten-

to celok reprezentuje najzachovalejšie brehové 

porasty Váhu v sledovanom území. Váh je dôle-

žitou cestou vtákov, jeho ramená a zátoky im 

slúžia ako potravná a oddychová báza na ťahu. 

Územie biologicky a esteticky dotvára tok Vá-

hu, zároveň je významným biotopom živočíš-

stva (ryby, drobná úžitková zver). Sú to výborné 

hniezdiská vodného vtáctva, najmä kačíc, slúk, 

močiarníc, bučiačikov, trsteniarikov a pod. 

Územie súčasne patrí k dôležitým prírodno-

krajinárskym prvkom, ktoré spestrujú monotón-

ny obraz poľnohospodársky využívanej krajiny. 

Alúvium Váhu sa podľa materiálu Ochrany prí-

rody v okrese Hlohovec delí na: 

 Alúvium Váhu II. - Oblasť medzihrádzového priestoru Váhu od obce Jalšové po Hlohovec 

so zvyškami pôvodných lužných lesov a charakteristickým živočíšstvom. 

 Alúvium Váhu III. - Medzihrádzový priestor Váhu od Hlohovca po obec Siladice so zvyš-

kami lužných lesov a ramennej sústavy rieky. 

 

 

Lesný porast Veľká hora - Fáneš  

Lesný porast Veľká hora - Fáneš leží sevorovýchodne od Hlohovca. Rastú tu zachova-

né spoločenstvá dubov. Predhorie Považského Inovca a vlastný masív sa okrem rozsiahlejších 

dubovo-hrabových lesov vyznačuje aj prímesou agačín na okrajoch a vysádzanou borovicou 

čiernou. Dubovo-cerové lesy - k. ú. Hlohovec, Pastuchov, Tepličky, Dolné Trhovište patria do 

zväzu Quercion pubescentis-petraeae. Z drevín tu prevláda dub zimný, častý je dub cerový, 
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brekyňa obyčajná, javor poľný. Z krov je hojne zastúpený drieň obyčajn, kalina, z bylín ka-

mienkovec modropurpurový, medunka medovkolistá, prvosienka jarná, zvonček broskyňolis-

tý, vnikajú sem aj druhy stepných spoločenstiev a lesných okrajov. Toto územie by mohlo 

slúžiť na krátkodobú rekreáciu obyvateľov mesta. 

 

Lesný porast Mladý háj  

Rozsiahlejšie územie prerušovaných lesných porastov na 

SZ okraji Nitrianskej pahorkatiny. Dubovo - hrabové lesy - k. ú. 

Hlohovec, Kľačany, Sasinkovo, Bojničky. V stromovom poschodí 

sa vyskytuje dub zimný, dub letný, hrab obyčajný, javor poľný, li-

pa malolistá, čerešňa vtáčia, z krovín zemolez obyčajný, svíb kr-

vavý, lieska obyčajná, zob vtáčí, hloh. V bylinnom poschodí pre-

vládajú väčšinou trávnaté druhy ako lipnica hájna, mednička jed-

nokvetá, chlpaňa hájna. Sú tu vytvorené veľmi vhodné podmienky 

pre výskyt drobného živočíšstva. Práve tu sa potvrdil výskyt sysľa 

pasienkového - v súčasnosti jediná známa výskytová lokalita v ok-

rese. 

 

Lesný porast Háje  

Lužné lesy nížinné - k. ú. Trakovice, Šulekovo. Fragment jaseňovo-brestovo-

dubového lesa na nive Dudváhu s hlavnou drevinou jaseňom štíhlym, dubom letným dopĺňané 

brestom hrabolistým, lipou malolistou a hrabom obyčajným. V krovinnom poschodí sa vysky-

tuje klokoč perovitý, lieska obyčajná, hloh, z bylín sa vyskytujú čarovník parížsky, brečtan 

popínavý, pľúcnik lekársky, konvalinka voňavá, cesnačka lekárska, viaceré druhy fialiek a i. 

Lesný porast Háje medzi obcami Červeník a Ratkovce a porast medzi obcami Šulekovo a 

Trakovice rozdelila trasa diaľnice. Tým sa zmenšili posledné lokality výskytu vzácnych dru-

hov, ako kosatec trávolistý a bleduľa letná. Tieto celky slúžili tiež ako refúgium živočíšstva v 

intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine. 

Zvyšky niekdajších lužných lesov pozdĺž toku Dudváh pôvodne patrili do skupiny brestovo-

jaseňových, ale v súčasnosti, po antropogénnych zásahoch tu prevládajú dub letný, jaseň a 

hrab. (Zdroj: MÚSES HC). 

 

 

Zhrnutie: 

 

Skutočný potenciál krajiny z hľadiska cestovného ruchu určuje súlad vzájomného pô-

sobenia všetkých zložiek prírodného prostredia. Kvalita prírodných podmienok je určujúcim 

faktorom, ktorý umožňuje rozvoj cestovného ruchu v regióne. Pre cestovný ruch má význam 

iba prostredie s dobre zachovanými prírodnými hodnotami. 

 

Región Hlohovca môžeme považovať svojím reliéfom za pomerne atraktívny, aj keď 

sa nedá porovnávať s potenciálom Vysokých Tatier, Slovenského raja či Malej Fatry. Reliéf 

analyzovaného okresu je pomerne homogénny. Výnimku tvoria výbežky Považského Inovca, 

ktoré sa vyznačujú členitejším vrchovinovým reliéfom. Preto sa na analyzovanom území ne-

nachádzajú žiadne strediská zimných športov, obyvatelia využívajú možnosť behu na lyžiach 

vo voľnej prírode a taktiež korčuľovanie na zamrznutých vodných plochách a miestnom klzi-

sku. Terén je vhodný na pestovanie voľnočasových aktivít ako bicyklovanie (hrádza na Vá-

hu), na turistiku v každom ročnom období, plávanie a iné športové aktivity.  

 
 

Obr. 13: Syseľ pasienkový  
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Pri zhodnotení klimatických podmienok vychádzam z faktu, že nakoľko Slovensko 

patrí do jedného klimatického pásma, v porovnaní klímy okresu Hlohovec s okolitými časťa-

mi Slovenska nie sú veľké rozdiely. Klíma regiónu predurčuje jeho využitie na poľnohospo-

dársku činnosť a na účely prímestskej a víkendovej rekreácie. Klimatické podmienky sú 

vhodné na realizovanie cestovného ruchu počas celého roku.  

 

Hlohovec a jeho okolie má potenciál stať sa strediskom výskumu floristickej a faunis-

tickej zložky krajiny. Lákadlom je okolie chránenej Poniklecovej lúčky, okolie štátnej prírod-

nej rezervácie Sedliská, Zámocký park, vodné plochy, v ktorých žijú rozličné vodné živočíchy 

a vyznačujú sa pestrosťou zloženia. Okres taktiež vyniká pestrosťou geologickej stavby. 

Na druhej strane je potrebné spomenúť aj negatívne faktory vplývajúce na rozvoj ces-

tovného ruchu ako napr. neustále negatívne vplyvy na životné prostredie, odlesňovanie, de-

vastácia okolia, divoké skládky. Pozitívnym faktom v súvislosti s ochranou životného pro-

stredia je pokračujúce odkanalizovanie obcí, zvýšená kvalita vody v rieke Váh vďaka novým 

technológiám v priemyselných areáloch, znížené množstvo chemikálií v pôde v súvislosti 

s poľnohospodárstvom, vznik zberných miest a kompostární za účelom predchádzania vzniku 

divokých skládok. Problém však stále zostáva v nedbalosti ľudí, ktorí si neuvedomujú, že 

bezohľadným chovaním k svojmu okoliu stratia prírodné bohatstvo, ktoré sa tu po stáročia za-

chovávalo. 

 

K tejto kapitole je žiadúce spomenúť aj propagáciu prírodného potenciálu nachádzajú-

ceho sa v regióne Hlohovecka, ktorá je, objektívne povedané, nedostačujúca resp. žiadna. Ani 

množstvo lokálnych obyvateľov nevie, aké širokospektrálne možnosti realizácie cestovného 

ruchu sa nachádzajú na tomto území a neuvedomujú si, že dobrá propagácia je silnou podpo-

rou rozvoja cestovného ruchu. 
 

 

Odporúčania: (vychádzajú z dotazníkových prieskumov medzi obcami a aktérmi CR 

v okrese Hlohovec) 

 

 V súvislosti s blízkosťou niektorých obci pri rieke Váh, využiť túto strategickú po-

lohu pre realizáciu rôznych aktivít – napríklad vybudovanie cyklotrasy spájajúcej 

obce ležiace na považskej osi smerom až k Seredi, 

 

 cesta mestom Ruží (najviac osadené záhony až do skleníkov v Zámockej záhrade), 

 

 oživiť tradíciu Balatónskych zábav, 

 

 chovanie husí na Váhu, 

 

 rozšíriť Fraštacké putovanie za vínom do okolitých obcí, predĺžiť čas jeho trvania,  

 

 poznávanie tradičných chotárov, 

 

 cesta rybníkmi regiónu Hlohovecka, 

 

 zaviesť akciu – „Dúšok z hlohovských medokýšov“, 
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 spojiť akciu „Ľadové medvede“ s ochutnávkou tradičnej hlohoveckej gastronómie, 

 

 využiť potenciál termálnych prameňov v celej oblasti – návrh na vybudovanie par-

ných kúpeľov atď.,  

 

 zužitkovať oblasti na starých ramenách Váhu a pri štrkoviskách na budovanie rôz-

nych športovísk a oddychovo-rekreačných zón, 

 

 využiť okolité lesy v rámci projektov environmentáleho ladenia, 

 

 vytvoriť skupinu kvalifikovaných turistických sprievodcov, 

 

 pripraviť a vydať letáky a turistického sprievodcu obcou a okolí, 

 

 vybudovať a sprevádzkovať Informačné centrum vrátane návštevníckeho centra s 

dôrazom na podporu ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, 

 

 otvoriť občerstvenie pre turistov s miestnymi špecialitami, 

 

 dobudovať náučný chodník, 

 

 vytvoriť komplexné programové ponuky pre rôzne cieľové skupiny, 

 

 výraznejšie podporiť trvalo udržateľné formy cestovného ruchu (kultúrny turiz-

mus, ekoturizmus). 
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KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH 

UDALOSTÍ V MESTE HLOHOVEC 

 

• 12 000 rokov pred Kr. – Najstaršie stopy osídle-

nia pravekými lovcami v chotárnej časti Diely vo 

východnej časti Hlohovca 

• 5 000 – 3 500 rokov pred Kr. – Enkláva viace-

rých osád v mladšej a neskorej dobe kamennej v 

častiach Diele, Panská Niva, v Svätopeterskej ulici 

a v priestore Námestia sv. Michala. Najstarší vý-

tvarný prejav pravekých ľudí z územia mesta – 

ženské idoly, „venuše“ vypálené z hliny.  

• 1 800 rokov pred Kr. – prvé bronzové pracovné 

nástroje a šperky zo sídliskových nálezov z doby 

bronzovej z Hlohovca 

• 750 – 450 rokov pred Kr. – najstaršie železné 

predmety z halštatských hrobov z ulice Českoslo-

venskej armády a zo Šulekova – z chotárnej časti 

Pri včelíne  

• 250 – 200 rokov pred Kr. – Keltské sídlisko v 

priestore Podzámskej a Michalskej ulice a v časti 

Diele. Najstaršie výrobky zo skla z územia mesta. 

• 0 prelom letopočtov – Germánske osada v časti 

Panská Niva.  

• Prelom 2. – 3. storočia –Bronzová soška Jupitera 

Dolichena tauzovaná striebrom a meďou z mladšej 

doby rímskej, objavená v Komenského ul. 

• 5. storočie – Keramický krčiažtek z obdobia sťa-

hovania národov, objavený v porušenom hrobe v 

ul. T. Vansovej v časti Peter. 

• Po roku 500 – Zárodky prvého slovanského osíd-

lenia 

 

 
 

2.2 KULTÚRNO-HISTORICKÝ POTENCIÁL MESTA HLOHOVEC 

 
Rozvoju cestovného ruchu v území popri existencii bohatého prírodného potenciálu 

napomáha aj kultúrnohistorický potenciál, ktorý tvoria objekty nehnuteľných, hnuteľných, 

muzeálnych a galerijných zbierok. Ide predovšetkým o rôzne kultúrno-historické pamiatky 

ako hrady, zámky, kaštiele, kostoly, kaplnky, kláštory, rôzne prvky ľudovej architektúry, výz-

namné osobnosti daného regiónu a i. Utvárajú určitý kolorit daného prostredia, v ktorom sú 

významným svedectvom historického vývoja územia. 

 

Mesto Hlohovec v súčasnosti nedostatočne využíva potenciál pre cestovný ruch. Za-

tiaľ dostatočne neoceneným je predovšetkým jeho bohatý historický potenciál, ktorý je možné 

v budúcnosti využiť ako jedinečný tematický produkt kultúrno-poznávacieho cestovného ru-

chu. Z tohto dôvodu sa v nasledujúcej časti venujeme podrobnejšiemu pohľadu do jeho histó-

rie. 

2.2.1 História mesta Hlohovec
4
 

 
Mesto Hlohovec leží v západnej 

časti Karpatskej kotliny na dolnom toku 

najdlhšej slovenskej rieky Váh, pod juž-

nými výbežkami pohoria Považský Inovec 

a v západnej okrajovej časti Nitrianskej 

pahorkatiny. Mesto je zložené zo štyroch 

pôvodných sídelných útvarov, ktoré po-

stupne splynuli v jeden celok. Mestečká 

Starý a Nový Hlohovec sa administratívne 

spojili koncom 17. storočia, obec Sv. Peter 

bola pričlenená k Hlohovcu v roku 1953 a 

obec Šulekovo sa stala miestnou časťou 

Hlohovca v roku 1980. Výhodná poloha 

mesta pri rieke nad širokým vážskym údo-

lím s prirodzenou terénnou zníženinou v 

smere na Nitru predznamenali aj vývoj 

osídlenia siahajúci do praveku.  

Najstaršie osídlenie doložené ma-

mutími klami a kamennými nástrojmi pra-

vekých ľudí pochádza zo staršej doby ka-

mennej (12 000 rokov pred Kristom), v 

období mladšej a neskorej doby kamennej 

(5 000 – 3 500 rokov pred Kristom) sa na 

území dnešného Hlohovca rozkladali až tri 

osady, z ktorých sa zachovali pôdorysy 

príbytkov, kostrové hroby, keramika, ka-

menné a kostené nástroje, tiež však zlomky 

venuší - keramických ženských plastík. 

                                                 
4
 Spracované podľa URMINSKÝ, Jozef: Stručné dejiny  

mesta Hlohovec. In: Život v Hlohovci, 2008, č. 12, s. 9-10 
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• 800 – 1 000 – Slovanské hradisko od ulice 

Závalie až po úpätie zámockého návršia, slo-

vanské a veľkomoravské osady v priestore 

Nám. Sv. Michala a v časti Panská Niva. 

Veľkomoravské pohrebisko na námestí sv. 

Michala. 

• 870 – 880 – Fuldské anály uvádzajú doby-

tie hradu Hlohovec Bavormi a k roku 884 je-

ho dobytie Svätoplukom. 

• 907 – Anonymova kronika spomína dobytie 

hradu Hlohovec Starými Maďarmi 

• 913 – 944 – Staromaďarský jazdecký hrob 

z priestoru valu slovanského hradiska. Ho-

nosné nálezy z hrobu prezrádzajú, že išlo o 

jazdca významnej spoločenskej elity Starých 

Maďarov na úrovni rodinných príslušníkov 

kmeňového náčelníka. Zahynul pravdepo-

dobne v boji pri dobývaní hradiska. 

• 1113 – Prvá autentická a hodnoverná pí-

somná zmienka v zoborskej listine o hrade 

Hlohovec – Golguz 

• 12. – 13. storočie – Hrad Hlohovec sídlom 

komitátu  

 

 

Osady tu vznikali aj v nasledujúcej dobe bronzovej a v staršej dobe železnej. Okolo rokov 250 

- 200 pred Kristom si založili na tomto území svoju osadu Kelti a po zlome letopočtov aj prí-

slušníci germánskeho kmeňa Kvádov. 

Významný zlom v dejinách Hlohovca na-

stal po príchode Slovanov okolo roku 500. 

Najskôr len osada na starej obchodnej ces-

te a neskôr veľké slovanské hradisko 

vznikli na vysokom svahu tesne nad rie-

kou Váh. V tomto období sa objavuje aj 

najstaršie pomenovanie Hlohovca – Gal-

gocy a neskôr v 1113 – tom roku písomne 

uvádzaný názov Golguz. Prvá zmienka v 

Zoborskej listine spomína na území Hlo-

hovca rovnomenný hrad. 

Pôvod názvu mesta nie je úplne is-

tý, najskôr je však odvodený od rastliny 

hlohu, (maďarsky – galagonya, odtiaľ 

pomenovanie Galgócz) ktorý sa v podobe 

kríkov a divo rastúcich stromov dodnes 

nachádza na južných a severných svahoch 

mesta. Hrad Hlohovec patrí k jedným z 

najstarších hradov na území Slovenska, 

postavili ho na strategickom bode nad sta-

rým riečnym brodom, ako kráľovský hrad 

bol v 12. – 13. storočí sídlom komitátu. V 

13. storočí osadu pod hradom dosídlili kolonis-

ti. V roku 1275 daroval uhorský kráľ Ladislav 

IV. „ zem kráľovských hostí“ – hrad i osadu 

Hlohovec vplyvnému zemepánovi Abovi. V 

nasledujúcich storočiach sa vystriedali ako ma-

jitelia hlohovského panstva rodiny Ujlaky, 

Thurzo, Forgáč, Páni z Mitrovíc a naposledy 

rodina Erdődy. V 14. storočí dochádza k admi-

nistratívnemu rozdeleniu osady Hlohovec na 

Starý a Nový. 

 
 
Obr. 14 Súpis majetkov zoborského  konventu podáva dôkaz  prvej  

písomnej  zmienky   o meste Hlohovec. Toto písomné svedectvo 

tzv. Zoborská listina z roku 1113 uvádza i prvý písomne zazna-

menaný  názov  mesta  Golguz. (www-e-obce.sk) 
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Osada Nový Hlohovec – zem kráľovských hostí bola v roku 1362 uhorským kráľom 

Ľudovítom I. z Anjou obdarovaná trhovými výsadami a privilégiami mestečka. V roku 1400, 

pod vplyvom pôsobenia nemeckých kolonistov, 

ktorí prišli do Hlohovca v druhej kolonizačnej vl-

ne v 14.storočí, po prvýkrát sa objavuje nemecky 

názov Freistadt (ľudovo Frašták). Význam Hlo-

hovca v 14. storočí mimoriadne pozdvihol zeme-

pán a palatín Mikuláš Kont. Dal prebudovať hlo-

hovský hrad, cez rieku Váh postaviť nový most a 

pri Váhu vedľa cesty do Hlohovca vybudoval špi-

tál (domus hospitalis) s kaplnkou Sv. Ducha. V 

14. storočí vybudovali kolonisti v Novom Hlo-

hovci ležiacom severne od osady Starý Hlohovec, 

pravidelné štvoruholníkové námestie s farským 

kostolom Sv. Michala Archanjela. 

 

Námestie sa stalo pre kupcov z celého 

Uhorska centrom trhov, ktoré sa začínali na Mi-

chala a trvali dva týždne. V 15. storočí sa Hloho-

vec dostal do víru husitských a bratríckych vojen, 

ale aj napriek tomu sa jeho hospodársky rast neza-

stavil. V roku 1465 vydal miestny zemepán Miku-

láš z Iloku (Ujlaky) zakladaciu listinu pre františ-

kánsky kláštor, ktorý vybudovali za severnou brá-

nou mestečka Hlohovec na mieste staršieho kláš-

tora. V rokoch 1555 – 1565 viackrát ohrozovali 

Hlohovec turecké jazdecké oddiely. V období re-

nesancie sa mesto stalo centrom vzdelanosti ve-

denej evanjelickým kazateľmi za výdatnej podpo-

ry zemepanskej rodiny Thurzo. V roku 1584 zalo-

žil Valentín Manckovič v tunajšom kláštore prvú 

kníh tlačiareň, z ktorej vyšli najstaršie tlačené 

knihy na Slovensku. 

V Hlohovci bolo v 16. storočí založené evanjelic-

ké trojjazyčné gymnázium predstavujúce na svoju 

dobu jeden z najvýznamnejších kultúrnych ústa-

vov na Slovensku. Pôsobili v ňom významné 

osobnosti ako napríklad kazatelia Ján Pruno – 

Fraštacký či Peter Bornemisza. Po dobytí hlohov-

ského hradu Turkami v roku 1663 bola škola vy-

pálená a v roku 1681 zanikla. Hrad i mestečko 

Hlohovec sa stal v rokoch 1663 – 1683 najsever-

nejšou tureckou pohraničnou pevnosťou. Turci ho 

opustili až po prehratej bitke pri Viedni v roku 

1683. Váh sa stal v čase tureckej okupácie hranič-

nou riekou, cisár Leopold I. dal preto oproti hlo-

hovskému hradu za Váhom postaviť v rokoch 

1665 – 1669 novú cisársku pevnosť – Leopoldov.  

• 1211 – Prvá hodnoverná písomná zmienka 

o obci Šulekovo (Beruczegu) v opise hraníc 

kaločského arcibiskupa Bertolda pre uhor-

ského kráľa Ondreja II. Staršia zmienka o 

obci pochádzajúca z roku 1138 je falzum. 

• 1241 – Najstaršia písomná zmienka o kos-

tole sv. Petra, pravdepodobného predchodcu 

dnešného farského kostola sv. Michala. 

• 1242 – Tatárske plienenie v okolí hradu, 

zničenie podhradskej osady 

• Po roku 1250 – Dosídľovanie spustošeného 

územia kolonistami  

• 1275 – Uhorský kráľ Ladislav IV. daroval „ 

zem kráľovských hostí“ hrad i osadu Hloho-

vec vplyvnému zemepánovi Abovi. 

• 1294 – 1297 – Abrahám Ruffus ako vlast-

ník časti hlohovského panstva 

• 1301 – Dobitie Hlohovca Matúšom Čákom 

• 1349 – Uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou da-

roval Hlohovec Mikulášovi Kontovi a jeho 

bratom Leukušovia a Bartolomejovi  

• 1353 – Kráľom povolené vyberanie mýta 

na novopostavenom moste cez rieku Váh v 

Hlohovci 

• 1362 – Udelenie mestských privilégií pre 

Nový Hlohovec Okolo roku 1570 – Pod 

vplyvom reformácie prechádzajú zemepáni 

Hlohovca na evanjelickú vieru  

• 1576 – Vypálenie františkánskeho kláštora 

• 1581 – Prvá kníhtlačiareň Valentína Man-

ckoviča v Hlohovci 

• 1639 – Hlohovské panstvo kupuje Adam 

Forgáč 

• 1663 – Dobytie Hlohovca Turkami. Hrad 

Hlohovec sa na dvadsať rokov stáva najse-

vernejšou osmanskou pohraničnou pevnos-

ťou  

• 1663 – Pôvodná obec Šulekovo bola z dô-

vodu výstavby leopoldovskej pevnosti pre-

sunutá smerom na južnejšie na súčasné mies-

to  

• 1663 – Pri dobytí Hlohovca Turkami bola 

vypálená aj evanjelická škola – gymnázium 

založené v 16. stor. Thurzovcami. Škola de-

finitívne zanikla roku 1681. 

• 1683 – Koniec tureckej okupácie 

• 1709 – Hlohovské panstvo v rukách pánov 

z Mitrovíc 

• 1720 – Panstvo Hlohovec kupuje Juraj Er-

dödy 

• 1722 – Založenie pivovaru pod Sedliskami  
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Po pominutí tureckého nebezpečenstva a po skončení stavovských povstaní odkúpil v 

roku 1720 hlohovské panstvo gróf Juraj Erdődy. Jeho potomkovia zveľaďovali panstvo, naj-

mä však kancelár Jozef Erdődy. Ten dal v rokoch 1790 – 1800 prebudovať hlohovský hrad na 

prepychový kaštieľ zodpovedajúci dobe a vkusu viedenského cisárskeho dvora.  

 

V roku 1802 pri príležitosti návštevy 

cisára Františka II. dal v areáli zámockého 

parku postaviť empírové divadlo, v súčasnos-

ti najstaršie stojace divadlo na Slovensku. 

Počas revolúcie v roku 1848 boli v Hlohovci 

súdení a popravení dvaja velitelia slovenské-

ho dobrovoľníckeho zboru, Karol Holuby a 

Viliam Šulek. Na mieste ich popravy v obci 

Beregseg bol v roku 1928 odhalený pamätník 

a v roku 1948 bola obec premenovaná na Šu-

lekovo. V roku 1872 v rámci reorganizácie 

Nitrianskej župy sa Hlohovec stal jedným z 

dvanástich slúžnovských okresov so sídlom 

okresného súdu. V roku 1882 otvorili za pri-

spenia vtedajšieho školského inšpektora Gus-

táva Libertényho sídliaceho v Hlohovci v 

meste prvú meštiansku školu v Nitrianskej 

župe. 

Mesto sa významne začalo hospodár-

sky vzmáhať po vybudovaní železničnej trate 

Leopoldov – Nitra v roku 1898. Z dovtedy 

agrárneho mestečka presláveného najmä vi-

nohradníctvom sa stáva priemyselné mesto. 

Najstarší bankový dom – Fraštacká sporiteľ-

na bol založený v roku 1872. V roku 1909 

spustila prevádzku hlohovská elektráreň a v 

roku 1912 bola na mieste dnešnej ZENTIVY 

založená Zweigova vozová a nábytková tová-

reň. Neodmysliteľnou súčasťou mestečka bo-

li plávajúce mlyny na rieke Váh.  

Po skončení 2. svetovej vojny po roku 

1945 sa zmenila architektonická tvár mesta. 

Časť starého Hlohovca bola asanovaná a na-

hradená sídliskovou zástavbou, v roku 1964 

bol cez rieku Váh vybudovaný nový cestný 

most. V 60-tych rokoch 20. storočia získalo 

mesto neoficiálny titul Hlohovec – mesto ru-

ží. Po reorganizácii a zániku okresu v roku 

1969 sa v roku 1996 Hlohovec stal znovu 

okresným mestom. Najcennejšími prírodný-

mi celkami sú tu zámocký platanový park a 

francúzske terasy pod kaštieľom, v severnej 

časti mesta na južnom výbežku Považského 

Inovca sa nachádza, v roku 1974 vyhlásená 

 

• 1776 – Zrušenie cintorína okolo kostola sv. 

Michala a kostola Všetkých svätých a zalo-

ženie súčasného obecného cintorína pod hlo-

hovskou kalváriou  

• 1790 – 1800 – Zavŕšenie prestavby hradu 

na prepychový kaštieľ - rezidenciu kancelára 

Jozefa Erdödyho 

• 1848 – Poprava slovenských martýrov V. 

Šuleka a K. Holubyho 

• 1858 – V Hlohovci založená prvá verejná 

židovská škola 

• 1872 – Hlohovec sídlom okresného úradu a 

súdu 

• 1874 – Založenie hasičského zboru  

• 1878 – Výstavba najstaršej meštianskej 

školy v Nitrianskej župe 

• 1891 – Výstavba židovskej synagógy v 

Hlohovej ulici na mieste staršieho chrámu 

• 1897 – 1898 – Výstavba železničnej trate 

Leopoldov – Nitra 

• 1908 – Výstavba dieselovej elektrárne v 

ulici M.R. Štefánika 

• 1909 – Stabilné elektrické osvetlenie v 

Hlohovci v plnej prevádzke 

• 1912 – Založenie vozovej a nábytkovej to-

várne  

• 1914 – Prvý let lietadlom z Hlohovca do 

Nitry 

• 1933 – V Pribinovej ulici vysvätili novo-

postavený kostol evanjelickej cirkvi a.v. 

• 1935 – V Šulkeove vysvätili nový rímsko-

katolícky kostol 

• 1943 – do činnosti uviedli slovenskú alka-

loickú továreň, predchodcu Slovakofarmy a 

dnešnej Zentivy. 

• 1953 – Kedysi samostatná obec Sv. Peter 

pričlenená k Hlohovcu 

• 1954 – Otvorenie novej pôrodnice v Pribi-

novej ulici. 

• 1956 – V domácnostiach Hlohovca sa obja-

vil prvý televízny prijímač  

• 1960 – Zrušenie okresu Hlohovec 

• 1965 – Uvedenie novopostavenej poliklini-

ky do prevádzky 

• 1980 – Obec Šulekovo sa stala miestnou 

časťou Hlohovca 

• 1993 – Historické jadro Hlohovca vyhláse-

né za pamiatkovú zónu 

• 1996 – Hlohovec opätovne okresným mes-

tom 
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HRADNÁ  CESTA 

 

Hrady a hradné objekty majú neza-

stupiteľné miesto v kultúrnom de-

dičstve krajiny, ako aj v jej poten-

ciáli cestovného ruchu. Hlavným 

poslaním Hradnej cesty je spájať 

tieto objekty nejakým spoločným 

„produktom“.  Podľa vzoru niekto-

rých námetových ciest známych 

pod názvami Burgenstrasse, v ang-

ličtine Castle Route ide 

o vytvorenie produktu putovania po 

Slovensku.. Jedná sa o etapové pu-

tovanie od hradu k hradu, spozná-

vanie krajiny, miest, pamiatok a 

prírodných zaujímavostí. Do tohto 

projektu je zapojený aj hlohovský 

zámok, ktorý by si zaslúžil dôstoj-

nejšiu. 

chránená prírodná rezervácia Sedliská (miestne Soroš) s poniklecovou lúčkou. Miesto posky-

tuje pekný výhľad na Hlohovec a údolie Váhu, podobne ako aj vyhliadka Šanec v smere na 

Bojničky, ležiaca v nadmorskej výške 343 metrov n. m. a prevyšujúca údolnú nivu Váhu o 

viac ako 200 metrov.  

 Ako vidno história mesta je veľmi rôznorodá, a preto bude potrebné zúročiť bohatstvo 

tohto kultúrneho a historického potenciálu pre zvýšenie atraktívnosti v oblasti cestovného ru-

chu.  

 

2.2.2 Kultúrne pamiatky mesta Hlohovec 

 

  

            Hlohovec patrí medzi najkrajšie situované mestá západného Slovenska. Jeho poloha 

pri rieke Váh, obklopenie vŕškami Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny, je skutočne 

malebná a očarujúca. Mesto je spojnicou medzi svetoznámymi kúpeľmi v Piešťanoch 

a starodávnou Nitrou, Bojnicami a Bratislavou. Hlohovec má niekoľko zaujímavých prírod-

ných zákutí i historicky pozoruhodných lokalít, ktoré lákajú návštevníkov mesta i jeho obyva-

teľov na prechádzku a načerpanie duševnej sily z krásy mohutných stromov, či pestrých kve-

tov.  

 

2.2.2.1 Areál zámockej záhrady 

 

 Zámocký areál spoločne so zámockou záhradou tvoria významnú pamiatkovú zónu 

v Hlohovci, pričom tento priestor slúži ako vyhľadávaná oddychová zóna, kde sa Hlohovčania 

i návštevníci mesta veľmi radi zdržiavajú a trávia svoj voľný čas. Okrem mnohých historic-

kých a prírodných pozoruhodností atraktivitu tejto časti mesta zvyšuje aj blízky areál kúpali-

ska s minigolfovým ihriskom a skateboardová rampa. Zároveň  sú historické budovy 

v zámockej záhrade využívane pri konaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí (koncer-

tov, divadelných predstavení, speváckych i športových súťaží).   

Kaštieľ – pôvodne ide o stredoveký hrad a v súčasnosti predstavuje najvýznamnejšiu 

 
 

Obr. 15 Hlohovský zámok (www.hlohovec.sk) 
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dominantu mesta a zároveň významnú historicko-architektonickú pamiatku. Nachádza sa juž-

ne od Hlohovca na okraji rozsiahleho stromového anglického parku s francúzskymi terasami. 

Jeho počiatky siahajú do 11. storočia a prvýkrát sa uvádza v známej tzv. zoborskej listine. 

Sídlili v ňom majitelia hlohovského panstva. Vystriedali sa v ňom členovia rodu Ujlaky 

s najvýznamnejším predstaviteľom Mikulášom Kontom, ďalej Thurzovci, Forgáčovci, krátky 

čas páni z Mitrovíc a napokon Erdödyovci. Poslední zemepáni hrad prestavali na pohodlné 

panské sídlo.  Od roku 1951 slúžil hlohovský zámok ako obývacie priestory a učebne Vý-

chovného ústavu pre mládež v Hlohovci. Ten sa v roku 1996 presťahoval do novovybudova-

ných priestorov v blízkosti zámku a odvtedy je interiér zámku verejnosti neprístupný.  

Kaplnka na zámku – táto sakrálna pamiatka má svoj stavebný základ už v polovici 

14. storočia. Striedaním vlastníkov zámku, menila i kaplnka svoje poslanie. Z vnútorného vy-

bavenia je najcennejším artefaktom barokový oltár, ktorý môžeme dnes obdivovať, podobne 

ako aj ďalšie predmety z interiérového vybavenia ka-

plnky a zámku vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. 

V roku 1993 bola kaplnka vďaka sponzorskej pomoci 

reštavrovaná.   

Empírové divadlo – ide o významnú pamiat-

ku s nadnárodným významom. Divadlo dal postaviť 

roku 1802 Jozef Erdödy. Ide o jediné zachované 

šľachtické divadlo v strednej Európe. Hlavným stavi-

teľom divadla (Commedie Hau) bol známy staviteľ 

Pietro Travaglia; bol zrejme i autorom sochárskej vý-

zdoby vonkajšej fasády. Budova má jednoduchý ob-

dĺžnikový pôdorys s fasádami členeným plastickými 

kvádrovaním. Zaujímavá je výzdoba nad rímsou, kde 

sú umiestnené erby rodu Erdödyovcov a 

pod ním nápisové tabule o stavbe divadla. 

Pod rímsou sa na fasáde nachádzajú figu-

rálne reliéfy. Využité sú antizujúce motívy 

znázorňujúce detské postavy s hudobnými 

nástrojmi pri oberaní a lisovaní hrozna. In-

teriér divadla je dekorovaný empírovými 

maľbami. V čase svojej najväčšej slávy 

hostilo divadlo taliansku opernú spoloč-

nosť, hercov z viedenských 

a budapeštianskych divadelných scén. 

Tradovaná je prítomnosť skladateľa Lud-

wiga van Beethovena. Dnes je divadlo zrekonštruované a v hojnej miere je k dispozícií pre 

rôzne kultúrno-spoločenské udalosti počas celého roka.  

Jazdiareň – pochádza zo začiatku 19. storočia a uzatvára juhovýchodný areál zámoc-

kého parku. Bola čiastočne prestavaná v 20. storočí. V súčasnosti sa v jej priestoroch nachá-

dza depozit Vlastivedného múzea.  

Skleník – ide o prízemnú budovu zo začiatku 19. storočia. V čase najväčšieho rozkve-

tu sa v nej nachádzalo veľa vzácnych a exotických rastlín a drevín. Bohatosť flóry skleníka 

 
 

Obr. 17 Empírové divadlo v Hlohovci (www.hlohovec.sk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empírové divadlo 

 
 

Obr. 16 Interiér kaplnky na zámku Hlohovec (Stru-

hár, 1998) 
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často pútala záujem rôznych cestovateľov, ktorý ho nezriedka farbisto opisovali vo svojich 

cestovných denníkoch.  

Altánok nad francúzskymi terasami – pôvodne ide o stredovekú vežu hradu z 15. 

storočia, ktorá bola v 16. a 17. storočí prestavaná a zakončuje terasovité dvíhanie sa záhrad. 

Horná časť altánku s ihlanovou strechou dostala konečnú podobu v 19. storočí.  

Grotta – ide o štylizovanú romantickú 

jaskyňu z 19. storočia umiestnenú nad vyvierač-

kou. V interiéry hneď pri vstupe sa nachádza 

kamenná plastika boha Neptúna (Poseidóna). 

Grotta čiastočne zásobuje vodou jazierko 

v zámockom parku. Pred stavbou sa nachádza ka-

kamenná fontána. 

Menažéria – nachádza sa v spodnej časti 

parku pri jazierku pod svahom, na ktorom je kaš-

tieľ. Ide o pôvodne hospodársku budovu pre po-

treby pánskeho dvoru na kaštieli. Pochádza 

z druhej polovice 18. storočia a je vybudovaná 

v kruhovom pôdoryse s kamenno-tehlového 

muriva. Na priečelí budovy je zamurovaná 

doska s latinským nápisom. 

Parková úprava zámockého areálu – 

dominantné sú francúzske terasy prepojené 

kamennými schodiskami. Spodná časť areálu 

prechádza do anglického parku s bohatou vý-

sadbou platanov a ďalších vzácnych drevín. 

Centrum parku tvorí zámocké jazierko 

s prítokovým kanálom z prelomu 18. a 19. storočia.  

K ďalším architektonickým a sta-vebným pozoruhodnostiam patrí napríklad spodná 

vstupná brána do zámockého areálu. Pochádza z 19. storočia a je zložená z veľkej brány po 

stranách s hranolovými vežičkami s cimburím a z malej vstupnej bránky. 

 
 

Obr. 18 Grotta – umelo vytvorená jaskyňa v Zámockej zá-

hrade (www.hlohovec.sk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empírové divadlo 

 
 

Obr. 19 Terasovité francúzske záhrady pod altánkom 

v Zámockej záhrade (www.hlohovec.sk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empírové divadlo 

 
 
 

Obr. 20 Jazierko v Zámockej záhrade s platanovou lúčkou v pozadí (www.hlohovec.sk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empírové divadlo 
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Kultúrno-historické pamiatky zámockého areálu v spojení s jeho prírodnými danosťa-

mi a celkovou nápaditou kultiváciou prostredia pôsobia veľmi komplexným dojmom. Jednot-

livé stavebné objekty v zámockej záhrade sú citlivo zasadené do prírodného prostredia a ku 

každému vedie prístupový chodník, resp. cesta. Takáto výrazne koncentrácia pamiatok posky-

tuje priaznivé podmienky pre ich využitie v cestovnom ruchu.  

 

 

2.2.2.2 Námestie sv. Michala 

 

 Závažnú historickú a pamiatkovú hodnotu má Námestie sv. Michala vďaka výskytu 

viacerých sakrálnych stavieb a objektov, ale i budov profánneho charakteru. Ide o hlavné ná-

mestie Hlohovca, ktoré vzniklo v 14. až 15. storočí. Námestie má pravidelný štvoruholníkový 

tvar; v jeho centre stojí farský kostol a po stranách historická domová zástavba profánneho 

charakteru zo 17. až 19. storočia. V podzemných častiach námestia, najmä na jeho severnej 

a južnej strane, sa nachádzajú pivnice s gotickými a neskorogotickými architektonickými prv-

kami.  

 Farský kostol sv. Michala – kostol bol samozrejmou súčasťou rozvíjajúcich sa feu-

dálnych mestečiek, akým bol aj Hlo-

hovec. Objekt stojí v centre štvor-

uholníkoveho námestia. Jeho začiatky 

siahajú až do 13. storočia, ale staveb-

né jadro objektu možno datovať do 

začiatku 15. storočia. Z čias baroko-

vej prestavby kostola z 18. storočia 

pochádza aj veľká časť interiérového 

vybavenia. Ide predovšetkým o oltáre 

s ústrednými plastikami a obrazmi. 

Tento kostol, nazývaný aj farský, je 

centrom rímskokatolíckej obce veria-

cich v Hlohovci.  

 Kaplnka sv. Anny – nachá-

dza sa južne od presbytéria kostola 

sv. Michala. Je to baroková stavba 

oktogonálneho pôdorysu s interiéro-

vou výzdobou, ktorej dominantu tvorí 

barokový hlavný oltár. Táto pôvodne 

pohrebná kaplnka slúžila ako osá-

rium.  

 Súbor sakrálnych pamiatok v okolí kostola sv. Michala –  V okolí kostola 

a kaplnky sa do polovice 18. storočia rozprestieral cintorín. Na jeho mieste sa zachovali sak-

rálne kamenné plastiky. Pred kostolom stojí kamenný kríž s korpusom a plastika Piety. Pri se-

vernom murive kostola je to plastika sv. Floriána, postavená na vysokom stupňovitom pod-

stavci, doprevádzaná menšími plastikami sv. Rocha a sv. Šebastiána. Pri južnom múre kostola 

je umiestnená socha sv. Rocha a plastika Najsvätejšej Trojice. Najcennejšou plastikou je so-

cha Panny Márie – Immaculata, umiestnená na vysokom stĺpe s iónskou hlavicou, ktorý je 

osadený na masívnom hranolovom podstavci s plastikami svätcov. Na podstavci je reliéf sv. 

Rozálie. Socha Panny Márie pochádza z 2. polovice 18. storočia. (Brezovský a i., 1993) Ďal-

šia plastika, šaštínska Pieta je umiestnená nad cestou na južnej strane námestia. 

 
 
Obr. 21 Kostol sv. Michala Archanjela a kaplnka sv. Anny (www.hlohovec.sk) 
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 Baroková zástavba domov – ide o pomerne kompaktnú radovú zástavbu budov 

v západnej a južnej strane námestia. Budovy majú neskorogotický pôvod doložený, ako sme 

spomínali architektúrou pivníc. Do pozornosti dávame barokovú budovu bývalej radnice 

a ďalších administratívno-správnych orgánov mesta, dnes mestského kultúrneho centra. 

V štíte budovy sa nachádza farebná plastika erbu mesta. Barokový pôvod má i budova dneš-

nej knižnice a ďalšie budovy, kde sídlia rôzne obchody a predajne.  

 Západnú časť námestia až do roku 1884 zdobila tzv. Lehelova veža. Zrejme išlo 

o súčasť mestského opevnenia z 15. až 16. storočia. Jej podoba sa nám zachovala na mnohých 

výtvarných vyobrazeniach a vedutách.  

 Hotel Jeleň – ide o najvýznamnejšiu a najdominantnejšiu profánnu pamiatku námestia 

sv. Michala, ktorú datujeme do 17. storočia. Práve z tohto obdobia pochádza stavebné jadro 

dvojpodlažnej budovy s oblúkovými arkádami vnútorného dvora a zaklenutie priestorov na 

prízemí budovy. Pod stavbou sa nachádzajú rozsiahle pivničné priestory. Táto v jadre rene-

sančná budova nás upúta výraznými empírovými a neoslohovými úpravami (zo začiatku 19. 

storočia pochádza aj cenná stropová maľba empírového charakteru). Po rozsiahlej rekonštruk-

cii slúži v súčasnosti budova vyhľadávané centrum spoločenského združovania obyvateľov 

i návštevníkov mesta. V areáli funguje hotel, kaviareň a reštaurácia. V rozsiahlych pivničných 

priestoroch sú umiestnené bowlingové dráhy a biliardový stôl. 

 

Obr. 22 Profánna dominanta Námestia sv. Michala v Hlohovci hotel Jeleň (Kamenčík, 2011) 
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2.2.2.3 Ďalšie významné objekty sakrálnej architektúry 

 

 Špitálik s kostolom Ducha Svätého 
– budova ľudovo nazývaného „špitáliku“ sa 

nachádza po ľavej strane Váhu pri ceste 

smerom od mosta do centra mesta na Hollé-

ho ulici. V rokoch 1351 – 1365 ho dal pos-

taviť spoločne s kostolíkom zasväteným 

Duchu Svätému Mikuláš Kont s manželkou 

Klárou. Pôvodne gotická podoba špitálika 

i kostola sa nezachovala, pretože bola v 18. 

storočí klasicisticky upravená Jozefom Er-

dődym. Špitálik slúžil ako  útulok pre cho-

rých a najchudobnejších obyvateľov stredo-

vekého mesta a v kostolíku sa realizovala 

náboženská výchova osadenstva špitálika. 

Od stredoveku slúžila ako útulok pre cho-

rých a chudobných, neskôr ako starobinec a 

objekt nemocnice. V súčasnosti po rozsiahlej rekonštrukcii sa v kostole vykonávajú cirkevné 

obrady a vo zvyšku objektu sídli farský úrad. Kostolík má zachované gotické stavebné jadro, 

obdĺžnikový pôdorys s jedným nárožným pilierom (pôvodne boli štyri). Architektonicky naj-

významnejšie sú predovšetkým pôvodné okná v južnej stene kostolíka. Západné okno má jed-

noduchú trojlístkovú kružbu a východné zdobí bohatá rastlinným motívom štylizovaná kruž-

ba.  

 Františkánsky kláštor a kostol Všetkých svätých – Oba objekty stoja na Františkán-

skom námestí a sú vzájomne prepojené. Obe budovy majú gotický základ s výraznými rene-

sančnými a barokovými úpravami. Podľa doterajšej pamiatkarskej literatúry kláštor i kostol 

vznikli v roku 1492, keď Vavrinec Ujlaky povolal do Hlohovca žobravý rád františkánov. 

 
 

Obr. 23 Kostolík Ducha Svätého so špitálikom (Kamenčík, 2011) 

 
 

 

Obr. 24 Františkánsky kláštor s kostolom Všechsvätých (Kamenčík, 2011) 
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Objekt kostola je starší ako kláštor, pričom ten bol ku kostolu pristavený v druhej polovici 14. 

storočia s pôdorysom v tvare písmena L. Ku kostolu pri severnej stene presbytéria bola posta-

vená hranolová veža. Z tohto obdobia sú zdokumentované mnohé výrazné neskorogotické ar-

chitektonické prvky. Objekt bývalého kláštora je štvorkrídlová dvojpodlažná stavba s vnútor-

ným dvorom uprostred. Chodby a miestnosti sú zaklenuté krížovými klenbami a valenými 

klenbami s lunetami. Do vnútorného dvora sú orientované teraz zasklené, pôvodne otvorené 

oblúkové arkády. Na stene vnútorného dvora sú 

umiestnené rekonštruované (2011) slnečné ho-

diny s maľbou slnka uprostred. Medzi domi-

nanty kláštorného interiéru patrí refektár (pô-

vodne kláštorná jedáleň). Tento priestor zaujme 

bohatou štukovou výzdobou a dobovým nábyt-

kom. Dnes sa využíva pri rôznych kultúrno-

spoločenských udalostiach (svadobné obrady, 

koncerty, recitály atď.). Väčšiu časť kláštora 

dnes využíva Vlastivedné múzeum v Hlohovci, 

kde v priestoroch umiestnilo a sprístupnilo via-

ceré expozície prírodovedného 

a spoločenskovedného charakteru.   

 Medzi sakrálne objekty v Hlohovci mu-

síme zaradiť aj kostol evanjelickej cirkvi a. v., 

ktorý leží na Pribinovej ulici. Objekt bol postavený v roku 1933 a dodnes slúži svojmu účelu.  

 Sakrálnu kultúru a pamiatky v meste reprezentujú aj viaceré plastiky. Väčšina z nich 

sa sústredí na samotnom hlavnom námestí a na cintoríne; ďalšie sú rozptýlené po celom mes-

te. Väčšina z nich pochádza z 18. a 19. storočia. Medzi najznámejšie patrí výjav Ukrižovanie; 

z ďalších socha Ecce homo na Nitrianskej ulici alebo kríž s korpusom umiestnený pred cinto-

rínom.  

 

2.2.2.4 Pamiatky a pozoruhodné objekty hlohovského cintorína 

 

 Kaplnka Sedembolestnej Panny 

Márie – nachádza sa na vršku nad cinto-

rínom a je prirodzeným ukončením vo 

svahu sa dvíhajúcich kaplniek barokovej 

Kalvárie. Pod kaplnkou sa nachádzajú 

hrobové priestory, preto sa objekt zvykne 

nazývať aj hrobka Erdődyovcov. Ide 

o najmenší sakrálny objekt evidovaný 

v súpise pamiatok mesta. V interiéry ka-

plnky sa zachoval hlavný oltár 

s pozlátenou plastikou Piety.  

Baroková Kalvária na cintoríne 

– Komplex menších stavieb tvorí Kalvá-

riu na svahu pod Kaplnkou Sedembolest-

nej Panny Márie. Pôvodne bola súborom 

siedmych zastavení krížovej cesty 

a vrcholového súsošia s trojicou Ukrižo-

vaných z r. 1734. Neskôr bol ku Kalvárii 

  
 

Obr. 26 Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na vršku hlohovského 
cintorínu, ktorá zakončuje barokovú kalváriu (Kamenčík, 2011) 

 
 

 
 

Obr. 25 Refektár františkánskeho kláštora (www.hlohovec.sk) 
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pripojená pôsobivá scéna Snímania Krista z kríža. Z pôvodnej krížovej cesty sa zachovalo 

šesť kamenných reliéfov. Boli umiestnené na kamenných stĺpoch povedľa cesty na Kalváriu, 

v miestach dnešných kaplniek Krížovej cesty. Po r. 1892 boli pôvodné zastavenia premiestne-

né a osadené do terasy vedľa jaskyne Lurdskej Panny Márie, kde sa nachádzajú dodnes. Boha-

tú sieť architektonických pamiatok na cintoríne dopĺňa aj súbor unikátnych neorománskych a 

neogotických kaplniek z konca 19. storočia, ktoré dodávajú celému areálu atmosféru dobo-

vých severotalianskych cintorínov. 

 

 

2.2.2.5 Pamiatky židovskej kultúry v Hlohovci a v areáli židovského cintorína 

 

 Židovská kultúra zanechala v Hlohovci výraznú stopu. Mimo duchovného odkazu zos-

tali po nej aj rôzne pamätihodnosti architektonického charakteru priamo v centre mesta 

a najmä na židovskom cintoríne.  

Stará synagóga (modlitebňa) – predpokladá sa, že ide o prízemnú pozdĺžnu stavbu 

z polovice 18. storočia, ktorá sa nachádzala v hornej časti Hlohovej ulice. Pri asanácii budovy 

sa našli hebrejské na stenu maľované texty novoročných modlitieb.  

Nová synagóga – bola vybudovaná v roku 1891 na hranici Hlohovej ulice a námestia. 

Jej architektúra vychádzala z maursko-orientálneho štýlu. Budova bola dimenzovaná pre 800 

ľudí. V roku 1960 bola synagóga asanovaná a musela ustúpiť výstavbe nového mosta cez rie-

ku Váh. Zachovalo sa z nej niekoľko menších náboženských predmetov a kapotáž jednej 

z vežičiek, ktorá je momentálne umiestnená v areáli židovského cintorína 

Židovská škola – ide o doposiaľ stojacu budovu situovanú po ľavej strane pri vstupe 

do mesta smerom od mosta. Jej súčasná podoba odzrkadľuje prestavbu z roku 1898. Má tvar 

písmena „L“ a patrí k nej aj areál školského dvora.  

Rituálny kúpeľ (mikve) – ide o prízemný rodinný dom za budovou kostola Ducha 

svätého. Rituálny kúpeľ postavili v 18. storočí a svoju funkciu plnil až do prvej deportačnej 

vlny, kedy bol zrušený a zabraný pre iné účely. 

Židovský cintorín (beth olam) 
– cintorín sa nachádza na Nitrianskej 

ulici a stúpa do mierneho svahu, kde 

naň nadväzuje mestský cintorín 

s Kalváriou. Priestor židovského cinto-

rína je ohraničený vysokým kamenno-

tehlovým múrom z 19. storočia, 

v ktorom sa nachádzajú zamurované 

staršie vstupy do cintorína.  

V dolnej časti cintorína sa na-

chádza malá budova domu smútku 

(ciduk hadin) z 18. storočia. V jej inte-

riéri je umiestnená časť nábytku 

s vybavením zo zbúranej synagógy 

a predmety pohrebného spolku Chevra 

kadiša.  

Samotný cintorín môžeme rozdeliť na dve časti. V priestore starého cintorína sú 

umiestnené vzácne židovské barokové náhrobníky z polovice 18. storočia a významné 

hrobové miesta. V tejto časti cintorína nájdeme hromadné hroby z morových epidémií, ale aj 

posledné miesta odpočinku významných osobností – ide o hrobové miesto Sáry Ley van Gel-

 
 
Obr. 27 Židovský cintorín v Hlohovci; dominuje mu  Dukesova hrobka vybudo-

vaná podľa hrobu  pramatky Ráchel (Struhár, 1998). 
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dernovej, starej matky Heinricha Heineho. Ďalším takýmto miestom je hrob hlohovského ra-

bína a učenca Mordechaja Deutscha z roku 1773. Architektonicky pozoruhodná a cenná je 

hrobka Markusa Dukesa v podobe hrobu pramatky Ráchel v Betleheme z 19. storočia. 

V novej časti cintorína nachádzame hroby a náhrobníky z 20. storočia.  

 Nazdávame sa, že zúročenie duchovného i pamiatkového bohatstva, ktoré v Hlohovci 

vytvorila židovská komunita sa môže stať mimoriadne cennou ponukou pre cestovný ruch. Je 

samozrejmé, že tieto pamätihodnosti budú priťahovať špecifickú skupinu záujemcov. Vyplýva 

to z historického faktu, ktorý sprevádzal osud Židov po celom svete, čím chcem vysloviť sku-

točnosť, že židovské pamiatky v meste, najmä cintorín, navštevujú príbuzní tú zomrelých ob-

čanov. Príbuzenská vetva nemôže však plnohodnotne reprezentovať potenciál zachovaného 

bohatstva, preto treba ich kultúru citlivo prízvukovať aj v univerzálnejších a populárnejšie 

komunikovateľných kontextoch pre široký okruch návštevníkov mesta. Iba tak sa môže aj táto 

časť kultúrnej proveniencie mesta rovnoprávne začleniť do kontextu ponúkaného bohatstva 

cestovného ruchu v meste Hlohovec.  

 

 

Ďalšie pamätné miesta židovskej kultúry v okrese Hlohovec 

 

 Prítomnosť židovskej komunity v hlohovskom okrese dokladajú viaceré pamiatky 

a pamätníky roztrúsené po celom regióne. Mimo Hlohovca, kde je sústredená ich podstatná 

časť, v  okolitých obciach je situácia nasledovná: 

 Jestvujúce židovské cintoríny evidujeme v obciach Horné Otrokovce, Dolné Otrokov-

ce, Tekolďany, Tepličky, Horné Trhovište, Merašice, „Galanová“, Pastuchov, Kľačany , Sa-

sinkovo, Bojničky, Siladice, Leopoldov, Červeník. Zaniknuté židovské cintoríny sa nachádza-

li v obciach Žlkovce, Trakovice a Dvorníky. Synagógy sú prítomné v Siladiciach 

a Dvorníkoch. V oblasti „Panónia“ stojí pomník židovským obetiam druhej svetovej vojny.  
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2.2.2.6 Ďalšie pozoruhodné objekty profánnej architektúry v meste 

 

 Najstaršou ulicou dnešného Hlohovca je Hlohová ulica, preto na nej môžeme nájsť ve-

ľa pozoruhodných stavebných objektov. Na východnej strane sa zachoval celý rad domov, 

ktoré sú podpivničené pivnicami ešte zo stredove-

ku a renesancie. Z pamiatok, ktoré sú už asanova-

né lemovali túto ulicu židovská synagóga, staré 

židovské domy a tzv. Lehelova veža. 

Z existujúcich pamiatok treba spomenúť budovu 

bývalej židovskej školy, budova pôvodne starej 

radnice, kde dnes sídli základná ľudová škola. Se-

vernú časť ulice zakončuje budova zo začiatku 20. 

storočia, ktorá slúžila červenému krížu a dnes je 

využívaná ako dom dôchodcov.  

Klasicistickú architektúra profánnej pro-

veniencie reprezentujú v Hlohovci predovšetkým 

dva objekty. Prvým je zemianka kúria, tzv. dom 

Frideczkých; pozostáva z hlavnej obytnej časti, al-

tánku a stromového parku. Ďalšou budovou je tzv. 

sokolovňa, ktorá dnes slúži telovýchovným úče-

lom.  

 Na Pribinovej ulici sa nachádza 

vzhľadom veľmi zaujímavá a pútava bu-

dova. Pôvodne ide o budovu štátnej ško-

ly z roku 1911, ktorú poznáme aj pod 

pomenovaním „Kamenná škola“. V dolnej časti 

tej istej ulice sa nachádza budova bývalého tzv. 

„živnostenského domu“, ktorá bola obklopená 

vkusnými secesnými vilami. Povšimnutiahodná je 

aj historický cenná budova, kde donedávna sídlila 

polícia a pôvodne slúžila ako objekt okresnej ne-

mocenskej poisťovne.  

 Na začiatku Podzámskej ulice smerom od 

námestia sa nachádzalo niekoľko zaujímavých pro-

fánnych stavieb, z ktorých sú dnes už niektoré asa-

 
 
Obr. 30 Renesančný dom na Podzámskej ulici  (Struhár, 1998) 

 
 

Obr. 28 Zemianska kúra Frideczkých (Struhár, 1998) 

 
 
Obr. 29 Budova tzv Kamennej školy na ulici M. R. Štefánika (Kamenčík, 

2011) 
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MLYNY  NA  VÁHU 

 

Po dlhé desaťročia sa realizovalo v Hlohovci 

mletie obilovín v malých riečnych mlynoch 

na Váhu. Boli to mlynky, ktorý kolesá boli 

poháňané spodnou vodou. Pred prvou sveto-

vou vojnou u nás na Váhu bolo až 17 takých 

mlynov na lacnú pohonnú energiu. Neskôr sa 

objavil Michalský mlyn na Pažiti a mlynov 

na Váhu ubudlo na polovicu. Zánik mlynár-

stva v meste spôsobilo obliehanie nemeckých 

vojsk počas druhej svetovej vojny. Po vojne 

museli byť zvyšné mlyny na príkaz regulácie 

rieky  rozobrané. Posledný vážsky mlyn na 

brehu rieky existoval ešte v roku 1956. Po 

jeho zrušení skončila éra vážskych mlynov 

v Hlohovci. 

nované (napr. Fuchsmanov dom, veľa barokových a secesných budov). Najznámejšia z nich, 

doteraz stojaci objekt, je renesančná kúria. Hneď v jej susedstve sa nachádzala budova býva-

lej starej fary, kde svojho času pôsobil významný slovenský klasicistický spisovateľ Ján Hol-

lý.   

 Na ulici M. R. Štefánika, ktorej hornú časť momentálne tvorí pešia zóna, môžeme vi-

dieť opäť zaujímavé architektonické objekty. Smerom od námestia nás hneď na začiatku upú-

ta budova bývalého okresného úradu, dnes mestského úradu v Hlohovci. Jej výstavba prebie-

hala v rokoch 1929 – 1932. V jej susedstve bolo postavené v roku 1919 hlohovské kino Ura-

nia; neskôr bol na tomto mieste postavený kultúrny dom, ktorý bol neskôr upravený na dnešné 

kino Úsmev. V hornej časti ulice sa nachádza budova starej pošty a fungovala tu od konca 19. 

storočia až do polovice 20. storočia. Nižšie stoja meštianske domy s pozoruhodnými pivnič-

nými priestormi. Medzi dominanty ulice patrí aj budova najstaršej meštianskej školy v bývalej 

Nitrianskej župe z roku 1888; dnes v nej sídli prvá základná škola. Smerom na sever sa na-

chádzala kaplnka sv. Rozálie postavená z vďaky za skončenie morových epidémií; 

v súčasnosti je vkomponovaná do jedného z domov. O čosi severnejšie stojí budova prvého 

valcového mlyna v Hlohovci. Oproti nej na ľavej strane ulice sa nachádza secesná budova, 

kde dnes sídli špeciálna základná škola.  

 Medzi pamiatky mesta môžeme zaradiť aj tzv. Robotnícky dom, ktorý bol postavený 

v roku 1924 a bol centrom robotníckeho hnutia v meste. V súčasnosti slúži ako výstavná sieň 

a je súčasťou Vlastivedného múzea v Hlohovci.   

 

 

2.2.2.7 Technické pamiatky mesta 

 

 Hlohovec počas svojho historického vývinu väčšinou vystupoval ako prirodzené ad-

ministratívno-spoločenské centrum, ktoré muselo promptne reagovať na potreby svojich oby-

vateľov takmer vo všetkých oblastiach občianskej vybavenosti, infraštruktúry, siete výroby 

a služieb, prípadne zabezpečenia ponuky práce 

atď. Z toho vyplýva, že mesto sa muselo sú-

strediť aj riešenie pragmatických podmienok 

zvyšovania komfortu bývania. Preto vhodnú ži-

votnú klímu v prostredí mesta tvorí súlad kul-

túrno-duchovných a predmetno-pragmatických 

predpokladov bytia. Komplex takto zadefino-

vaných faktorov napĺňajú rozmanité technické 

zariadenia a priemyselné objekty, ktoré v svojej 

dobe prinášali úžitok obyvateľom, no zároveň 

sa niektoré z predstavovali charakteristický pr-

vok ich identifikácie smerom navonok. Naj-

známejšie technické pamiatky mesta možno da-

tovať už od 18. storočia. Je zrejmé, že dnes ich 

funkčnosť je výrazne obmedzená, prípadne tie-

to objekty sú už nefunkčné a nevykonáva sa 

v nich pôvodná činnosť, ba často sú iba nemí 

svedkovia minulých čias. Z tohto dôvodu treba 

počítať s tým, že stav ich zachovalosti je rôzny, čo sa dá využiť pri fakultatívnych aktivitách 

návštevníkov mesta iba diferencovane a výberovo. V Hlohovci evidujeme nasledujúce tech-

nické pamiatky. 
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Michalský mlyn z r. 1929 umiestnený na Tehelnej ulici. Ide o poschodovú budovu 

zasadenú do radovej uličnej zástavby s vročením a nápisom „Michalský mlyn“ na priečelí. 

Pôvodné strojové vybavenie je zachované, no budova samotného mlynu v súčasnosti chátra. 

Kameňolom s násypom úzkokoľajnej 

železnice z 19. až 1. pol. 20. stor. sa nachádza 

v severnej časti mesta v extraviláne mesta pod 

Sedliskami v polohe Soroš. Z technického vy-

bavenia sú zachované zvyšky násypky a trasy 

úzkokoľajnej železnice. Zachovali sa aj  zvyš-

ky železničného mosta cez pivovarský jarok.  

Budova elektrárne pochádza z rokov 

1908 – 1910 leží na ulici M. R. Štefánika 

a dodnes je súčasťou areálu elektrárne 

a v tomto zmysle slúži pôvodnému účelu. 

Ide o jednu z najstarších dieslových elek-

trární na Slovensku a prvú svojho druhu 

v hornom Uhorsku. Architektúra objektu je 

charakteristická pre technické stavby zo za-

čiatku 20. storočia. Zachované je pôvodné 

členenie suterénov i nadzemných objektov 

s krovmi. Ako jediná zo spomínaných tech-

nických pamiatok je označená pamätnou ta-

buľou osadenou na samotnej budove pri prí-

ležitosti stého výročia jej postavenia (2008).  

 

Budova Agrasolu sa nachádza na ulici M. R. Štefánika. Zadná časť budovy je pozo-

ruhodná zachovaným pôvodným architektonickým prevedením zo začiatku 20. storočia. 

Zaujímavou technickou pamiatkou je cestná komunikácia Pribinovej ulice. Ide 

o dláždenú cestu z čadičových kociek, tzv. „mačacích hláv“. Ulica spájala hlavné námestie 

so železničnou stanicou a bola vybudovaná v 30. rokoch 20. storočia firmou Inžesta. 

V súčasnosti je táto mestská komunikácia výrazne zaťažená automobilovou dopravou.  

Cestný most z roku 1912 je dnes príkla-

dom architektúry prvých železobetónových kon-

štrukcií. Torzo mosta pôvodne viedlo cez rieku 

Váh. Po jeho odstrelení v roku 1945 zostala do-

dnes zachovaná len jeho šulekovská časť cez mŕt-

ve rameno Váhu. Z architektonických prvkov je 

dnes rozpoznateľné secesne stvárnené kovové zá-

bradlie a betónové stĺpiky.  

Stredoveký drevený most, ktorý sa obja-

vuje na mnohých historických mapách 

a umeleckých vyobrazeniach maliarov bol zná-

mou dominantou mesta. Dodnes sa z neho za-

chovali drevené pilóty v šiestich poliach, ktoré sú 

narazené do koryta Váhu. Pochádzajú zo 14. – 

17. storočia a niesli dnes nezachovanú drevenú 

lávku. Zvyšky tohto mosta môžeme pozorovať približne 50 metrov pod súčasným cestným 

mostnom. 

 
 

Obr. 32 Historická budova dieslovej elektrárne v Hlohovci  (www.elap-

hlohovec.sk) 

 
 

Obr. 33 Piloty z pôvodne stredovekého mostu cez rieku 

Váh (www.elap-hlohovec.sk) 

 
 

Obr. 31 Tradičné hlohovské mlyny na Váhu (Kulich, 2002) 
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PIVOVARNÍCTVO 

 

S myšlienkou založenia pivovaru prišiel Juraj 

Erdödy už v roku 1722. Pivovar od začiatku 

slúžil na výrobu sladu a piva nielen pre sa-

motné mesto, ale i pre okolie. Tvorili ho vár-

ne piva, dva domy sladovní, byt pivovarníka. 

Neskôr si budovu prenajali Židia 

a realizovali v ňom výrobu. Okrem panstva 

sa pivo konzumovalo v hostincoch 

v Hlohovci i v okolí. V roku 1907 sa ďalším 

prenajímateľom pivovaru stal Jozef Müller., 

ktorý začal vyrábať 10° a 12° svetlé pivo, no 

občasne sa prifarbením a prisladením svetlé-

ho piva vyrábalo 12°, 13° a 16° tmavé pivo. 

V tom čase sa jeho ročná produkcia pohybo-

vala okolo 15 tisíc hektolitrov. V súčasnosti 

sú budovy v súkromnom vlastníctve, no na-

priek tomu sa podarilo oživiť tradíciu Hlo-

hovského ležiaku, ktorú treba podporovať 

v zmysle prezentácie mesta. 

      TEHLIARSTVO NA HLOHOVECKU 

 

Prvé stredoveké tehly v Hlohovci nachádza-

me v horizonte 12. a 13. storočia. Je nepo-

chybné, že až do polovice 14. storočia je vyu-

žitie tehly v architektúre Hlohovca viac ako 

sporadické a až s príchodom kolonistov a so 

založením Nového Hlohovca sa začalo 

s rozšírenou výrobou tehál v poľných tehel-

niach za Váhom, kde sa nachádzali kvalitnej-

šie ložiská tehliarskej hliny. V horizonte z 15. 

storočia sa objavujú v Hlohovci prvé strešné 

korýtka a dlaždice. V 16. storočí sa v období 

renesancie objavujú sporadicky rozmerovo 

menšie renesančné tehly. Pozoruhodnou je 

renesančná tehla objavená pri výskume go-

tického Kostola sv. Ducha.Masový rozvoj 

značkovaných tehál v Hlohovci nastáva v 17. 

storočí. Okrem Hlohovca sa pálená tehla vy-

rábala aj v obciach okolo Hlohovca. Dolože-

né sú napríklad tehly Koplotoviec, Horného 

Trhovišťa, Horných Otrokoviec, Šulekova, 

Trakovíc, Merašíc a Dvorníkov. 

DROTÁRSKA TRADÍCIA 

 

Spája sa najmä s vytvorením chránenej dielne 

umelecko-úžitkového drotárstva., ktorá fun-

govala do roku 2000. Najväčšiu časť takmer 

vyše 100 druhového výrobného programu 

väčšinou spotrebného charakteru tvorili rôzne 

košíky, vázy, vešiaky, stojany na sviece a zr-

kadlá, spony  a ihlice do vlasov, náušnice  a 

pod. Významnou súčasťou existencie tejto 

dielne bola účelová propagácia rôznych ume-

lecko-úžitkových predmetov z drôtu, ale i 

pomerne podrobná propagácia histórie slo-

venského drotárstva.  

Pivovar z roku 1722. Jeho areál pozostáva 

z hlavne poschodovej budovy z 18. stor. 

a z ďalších výrobných a distribučných objektov z 

19. až začiatku 20. storočia. Pivovar sa nachádza 

na Dukelskej ulici. 

 

Kruhová pec tehelne z roku 1918 

a ďalšie výrobné budovy z 20. a 30. rokov 

20. storočia. Tehelňa sa nachádza pod Gá-

borskou horou vo východnej časti mesta 

v extraviláne. Areál je v súčasnosti adapto-

vaný na strelnicu. 

 

Železničný most cez rieku Váh. Už 

z roku 1898 pochádza jeho spodná časť 

s pilotmi. Jeho vrchná konštrukcia bola vyhoto-

vená po druhej svetovej vojne, no jej pôvodné 

klenutia sa nezachovali, keďže boli v roku 1945 

odstrelené. 

 

Sieť uvedených technických pamiatok 

predstavuje vhodný potenciál pre využitie 

v cestovnom ruchu v tom prípade ak sa prekryje 

s podobnou sieťou kultúrnych a prírodných pa-

miatok. Takáto implementácia je vhodná 

z viacerých dôvodov. Keďže väčšina technických 

pamiatok sa nachádza na hranici intravilánu 

a extravilánu mesta, je priamo zasadená do prí-

rodného prostredia a môže pri vhodnom a primeranom vytvorení turistických ciest podať 

komplexnejší pohľad na krajinu v okolí mesta a jej súlad s využívaním priemyselno-

technických objektov do nej zasadených. Druhá výhoda spočíva v tom, že niektoré zaujímavé 

prírodné objekty sa priamo nachádzajú v blízkosti technických pamiatok – navyše proporcia 

ich atraktívnosti je striedavo preskupovaná raz smerom k technickým a inokedy smerom 
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k prírodným pamiatkam. Práve vyváženosť spomínaných častí sa môže stať tou správnou ces-

tou, ako plodne a zároveň zaujímavo sprítomniť mesto a jeho najbližšie okolie. 

 

 

Odporúčania:  

 

 

 Využiť dôležitú polohu mesta, ktoré sa nachádza na križovatke ciest k historickým 

okolitým mestám ako Nitra, Trnava, Piešťany. Strategicky zužitkovať túto výhodu pre 

rozvoj cestovného ruchu našom regióne.  

 

 Na základe predchádzajúcej perspektívy klásť dôraz na potrebu prepojenia hlohovské-

ho regiónu vypracovaním spoločného produktu cestovného ruchu s týmito mestami. 

 

 Vytvoriť turisticko-informačnú kanceláriu (ako súčasť cestovnej kancelárie, resp. ako 

časť výkonu jednotného kontaktného bodu). 

 

 Sústrediť dôraz na vytvorenie takých produktov propagácie cestovného ruchu v ok-

rese, ktoré vytvoria jednotnú identifikačnú bázu regiónu s ohľadom na jej zvláštnosti 

a tradičné hodnoty.  

 

 V marketingovej komunikácii využiť symbol mesta Archanejela Michala spolu 

s farebnou bielo-modrou kombináciou ako produkt prezentácie mesta navonok. Zjed-

notiť tieto identifikačné prvky v komunikácii identity mesta.  

 

 Sústrediť sa na obnovu a sprístupnenie hlohovského zámku, ktorý by sa mal stať do-

minantou rozvoja cestovného ruchu v meste i okrese.  

 

 Širokospektrálne využiť priestory hlohovského zámku na účely umiestnenia expozícií 

múzea, na účely podujatí cirkevných príležitostí (kaplnka na zámku), prípadne na rôz-

ne komerčné účely. 

 

 Symbolicky obnoviť historické obchodné trasy križujúce naše mesto (ide o cesty vod-

né – rieka Váh i po súši). 

 

 Obnoviť oddychovo-relaxačné prostredie Námestia sv. Michala vybudovaním pešej 

zóny. 

 

 Symbolicky obnoviť niektoré z technických pamiatok v meste.  

 

 Nemí svedkovia minulosti (architektonicky pozoruhodné objekty v meste). Tento pro-

dukt cestovného ruchu môže byť zameraný tematický na významné sakrálne objekty 

v meste, profánne objekty v meste, prípadne technické pamiatky.  

 

 Prepojiť objekty technických pamiatok so zaujímavými prírodnými lokalitami, 

v ktorých sa nachádzajú.  
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 K predchádzajúcemu produktu by bolo vhodne vytvoriť mapu týchto pamiatok, prí-

padne ich virtuálnu prehliadku 

 

 Spropagovať a sprístupniť pamiatky židovskej kultúry v meste a v okrese. 

 

 Vybudovať pamätník pripomínajúci bohaté tradície židovskej obce v meste. 

 

 Označiť informačnými tabuľkami v meste miesta, kde stále dnes už nejestvujúce výz-

namné objekty mesta (napr. synagóga, tzv. Lehelova veža). 

 

 Sprítomniť tradíciu pltníctva na Váhu a významne postavenie mesta na tejto rieke. 

 

 Oživiť bohaté tradície vážskych mlynov, obnova Michalského mlyna a vytvorenie ex-

pozície mlynárstva; prípadne umiestnenie makety tradičného vodného mlynu na rieke 

Váh, ktorý by sa mohol využiť ako reštaurácia, prípadne opäť ako priestory na propa-

gácia a zviditeľňovanie histórie tohto remesla.  

 

 Zámocký poznávací okruh (zoznámenie sa s areálom Zámockej záhrady – prírodnými 

a stavebnými dominantami). 

 

 Zdôrazňovať revolučný odkaz slovenského povstania v stopách mesta Hlohovec, vyu-

žiť ich na propagáciu Hlohovca ako jedného s centier udalosti revolučných rokov 19. 

storočia.  

 

 Obnoviť pôvodnú činnosť letného kina v Zámockej záhrade 

 

 Oživené povesti v uliciach mesta (spoznávanie kraja sprostredkované pútavými poves-

ťami a legendami). 

 

 Vytvoriť produkty cestovného ruchu zamerané na obnovu a propagáciu tradičných 

remesiel v regióne – drotárstvo, mlynárstvo, pltníctvo, tehliarstvo, keramika. 

 

 Využiť tradíciu tehliarstva v meste a okolí. Vytvoriť podmienky na propagáciu histórie 

výroby tehly formou sprístupnenie historických pecí, prípadne návrhu muzeálnej ex-

pozície.  

 

 Obnoviť veľmi populárnu  výrobu ručne vyrábaných umelecko-úžitkových predmetov 

z drôtu. Implementovať takto obnovenú tradíciu do existujúcej infraštruktúry drotár-

skych chodníkov na Slovensku.  

 

 Oživiť tradíciu pivovarníctva formou propagácie Hlohoveckého ležiaku. Pracovať na 

pritiahnutí investora do areálu pivovaru s cieľom vytvoriť agroturistické zariadenie. 

 

 V „hajlochu“ (prechádzka hlohovskými vinicami s prezentáciou tradičných spôsobov 

spracovania vína). 

 

 Rozšíriť súčasnú virtuálnu prehliadku pamätihodností mestom Hlohovec na úroveň 

okresu. 



                                                                                          
 

 
47 

 

 Spropagovať a prípadne sprístupniť časť hlohovských katakomb – napr. Stálou expo-

zíciou vín s ochutnávkou vo františkánskych pivniciach. 

 

 Rozmiestniť mapy Hlohovca v prepojení na jeho okolie na strategické miesta 

v Hlohovci resp. v okolitých obciach. 

 

 Putovanie starými mapami – návšteva miesť a objektov, ktoré v minulosti slúžili iné-

mu ako dnešnému účelu. 

 

 Naďalej podporovať veľmi dobrú tradíciu a aktivitu súťaže EX LIBRIS v tvorbe kniž-

nej značky detí. Touto medzinárodnou súťažou si robí Hlohovec dobré meno aj 

v zahraničí.  

 

 Sprístupniť areál židovského cintorína s jeho pamiatkami. 

 

 Pre výrazné bohatstvo vzácnych drevín v Zámockej záhrade vyšpecifikovať návrh na 

vytvorenie akejsi „botanickej záhrady“ s označením názvu stromov na štítkoch. 
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2.3 KULTÚRNO-HISTORICKÝ POTENCIÁL OKOLITÝCH OBCÍ 

 
 Kultúrne a historicky zaujímavé lokality poskytujú aj ďalšie obce a lokality v okrese 

Hlohovec. Svojou historickou hodnotou sú veľmi významné nielen z hľadiska regionálneho 

významu, ale v niektorých prípadoch aj celonárodného, ba i nadnárodného. Vo všeobecnosti 

možno konštatovať, že väčšina obcí okresu Hlohovec disponuje tradičnými objektmi historic-

ko-kultúrnej hodnoty, ako sú napríklad rôzne objekty sakrálnej a profánnej architektúry. Do 

prvej skupiny môžeme zaradiť predovšetkým budovy kostolov, ktoré dopĺňajú rôzne kaplnky, 

sakrálne plastiky, prícestné kríže atď. Druhú skupinu reprezentujú napríklad početné kaštiele, 

ktoré sú väčšinou neprístupné pre svoj zlý stav, alebo sú v rekonštrukcii. V prílohe č. 3 uvá-

dzame v prehľadnej tabuľke  zoznam  architektonických pozoruhodností jednotlivých obcí 

mimo tých, ktoré sme analyzovali priamo v texte. 

 

Leopoldov – mesto leží na južných výbežkoch Považského Inovca. V jednotlivých historic-

kých etapách dostalo mesto pomenovania ako napríklad „Prvá bašta kresťanstva“ alebo menej 

populárny „Mesto na sopke“. Jeho vznik si vynútili vojenské okolnosti 17. storočia. Keďže 

novozámocká pevnosť nevydržala nápor Turkov, rozhodol sa Leopold I. vybudovať ďalšiu 

pevnosť na ostrovčeku s močaristým terénom, ktorý odkúpil od hlohovských zemepánov. 

Pevnosť budovali od roku 1665 do roku 1669 a mala riešiť ochranu habsburského mocnárstva. 

Svojho času bola najmodernejším a najväčším hradom strednej Európy. Pevnosť naplno vyu-

žila svoje uplatnenie až počas protihabsburských bojov. Výnimočný je fakt, že ju neohrozilo 

ani jedno obliehanie, ani priami úder. Po prijatí Bachovho dekrétu v roku 1855 získala leopol-

dovská pevnosť nové poslanie. V uvedenom roku začala fungovať ako väzenský ústav. Oby-

vateľstvo v blízkosti vznikajúceho „Mestečka“ pozostávalo najprv z remeselníkov, ktorí bu-

dovali pevnosť. Postupne sa vytvoril podhradná obec, kde možno datovať začiatky dnešného 

mesta Leopoldov.  

 Dominantou obce Leopoldov je 

už spomínaná v blízkosti stojaca pev-

nosť, ktorá bola vybudovaná v polovici 

17. storočia a pôvodne mala slúžiť ako 

protiturecký obranný  hrad. 

Z architektonického hľadiska bola má 

pevnosť hviezdicový pôdorys a bola rea-

lizovaná podľa vzoru vtedajších neskoro-

talianských pevnostných stavieb. Rozlo-

ha pevnosti je 56 hektárov, obranné šance 

dosahujú výšku až 9, 5 metra. Pevnosť je 

zapísaná do zoznamu národných kultúr-

nych pamiatok. Súčasťou areálu sú na-

sledujúce objekty: bastionové opevnenie 

s bránami (šance, východná a západná 

brána), veliteľská budova, tri budovy 

väzníc, väzenský špitál a objekt práčov-

ne. V priestoroch areálu väznice sa na-

chádzajú aj zaujímavé expozície v rámci 

zriadeného Múzea väzenstva, kde sú 

umiestnené rôzne predmety a kuriozity, prostredníctvom ktorých sa pokúšali trestanci dostať 

na slobodu. V areáli väznice sa nachádzajú aj viaceré pamätné dosky pripomínajúce búrlivé 

 
 

Obr. 34 Kresba leopoldovskej pevnosti (www.leopoldov.sk) 
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udalosti a osudy ľudí spojené práve s pobytom v tomto zariadení. Je tu umiestnený pamätník 

dozorcov – obetí leopoldovskej vzbury z roku 1991, ďalej sa tu nachádza pamätník politic-

kých väzňov, ktorí zomreli vo väznici a symbolický hrob neznámeho politického väzňa.  

 Medzi ďalšie národné kultúrne pamiatky patrí 

budova rímskokatolíckeho kostola Svätého Ignáca. 

Bola postavená v roku 1681 a jeho stavbu realizovali 

jezuiti. Počas svojej existencie kostol viackrát vyho-

rel, no vždy bol opravený. Kostol tvorí jednolodie so 

segmentovým uzáverom presbytéria, s pristavenou 

novšou sakristiou a vstavanou vežou. Interiérové za-

riadenie tvorí hlavný oltár Svätého Ignáca, klasicis-

tický bočný oltár Panny Márie, stĺpová oltárna archi-

tektúra, klasicistický bočný oltár, klasicistická krsti-

teľnica, sväteničky a relikviár.  

 Most na trolaskoch vznikol ešte počas stavby 

pevnosti v polovici 17. storočia a bol postavený nad 

jedným z ramien Váhu. Spájal západnú bránu pev-

nosti s osadou, kde sa usadili remeselníci pracujúci 

na pevnosti. Piliere mosta tvoria kvádre z pieskovca 

a klenbu mosta zas tehly. 

 Po udelení mestského súd-

nictva Leopoldom I. bol v roku 1678 

postavený pranier. Ide o renesančný 

štvorhranný, na bokoch prehĺbený 

kamenný stĺp so strieškou slúžiaci na vykonávanie verej-

ných trestov – tzv. „pranierovanie“. V dolnej časti piliera sa 

nachádza malý výklenok, v ktorom visí na krátkej reťazi 

veľká kamenná guľa. Tento objekt je zaradený medzí ná-

rodné kultúrne pamiatky. Pôvodne stál tento stĺp s výškou 

tri metre na inom mieste, ale v roku 1960 bol premiestnený 

do priestorov mestského parku. Na pranieri sa vykonávali 

verejné tresty, tak, že odsúdený bol oň priviazaný. Tresty sa 

udeľovali za krádeže, ohováranie, verejné pohoršenie, ublí-

ženie atď. Výkon trestu sa najčastejšie realizoval v nedeľu, 

v dňoch sviatkov alebo jarmoku, aby pranierovaný bol vy-

stavený zrakom čo najväčšieho počtu ľudí. Previnilcov sú-

dila Mestská rada a na jej čele stál richtár.  

 
 

Obr. 35 Kostol sv. Ignáca (Kamenčík, 2011) 

 

 
 

Obr. 36 Most na trolaskoch (Kamenčík, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 37 Pranier (Kamenčík, 2011) 
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            SILADICKÁ  KERAMIKA 

 

Obec Siladice preslávila aj povestná siladic-

ká keramika. Jej história je bohatá a siaha do 

počiatkov osídlenie Siladíc Slovanmi. Svoje 

korene má dnešná siladická keramika 

v Modre a v habánskej keramike. V polovici 

20. storočia prichádzajú do obce keramikár-

ski majstri z Modry. Najskôr začali pracovať 

v podomácky uspôsobenom prostredí a až 

neskôr prestavaním niekoľkých hospodár-

skych budov dostali k dispozícii dielňu, ktorá 

sa postupne stala akousi manufaktúrou.  

 

 Medzi zaujímavé objekty  v Leopoldove patrí aj budova železničnej stanice. Je jednou 

z najstarších na Slovensku a vzácna najmä uchovaním prvkov tradičnej architektúry. Už 

v roku 1876 bol daný do prevádzky úsek Trnava – Leopoldov. 

 Povšimnutiahodné sú sakrálne plastiky, ako napríklad rokokový Mariánsky stĺp pred 

kostolom z polovice 18. storočia a tiež rokoková prícestná socha Svätého Jána Nepomuckého 

z druhej polovice 18. storočia.  

 

Madunice – prvá písomná zmienka 

o Maduniciach je uvedená v Zoborskej 

listine a pochádza z roku 1113. Listina 

spisovala majetky zoborského opátstva. 

Patrili sem i Madunice, spomínané v tej-

to listine pod názvom Medenz, s uvede-

ním, že v tejto osade je akási vŕba, ktorá 

tvorí hranicu medzi majetkami kráľa Ko-

lomana a zoborského kláštora. Medzi 

najzaujímavejšie objekty obce patrí Pa-

mätná fara Jána Hollého. Je národnou 

kultúrnou pamiatkou a predstavuje výz-

namnú kultúrno-historickú pamiatku 

profánnej ľudovej architektúry. 

V interiéry sa nachádza vybavenie fary (jej vznik možno datovať do polovice 17. storočia) 

a artefakty s pôsobenia Jána Hollého, významného slovenského spisovateľa a osobnosti ná-

rodného obrodenia. Prítomnosť Hollého osob-

nosti v obci pripomína aj pamätná socha.  

 

Posádka – z historického i archeologického 

hľadiska ide o mimoriadne vzácnu lokalitu. 

Približne 10 km južne od Hlohovca pri rieke 

Váh v chotárnej časti Dvorníkov v miestnej 

časti Posádka sa nachádza chatová osada Bereg 

a nad ňou zvyšky stredovekého hradu, ktorý 

poznáme pod označením Szolgagyőr.  Išlo 

 
 

Obr. 38 Budova železničnej stanice v Leopoldove (Kamenčík, 2011) 

 

 
 
Obr. 39 Budova fary, v ktorej pôsobil Ján Hollý, dnes funguje ako 

pamätná izba  (Kamenčík, 2011) 
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o hraničnú posádku (pevnosť), ktorá sa spomína v roku 1229. Szolgagyőr bol zrejme súčasťou 

strážneho systému na západnom pohraničí a stredisko hradného županstva. Hrad chránil dôle-

žitý brod dôležitý brod cez Váh pri Dvorníkoch. V roku 1294 už neexistoval. Táto lokalita je 

mimoriadne cenným archeologickým náleziskom dokladajúcim prostredníctvom nájdených 

artefaktov kultúrno-spoločenský vývin tejto oblasti. Najnovšie výskumy ukazujú, že hrad pod 

týmto menom môžeme skôr situovať priamo do Hlohovca (hrad v Hlohovci) a pevnosť na Po-

sádke treba označiť pomenovaním „Zeldvar“. 

 

 Asi 900 metrov južne od obce  ležia zvyšky románskeho hradiska, spomínaného ako 

stredisko hradného išpánstva v r. 1217 až 1282. Okrem tohto hradiska sú v okolí Posádky ešte 

dve kruhové hradiská s prstencovým valom. Pochádzajú spred 10. storočia a vznikli pri sta-

rom brode, ktorý bol známy už pred n. l.  

 

 

Odporúčania: 

 

 

 Strategicky sa sústrediť na vytvorenie produktov cestovného ruchu, ktoré by propago-

vali „NAJ“ objekty a oblasti celého regiónu, ktoré predstavujú akýsi vývozný artikel 

smerom k oživeniu cestovného ruchu.  

 

 Využitie rieky Váh na vytvorenie jednotnej propagácie miest a obcí. 

 

 Vybudovať most s lávkou spájajúci Hlohovec a Šulekovo v koridore pôvodného histo-

rického mostu pri Zámockej záhrade. 

 

 Označiť a zviditeľniť vzácne hrobové miesta okresu (dôraz na ich historickú 

i umeleckú hodnotu). 

 

 Využiť množstvo kaštieľov nachádzajúcich sa v okrese a vybudovať značenú náučnú 

cestu kaštieľmi. 

 

 Vybudovať a označiť pekné vyhliadkové miesta v okrese, ktoré nájdeme na výbežkoch 

Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny.  

 

 Bohatstvo kostolov v oblasti ponúka možnosti „sakrálnej turistiky“. 

 

 Putovanie „zvonicami“ okresu a rôzne ďalšie tematické chodníky. 

 

 Spopularizovaním oživiť významnú archeologickú lokalitu na Posádke s dôrazom na 

historické formovanie hlohovského regiónu, prípadne turisticky zatraktívniť túto ob-

lasť sprístupnením pamiatok z tejto lokality.  

 

 Vytvoriť tematickú poznávaciu cestu (chodník), mapujúcu udalosti z obdobia turecké-

ho obliehania. Zahrnúť do tejto cesty dodnes existujúce pamiatky a ich primerané 

označenie.  
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2.4 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SO VZŤAHOM K OKRESU HLOHOVEC 

 

2.4.1 Osobnosti Hlohovca a ich duchovná stopa v meste 

 

 Mesto Hlohovec prechádzalo od svojho vzniku postupnými administratívno-

správnymi, kultúrno-spoločenskými i etnicko-náboženskými zmenami. Je len prirodzené, že 

vo víre týchto občianskych pulzácií vystupovali do popredia ľudia, ktorí sa svojou činnosťou 

výrazne zapísali do pomyselných duchovných dejín Hlohovca. Mesto sa tak stalo nielen rodi-

skom, ale i pôsobiskom mnohých významných kultúrnych, spoločenských a vedeckých deja-

teľov. V minulosti boli nositeľmi kultúrnych tradícii v meste najmä duchovní, učitelia, členo-

via panovníckych rodov, ktoré vlastnili Hlohovský zámok, prípadne výrazná individualita 

z radov obyvateľov.  

 

Odkaz ideálov humanizmu a renesancie 

  

Pohľad na plejádu týchto osobností treba sústrediť už do 16. storočia, kedy v meste 

pôsobili viacerí humanistický učenci a intelektuáli, ktorí vnášali prostredníctvom svojej čin-

nosti do mesta ducha pokrokového myslenia. Na prvom mieste musíme uviesť Jána Pruna 

Fraštackého, rodáka z Hlohovca, evanjelického učiteľa, ktorý sa preslávil tým, že preložil 

Luterov Katechizmus (zároveň ide o druhú tlačenú knihu v našich národných dejinách). Po-

dobne aj ďalší z reformačných kňazov, učiteľov a spisovateľov, Peter Bornemisza, sa svojou 

činnosťou výrazne zapísal do dejín renesančného Hlohovca. V meste založil aj jednu z prvých 

kníhtlačiarni na území Slovenska, ktorú neskôr prebral významný kníhtlačiar Valentín Man-

ckovič (Farinola). Kníhtlačiareň sídlila v tom čase v priestoroch františkánskeho kláštora 

a z jej dielne vyšlo viacero významných kníh obohacujúcich kultúrne Slovensko. Do okruhu 

tejto skupiny vzdelancov treba zaradiť aj Valentína Ecka (Ecchia), pôsobiaceho na dvore 

Turzovcov. Je autorom pätnástich básnických, pedagogických a politických spisov, kde sa 

prezentuje ako rozhľadený intelektuál danej doby. V časoch reformácie sa priestory kláštora 

využívali pre účely evanjelickej školy. Od roku 1581 tu pôsobilo gymnázium, kde pôsobili 

popredné osobnosti kultúrneho a náboženského života s nadregionálnym významom. Popred-

ní rektori školy vyvíjali tvorivú činnosť v oblasti písania učebných textov, rôznych dizertácií 

z humanitných a prírodovedných odborov a tiež aj teologické diela. Zásluhou hlohovského 

gymnázia sa stal Hlohovec až do polovice 17. storočia popredným centrom vzdelanosti 

v hornom Uhorsku.  

 

Františkánska kultúrna iniciatíva 

 

          Evanjelické kultúrne zázemie malo relevantnú alternatívu v kresťanskom kultúrnom 

priestore, ktorého najzávažnejší predstavitelia boli členovia františkánskeho rádu, sídliaci vo 

františkánskom kláštore v Hlohovci pri kostole Všetkých svätých. V kláštore sa po storočia 

sústreďovala aktívna kresťanská inteligencia, ktorá sa prezentovala svojou pestrou literárnou 

aktivitou. Keďže vychádzala z kresťanského univerzalizmu, treba ju chápať v širšom výz-

name. Na jednej strane sa vyznačovala jednej strane verejnosťou (spisby apoštolského charak-

teru) a na druhej strane vedeckosťou (odborné spisy teologické, filozofické, literárno-vedné, 

matematické, botanické, zoologické a iné). Toto konštatovanie dokazuje, že literárna činnosť 

františkánov významne pôsobila v službách národného povedomia, kultúrno-duchovného po-

vzbudzovania ľudu a vedeckého napredovania. V Hlohovci pôsobili osobnosti, ktoré boli svo-
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jou činnosťou pevne spútané s mestom a neprekročili horizont jeho provinciálnosti, no záro-

veň v kláštore sa vystriedalo veľa bratov. História hlohovských františkánov vyjavuje mnohé 

mená významné nielen v živote kresťanskom, no i literárnom. Väčšina učiteľov hlohovskej 

kláštornej školy  pracovala v oblasti  spisby náboženského charakteru, ale i v iných sférach li-

terárnej práce mali  svoj čestný a v niektorých prípadoch nezastupiteľný zástoj.  Z  výz-

namných  františkánov-literátov je známe  pôsobenie Jána  Abrahamffyho autora viacerých 

duchovných príručiek pre kňazov a rehoľníkov, hlohovský pobyt Hugolína Gavloviča, výz-

namného predstaviteľa svetskej barokovej poézie. Františkáni v Hlohovci sa aktívne stýkali 

s Jánom Hollým, ktorému odznela vo františkánskom kostole kázeň. Anton Bernolák bol 

zase jedným z vizitárov hlohovského kláštora. Tradíciu hudobnej a piesňovej činnosti repre-

zentujú Juraj Bajan a Edmund Pascha, ktorí vo svojej pozostalosti zanechali rukopisy pies-

ní a modlitieb a stali sa priekopníkmi barokovej duchovnej hudby na Slovensku. 

V hlohovskom kláštore vznikla aj najstaršia notovo zanamenaná hudobná pamiatka františ-

kánskej rehole tzv. „Hlohovský pašionál“. Jej autorom je Bernard Naiman. Z najbližšieho 

obdobia sa do povedomia literárneho Slovenska významne zapísal ďalší člen františkánskeho 

rádu v Hlohovci, čelný predstaviteľ a zakladateľ avantgardného hnutia Katolícka moderna, 

Rudolf Dilong. Kultúrna činnosť hlohovských františkánov je veľmi bohatá a nezriedka sa 

dostáva do duchovného obehu s celonárodnou pôsobnosťou. Výraznou osobnosťou hlohov-

ského kláštora bol páter Metod Lucký, spisovateľ a dramatik, autor viacerých básnických 

zbierok a divadelných hier.  

 

Činnosť bernolákovského hnutia 

 

 Koncom 18. a začiatkom 19. storočia celkom prirodzene k nám prenikalo z blízkej Tr-

navy myšlienkové hnutie, ktoré iniciovala činnosť Antona Bernoláka a jeho najbližších priate-

ľov. Participovali na kultúrnych a národných pilieroch Slovenského učeného tovarišstva. 

K bernolákovskému hnutiu v Hlohovci sa hlásilo viacero kňazov. Najznámejší 

a najvýznamnejší z nich bol Ján Hollý; menej známy boli Juraj Handerla (významný propagá-

tor chovu včiel a autor knihy o včelárstve), Jozef Blasi a iní. Ján Hollý prežil na fare 

v Hlohovci plodné obdobie tvorby jeho známych Selanie a prekladu Eneidy.  

 

Príspevok židovskej komunity do kultúrnych dejín Hlohovca 

 

 Mimo viacerých architektonických pamiatok svetského i sakrálneho charakteru židov-

skej náboženskej proveniencie sa stala židovská kultúrna obec výrazným činiteľom 

a utvárateľom kultúrneho kultúrno-náboženského života v meste. V roku 1750 prichádza do 

Hlohovca známy pražský židovský učenec a náboženský mysliteľ a básnik, žiak Davida Ben 

Abrahama Openheimera, Mordechaj Deutsch. Deutsch sa stáva hlavou židovskej obce 

v meste. Tu aj zomiera a je pochovaný na miestnom židovskom cintoríne. Napísal známe teo-

logicko-mystické dielo Mor Deror (Tekutá myrha). So svetoznámym nemeckým básnikom 

Heinrichom Heinem, je Hlohovec spojený tradíciou, podľa ktorej na miestnom židovskom 

cintoríne pochovali starú matku básnika Saru Leu van Geldern. Samotný Heine neskôr údajne 

niekoľkokrát navštívil jej hrob. 

 

 Mesto Hlohovec sa stalo buď priamo, alebo sprostredkovane prostredníctvom rôznych 

udalostí, ktoré sa v ňom odohrali aj častým motivickým námetom pre rôzne formy umelecké-

ho spracovania.  

 

Hlohovec v cestopisno-memoárovej literatúre 
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 Nepríjemná skúsenosť s tureckým prenasledovaním v Hlohovci sa stala pre známeho 

barokového spisovateľa Štefana Pilárika impulzom k napísaniu diel Los Pilárika Štefana, 

Podivuhodný voz Boží, Turecko-tatárska ukrutnosť. Diela tak prispievajú k poznaniu mesta 

v búrlivých časoch tatárskych nájazdov.  Obdobné zážitky a skúsenosti s väznením zažívajú 

v blízkom leopoldovskom väzení Ján Simonides so svojim druhom Tobiášom Masníkom. 

Ich denníkové zápisky poslúžili k následnému zostaveniu diela Väznenie, vyslobodenie 

a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka. Anglický cestovateľ Edmund 

Brown pri svojej ceste Uhorskom prechádza i Fraštákom, čo zaznamenáva v diele Cesta 

z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne (1673). Alojz Medňanský 

v zápisoch z ciest nazvaných Malebná cesta dolu Váhom približuje aj svoju púť Hlohovcom. 

Medňanský zomrel v Hlohovci pri ceste mestom vo svojom koči. Iní českí svetobežníci Ru-

dolf Pokorný a Adolf Heyduk navštevujú mesto a neskôr svoje zážitky spisujú do cestopisu 

Z toulek po Slovensku (1883). Dramatické udalosti roku 1663 počas obsadenia mesta turec-

kým  vojskom boli reflektované aj zo strany agresora. Turecký cestovateľ Evliya Čelebi 

v knihe nazvanej Seyáhatnáme (Kniha cest) podáva vecný a relatívne podrobný popis vojen-

skej stratégie a boja tureckých vojsk pri dobytí hlohovského hradu a obsadení mesta. 

Z uvedeného je zrejmé, že Hlohovec bol častou križovatkou významných európskych cestova-

teľov. 

 

Revolučný rok 1848 v Hlohovci a uchovávanie jeho odkazu v regióne 

 

 Tradícia pamätných udalostí meruôsmeho roku sa viaže k Hlohovcu a blízkemu okoliu 

prostredníctvom osobností Viliama Šuleka a Karola Holubyho. Obaja dobrovoľníci boli väz-

není v budove hlohovskej vážnici na námestí a popravení neďaleko mesta Poprava týchto 

dvoch slovenských martýrov a okolnosti tvoriace pozadie tejto udalosti sa stali motivickým 

námetom viacerých autorov, ktorých literárne reakcie prichádzali jednak aktuálne a jednak 

„spomienkovo“. Prostredie mesta a jeho obyvatelia sa prostrestredníctvom tejto udalosti do-

stávali do centra umeleckej pozornosti. Poprava dvoch mladých dobrovoľníkov dala podnet  

Jozefovi Podhradskému  k napísaniu  „smutnohry“  pod  názvom  Holuby a Šulek. Revoluč-

né roky v Hlohovci si pripomenul rozsiahlou prózou Jozef Miloslav Hurban s názvom Slo-

venskí žiaci. Z ďalších diel umelecky spracúvajúcich túto udalosť môžeme spomenúť povesť 

Ladislava Paulinyho Intermezzo, báseň Janka Kráľa Duma dvoch bratov, Trokanovu bá-

seň Myjava s novým vekom, baladu Štefana Krčméryho Na fraštáckom poli, z novších diel 

treba spomenúť historický román Jozefa Horáka Leteli sokoli nad Javorinou.  

  

Ďalšie významné osobnosti mesta 

 

 Do okruhu ľudí, ktorí znechali svojou činnosťou výraznú stopu v Hlohovci patria na-

sledujúci rodáci: 

 

Andrej Kapustáš – poľský bankár, navrhol prvé poľské bankovky 

Jozef Seilnacht – umelecký rezbár, tvorca oltára vo farskom kostole v Hlohovci a ďalších ol-

tárov v okolitých dedinách a mestách 

Eduard Castiglione – popredný novinár a prekladateľ 

Pavel Šiška – katolícky kňaz, ako predstaviteľ slovenského krajanského spolku v USA bol 

signatárom Pittsburskej dohody 

Arpád Felcán – pedagóg, bojovník proti fašizmu a amatérsky historik, autor prvej knihy 

o Hlohovci 
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Belo Škarnicel – Hlohovský – výrazná osobnosť prvorepublikovej československej žurnalis-

tiky, reportér, spisovateľ, cestovateľ a dobrodruh 

Jan Vladislav – významný český básnik, prekladateľ, tvorca kníh pre deti, signatár Charty 77 

Ján Prochácka – redaktor, prekladateľ a publicista 

Dionýz František Tomašovič – františkánsky kňaz, misionár, kultúrny pracovník, ako jediný 

františkán podal vo svojej životopisnej knihe osobné svedectvo o rušení kláštorov a väznení 

kňazov  

Andrej Lieskovský – hudobný skladateľ a autor mnohých tanečných piesní 

Jozef Zachar – predstaviteľ slovenskej režisérskej školy 

Jan Burian – český spisovateľ, historik, pedagóg a prekladateľ z antickej literatúry 

Elena Štefanovičová – popredná predstaviteľka tvorby pre deti a mládež 

Ivan Kupec – básnik, esejista, prekladateľ, predstaviteľ básnického nadrealizmu 

Ivan Štrpka – básnik, prekladateľ, zakladateľská osobnosť výraznej iniciatívy v slovenskej 

literatúre 60. rokov s názvom Osamelí bežci 

Richard Müller – spevák a hudobník, priekopník elektronickej popovej hudby   

Michal Vičan – výrazná osobnosť československého futbalu, viacnásobný reprezentant, naj-

úspešnejší tréner československej i slovenskej histórie, ktorý získal so Slovanom Bratislava 

víťazstvo v PVP. 

Ivan Letko – popredný slovenský filmový a divadelný herec a divadelný pedagóg 

Otto Lackovič – známy slovenský filmový a divadelný herec 

Viera Strnisková – slovenská herečka 

Ľudovít Goga – popredný slovenský sochár; zameral sa na reliéfnu žánrovú a komornú por-

trétnu plastiku. Je autorom viacerých pamätníkov v Hlohovci. 

Vojtech Kocián – pôsobil ako sólista opery Národného divadla v Prahe. 

Ladislav Kuna – bývalý viacnásobný člen československej futbalovej reprezentácie a opora 

Spartaka Trnava. 

Jozef Oravec – doteraz najúspešnejší tréner hádzanej na Slovensku. Držiteľ PVP s družstvom 

Partizánskeho; trénersky pôsobil aj v Hlohovci a viedol aj československú ženskú reprezentá-

ciu 

Peter Baláž – motocyklový pretekár; desaťnásobný majster Československa 

 

 

  Významné osobnosti so vzťahom k mestu: 

 

Ján Sinapius Horčička – barokový spisovateľ, ktorý v Hlohovci pôsobil ako rektor a neskôr 

farár. Je autorom viacerých príležitostných básní a textov s pedagogickým akcentom 

Ludwig van Beethoven – podľa tradície koncertoval tento svetoznámy skladateľ v budove 

empírového divadla v Hlohovci, kam prišiel na pozvanie Jozefa Erdődyho 

Vojtech Ihriský – popredný predstaviteľ slovenského sochárstva, ktorý využíval vo svojom 

umení realistické tradície zobrazovania. Mal výtvarnú dielňu v Hlohovci.  

Ľudo Zúbek – spisovateľ, tvorca početných biografických historických románov. V Hlohovci 

pracoval ako bankový úradník 

Mária Kišoňová-Hubová – popredná operná speváčka, ktorá prežila svoje detstvo 

v Hlohovci. 

Viktor Chrenko – grafik a tvorca knižnej značky ex libris. 

Jozef Adamovič – divadelný a televízny herec, hral v desiatkach úspešných filmov a inscená-

cií. 

Jozef Sušienka – akademický sochár pôsobiaci v Hlohovci. S jeho netradičnou keramikou sa 

môžeme stretnúť aj v meste. 
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 Ďalšie osobnosti s väzbou na niektorú z obcí hlohovského okresu: 

 

Imrich Polakovič – maliar, rodák zo Siladíc 

Bernardius Seifried – leopoldovský rodák, bol rehoľníkom a aktívnym členom Slovenského 

učeného tovarišstva. Bol literárne činný a v rukopise zanechal niekoľko svojich prác. 

Alojz Medňanský – geograf, historik, cestovateľ, folklórista a významný verejný činiteľ; 

zomrel v Hlohovci 

Juraj Slotta – redaktor, básnik a rodoľub. Spomína ho napríklad Andrej Sládkovič vo svojej 

básni Svätomartiniáda. Zomrel v leopoldovskej nemocnici v roku 1882. 

Ivan Szabó – rodák z Leopoldova; popredný slovenský publicista, autor populárno-náučnej 

literatúry a spisby pre deti a mládež 

Jozef Blásy – bernolákovský kňaz a básnik. Narodil sa v Hlohovci a pôsobil v Maduniciach a 

Piešťanoch 

Ján Šimonovič – rodák zo Siladíc, významný slovenský básnik, esejista a prekladateľ. Bás-

nicky sa formoval okolo poprednej skupiny literátov známych ako konrétisti (resp. senzualisti 

alebo aj Trnavská skupina).  

Štefan Milovan Kraker – pôvodom Slovinec, ktorý pôsobil v Leopoldove; grafik a autor ná-

vrhov na poštové známky 

Pavel Vajaj – hornozelenický učiteľ v evanjelickej škole, autor viacerých príležitostných 

básní; napísal napríklad veršovanú kroniku Horných Zeleníc. 

 

 K vyššie naznačeným prierezovým témam o kultúrno-historických udalostiach 

a činnosti výrazných osobností v regióne nachádzame veľa stôp v podobe nehnuteľných pa-

miatok (pamätné miesta, pamätné tabule, pomenovania ulíc, rôznych lokalít). Prepojenie kon-

krétneho miesta s historickým javom alebo osobnosťou sprítomňuje danú udalosť a ponúka ju 

nielen ako zdroj, ale i hodnotu poznania. Takýmto spôsobom sa dajú lokality spojené 

s predmetnými udalosťami a pôsobením osobností v regióne využiť nielen pre klasický typ 

fakultatívne turistiky, ale môžu sa stať vhodným didaktickým nástrojom pre školskú výučbu, 

keďže niektoré historické udalosti majú nadregionálny charakter a zároveň môžu kontextuali-

zovať širšie pole celospoločenských javov.  

 

 

Odporúčania: 

 

 Habilitovať odkaz popredných osobnosti regiónu využívaným rôznych propagačných 

stratégií 

 

 Využiť pôsobenie týchto osobnosti v regióne v nadväznosti na rozvoj cestovného ru-

chu 

 

 Vybudovať podmienky na rozvoj cestovného ruchu formou propagácie výrazných 

osobností regiónu, ktoré kultúrno-spoločensky prekročili tento regionálny horizont. 

 

 Zvýšiť mieru spolupráce s významnými súčasnými rodákmi regiónu a zapojiť ich do 

propagácia regiónu vo všetkých oblastiach (umenie, kultúra, šport), formou usporadú-

vania rôznych podujatí. 
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 Vytvoriť spomienkové miesto na významné hlohovské osobnosti, respektíve osobnosti 

regiónu vo forme pamätných plakiet, alebo plastík umiestnených v podobe akéhosi 

„panteónu“ v parku pred budovou Vlastivedného múzeá.  

 

 V spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hlohovci prezentovať mesto Hlohovec ako 

jedno z centier vzdelanosti a výchovy popredných vzdelancov a intelektuálov v období 

humanizmu a renesancie. Upozorniť na bohatý kultúrny život v tomto období. 

 

 Oživiť a pripomínať tradície humanistického školstva a jeho hlavného vzdelávacieho 

ústavu – evanjelického gymnázia sídliaceho v budove františkánskeho kláštora 

v Hlohovci na konci 17. a v priebehu 18. storočia. 

 

 Ukázať mesto Hlohovec v perspektíve nositeľa knižnej vzdelanosti a sídla, kde fungo-

vala jedna z prvých kníhtlačiarní na území Slovenska. 

 

 Propagovať františkánsky kláštor ako jedno z kultúrnych centier regiónu – prítomnosť 

evanjelickej školy, františkánske kultúrne a literárne tradície. 

 

 Symbolicky oživiť prítomnosť popredných osobností mesta i regiónu formou budova-

nia tematických trás po pamätných miestach, ku ktorým mali jednotlivé osobnosti ne-

jaký vzťah. 

 

 Pretkať literárnu odozvu na mesto Hlohovec a región priamo s konkrétnym miestom, 

o ktorom sa v textoch píše. Môže sa pri tom využiť označenie týchto miest tabuľkou 

s konkrétnym úryvkom, kde sa o nich píše. Pri návšteve týchto miest sa tak vytvorí  

atmosféra akéhosi zintímneného prežívania daného momentu na tomto mieste. 

 

 Literárnymi stopami Hlohovca (spoznávanie mesta a jeho histórie na základe bohatého 

literárneho odkazu). 

 

 „Literárne vychádzky“ s Jánom Hollým (prechádzka po pamätných miestach pôsobe-

nia jedného z najvýznamnejších spisovateľov a národovcov slovenskej histórie 

v dnešnom okrese Hlohovec). 

 

 „Čítanie“ mesta a regiónu prostredníctvom vytvorenia trasy, kde bude vyznačená sieť 

pamätných tabúľ významných osobností a pamätných udalostí. 

 

 Zúročiť tradovanú prítomnosť Ludwiga van Beethovena v Empírovom divadle pre vy-

tvorenie klavírnych, resp. skladateľských súťaží (profesionálnych alebo amatérskych). 

 

 Veľké množstvo popredných rodákov z okresu, ktorí sa stali známymi po celom Slo-

vensku, ba i mimo neho, dáva možnosť vytvoriť aspoň jednu pamätnú izbu takejto 

osobnosti. 

 

 Uctiť si osobnosť jedného z najvýznamnejších rodákov z Hlohovca  Michala Vičana 

nielen pamätnou tabuľou, ktorá je už umiestnená na futbalovom štadióne, ale i pome-

novaním štadiónu podľa neho. 
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 Uctiť si pamiatku Jozefa Seilnachta, významného hlohovského rezbára oltárov, vytvo-

rením tematickej trasy, ktorá by spájala návštevu jeho diel (oltárov) v regióne. 

 

 Sochárske tradície Hlohovca (Ihriský, Goga, Sušienka) – zoznamovanie s ich tvorbou 

priamo v uliciach mesta. 

 

 Zhodnotiť duchovný odkaz významného židovského rabína Mordechaja Deutscha, pô-

sobiaceho v Hlohovci, formou vytvorenia akéhosi „pútnického“ miesta na mieste jeho 

hrobu. 

 

 Nadviazať na tradíciu prítomnosti svetoznámeho nemeckého romantického básnika 

Heinricha Heineho, ktorý mal navštíviť hrob svojej matky na miestnom židovskom 

cintoríne. Využiť jeho meno na podporenie cestovného ruchu. 

 

 Vytvoriť informačnú tabulu pri vstupe na cintorín o významných pamätihodnostiach 

v areáli so spomenutím a vyznačením hrobových miest zaujímavých osobností regió-

nu. 
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2.4 NÁVŠTEVNÍCKY ATRAKTÍVNE LOKALITY V OKRESE HLOHOVEC 

 

Kúpalisko – nachádza sa v bezprostrednej 

blízkosti Zámockej záhrady. Prevádzkuje sa se-

sezónne v letných mesiacoch. K dispozícii sú 

tri bazény (päťdesiatmetrový plavecký a pre 

deti a jeden krytý bazén). Teplota vody sa po-

hybuje okolo 26 °C a v detskom bazéne 28 °C. 

V areáli je aj možnosť občerstvenia. V areáli 

kúpaliska sa nachádza minigolfové ihrisko, 

ihrisko na plážový volejbal, basketbalové ihris-

ko, asfaltové ihrisko na nohejbal a volejbal 

a dva tenisové kurty. Mimo letnej sezóny je v 

tomto areáli možnosť využívania sauny s ma-

lým krytým bazénom, posilňovňu 

a masérskymi službami. 

 

Minigolfové ihrisko – nachádza sa v príjemnom areáli kúpaliska. Hráčom poskytuje 18 dráh 

s možnosťou zapožičania výstroje. Pravidelne sa na ňom uskutočňujú tradičné hlohovské mi-

nigolfové turnaje. 

 

Termálne kúpalisko v Koplo-

tovciach – ide o najmenšie termálne 

kúpalisko na Slovensku. Priamo v obci 

vyviera termálny prameň dosahujúci 

teplotu 25 °C. V areáli je sprístupnený 

jeden kruhový bazén s priemerom cca 

15 m a hĺbkou 80 cm.. Uprostred neho 

je umiestnený vodný hríb, z ktorého sa 

dostáva voda do bazéna. Takáto cirku-

lácia zabezpečuje jej stálu čistotu. Vo-

du je možné aj naberať z dvoch vybu-

dovaných vyvieračiek a následne kon-

zumovať. Voda má blahodarné účinky 

na ochorenia kože, tráviaceho a pohybového ústrojenstva. Areál pôvodného kúpaliska 

s bazénmi pre dospelých a deti je v  v súčasnosti vzhľadom na nezáujem súkromného vlastní-

ka nefunčkný a chátra. 

 

Tropický svet v Trakoviciach – Ide o vivárium, ktoré prezentuje unikátny svet tropickej fló-

ry a fauny. Návštevníci môžu pozorovať rôzne druhy exotických plazov a vtákov (jedovaté 

a nejedovaté hady, jaštery, krokodíly, korytnačky, levy, papagáje a iné). K dispozícii je pre-

hliadka vivária a botanickej záhrady s odborným výkladom, expozícia terárijných 

a akvarijných zvierat. Pracovníci Tropického sveta realizujú aj výjazdy do škôl, kde realizujú 

popularizačné prednášky o živote a chove zvierat.  

 

Amfiteáter v Červeníku – kultúrno-spoločenské zariadenie, kde sa konajú početné podujatia 

spojené s najmä s každoročnými „Slávnosťami hudby, spevu a tanca“, v rámci ktorých sa ko-

ná známy hudobný festival, na ktorom vystupujú poprední slovenskí i zahraniční interpréti.   

 
 

Obr. 41 Areál termálneho kúpaliska v Koplotovciach  (Kamenčík, 2011) 

 

 
 

Obr. 40 Kúpalisko pri Zámockej záhrade   (Kamenčík, 2011) 
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Motorkárska dráha Silverstone – nachádza sa Ulici Františka Lipku v časti Nová Štvrť. Ide 

o interiérovú motokárovú dráhu. V areáli je umiestnená aj dráha určená pre deti, kde môžu 

jazdiť na elektrických autíčkach a trampolína. Návštevník sa môže občerstviť v bare.  

 

Pešia zóna na ulici M. R. Štefánika v Hlohovci – v hornej časti ulice sa nachádza kultúrno-

oddychová zóna. Ide o historicky jednu z najstarších a architektonicky najbohatších častí mes-

ta. Časť ulice vyčlenená ako pešia zóna je zrekonštruovaná a uspôsobená pre príjemné tráve-

nie voľných chvíľ v meste. Samotné „korzo“ pešej zóny z oboch strán lemujú obchody 

a rôzne zariadenia s možnosťou občerstvenia. Každoročne  sa v letných mesiacoch na uvede-

nom meste konajú veľmi populárne Promenádne koncerty.  

 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci – sídli v budove františkánskeho kláštora na Františkán-

skom námestí. V múzeu môžeme obdivovať expozície a zbierky prírodopisného, národopis-

ného a historického charakteru. Medzi stále expozície patria: Stavovce a bezstavovce okolia 

Hlohovca, Praveké osídlenie regiónu, Historický nábytok, Historický portrét a grafika, Ženský 

ľudový odev, Hlohovec – feudálne mesto, Františkáni na Slovensku, Porcelán, kamenina, sklo 

v ľudovom prostredí. Okrem nich múzeum realizuje aj ďalšie výstavy a kultúrno-spoločenské 

podujatia. Súčasťou výstavných priestorov múzea je aj budova na Rázusovej ulici, tzv. Ro-

botnícky dom, ktorý slúži  najmä ako výstavná sieň (galéria).  

 

Stála národopisná výstava v Červeníku – je umiestnená 

v budove bývalej malej školy na Hollého ulici 

v Červeníku. Expozícia približuje prostredníctvom expo-

nátov históriu obce Červeník. Môže sa pochváliť bohatou 

kolekciou  ľudových krojov a ich súčastí. Ukážkou tradič-

ného interiéru domu s nábytkom a pestrou zbierkou pred-

metov dennej potreby, po-

ľnohospodárskych strojov 

a drobných prvkov vybave-

nia – tzv. Gazdovského do-

mu. 

 

Hvezdáreň a Planetárium 
M. R. Štefánika – tieto objekty nájdeme na Sládkovičovej ulici. 

Astronomická pozorovateľňa bola postavená v roku 1958 

a zároveň sa stala štvrtou hvezdárňou na Slovensku po druhej 

svetovej vojne. Svojím vybavením sa zaradila medzi popredné 

slovenské hvezdárne. Táto inštitúcia vykonáva okrem odbornej 

a vedeckej činnosti aj rozsiahlu popularizačnú aktivitu smerom 

k školským zariadeniam i dobrovoľným záujemcom. Realizujú 

sa pravidelné prednášky, semináre, výstavy a hlavne pozorova-

nia.  

 

Skateparky a multifunkčné ihriská– v Hlohovci sa nachádzajú hneď dva skateparky. Prvý, 

menší, leží v blízkosti kúpaliska v Zámockej záhrade a druhý, rozlohou väčší a na rôzne triko-

vé rampy bohatší, je umiestnený v bezprostrednej blízkosti športovej  haly na Zábraní. Náv-

števníci môžu oba areály využíva bezplatne. Sú určené priaznivcom adrenalínovej jazdy na 

skateboarde, bicykli, či inline korčuliach.  

 
 

Obr. 42 Expozícia tradičnej červeníckej izby (Ka-

menčík, 2011) 

 
 
Obr. 43 Kupola hvezdárne (Kamenčík, 

2011) 
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Pre širokú verejnosť sú v okrese dostupné viaceré multifunkčné ihriská. V Hlohovci sa nachá-

dzajú na II. ZŠ a v m.č. Šulekovo pri futbalovom štadióne. Rovnaké ihriská sú dostupné 

v obci Sasinkovo, Kľačany a Žlkovce. Priaznivci pohybu na nich môžu hrať tenis, futbal, no-

hejbal, volejbal resp. basketbal. 
 

Športová strelba 

V okrese sa nachádzajú viaceré areály slúžiace športovej streľbe. Dva z nich sú verejnosti prí-

stupné iba počas organizovaných podujatí v objekte Leopoldovskej väznice a v strelnici na 

Starej Hore smerom na obec Pastuchov. Počas celého roka je verejnosti spolu s občerstvením 

prístupná strelnica v objekte bývalej tehelne v Hlohovci a strelnica na asfaltové holuby v obci 

Horné Otrokovce. Z adrenalínových športov v Hlohovci sa uchytil aj paintball. V meste exis-

tuje dokonca profesionálny tím - Phoenix, ktorý sa zúčastňuje turnajov najvyššej slovenskej 

súťaže. Zahrať si túto zaujímavú hru však môžu aj záujemcovia-amatéri.   

 

Športová hala na Zábraní – po zre-

konštruovaní sa stala centrom nielen 

vzmáhajúcej sa hlohovskej hádzanej, 

ale aj vyhľadávaným športovým stán-

kom pre mužskú i ženskú hádzanársku 

reprezentáciu Slovenska. Kvalitné 

športové výkony a hosťovanie atraktív-

nych súperov zo zahraničia lákajú veľ-

ké množstvo priaznivcov a fanúšikov 

hádzanej aj mimo hlohovský región. 

Hala slúži i pre početné vystúpenia 

domácich a zahraničných hudobných 

skupín.  

 

 

Vyhliadka Šianec – bola vybudovaná v roku 

2005 a leží na prírodnej vyvýšenine na južnom 

okraji mesta pri ceste II/507. Vyhliadka ponúka 

úchvatný pohľad na samotné mesto, no i celú 

rovinu od Trnavy po Piešťany. Panorámu vý-

hľadu lemujú v diaľke sa dvíhajúce pohoria 

Malých Karpát a Považského Inovca. Táto loka-

lita je dostupným a dnes aj obľúbeným cieľom 

výletov. Toto miesto sa stalo aj vyhľadávanou 

lokalitou oddychu, ktorú využívajú motoristi 

prechádzajúci touto trasou. Areál vyhliadky je 

kultivovane upravený, aby nerušil prirodzenú 

podobu prírodnej krajiny. Nájdeme tu orientač-

nú tabuľu pomenúvajúcu lokality a objekty vi-

diteľnej panorámy, oddychové altánky a ohraničený priestor pre vatru. Momentálne na vy-

hliadke funguje aj reštauračné zariadenie.  

 

Relaxyclub Hlohovec – ide o multifunkčné športovo-rekreačné zariadenie, nachádzajúce sa 

v časti Pánske Nivy. V areáli sa nachádzajú pre záujemcov tri squashové kurty; tri miestnosti 

určené pre fitness, kde sú umiestnené viaceré posilňovacie zostavy; k dispozícii je stolný te-

 
 

Obr. 45 Vyhliadka Šianec (www.hlohovec.sk) 

 
 

Obr. 44 Interiér športovej haly na Zábraní (www.mskhlohovec.sk) 



                                                                                          
 

 
62 

      ZÁMOCKÝ  JAZDECKÝ  KLUB 

 

Zámocký jazdecký klub vznikol v roku 1993 

a pôvodne pôsobil v zámockom areáli. Od 

roku 1998 sídli a pôsobí v priestoroch po-

ľnohospodárskeho družstva v Maduniciach. 

Od roku 1999 sa organizuje rôzne parkúrové 

podujatia napr. Cibuľový parkúr, ktorý je 

každoročnou súčasťou augustových Cibuľo-

vých slávností. Okrem parkúrového skáka-

nia sa klub venuje aj práci s deťmi, prevažne 

predškolského veku. Svoju činnosť sa snaží  

presadzovať v rámci environmentálnej vý-

chovy a tak vštepovať deťom ušľachtilé ná-

vyky vo vzťahu k prírode.    

nis, masáže, vírivý bazén s parným kúpeľom a suchou saunou; záujemcovia o cvičiace aktivi-

ty môžu využiť hodiny indoorcyklingu, bodyformingu, powerjogy, fitballu či zumby; mamič-

ky s deťmi môžu navštíviť kurz plávania pre najmenších. V atraktívnych a moderných priesto-

roch Relaxyclubu sa každoročne uskutočňuje tematický denný detský tábor a pravidelný celo-

slovenský squashový kemp pre mládež. V súčanosti sa areál rozširuje o multifunkčnú halu. 

Pamätná zóna Jána Hollého v Ma-

duniciach – Ide o novovybudovaný areál, 

ktorý spája už jestvujúce objekty kultúrnych 

pamiatok spojených s pôsobením básnika 

Jána Hollého na fare v Maduniciach a nové, 

moderné objekty uspôsobené pre oddych 

a rekreáciu návštevníkov. V areáli sa nachádza 

Pamätná fara Jána Hollého, priestor námestia, 

budova kultúrneho domu, príjemnú atmosféru 

dotvára fontána. U občanov ide o vyhľadávanú 

zónu trávenia svojho voľného času.  

 

 

 

Antikvariát EUROPIK – nachádza sa oproti 

staničnej budovy v priestoroch bývalého kul-

túrneho domu v Leopoldove. Množstvom titu-

lov a žánrovým rozsahom ide o najväčší ka-

menný antikvariát v strednej Európe, kde na 

ploche 350 m
2 

 je umiestnených vyše 300 000 

zväzkov kníh. Okrem kníh sa v antikvariáte na-

chádza aj pozoruhodná zbierka obrazov, har-

moník, porcelánu, keramiky, písacích strojov 

a iných zberateľských predmetov. Antikvariát 

sa stal vyhľadávaným cieľom viacerých zbera-

teľov a turistov, čoho dôkazom je pamätná kni-

ha uvádzajúca prítomnosť návštevníkov zo 17 krajín celého sveta. Antikvariát navštívili aj 

všetci slovenskí prezidenti a často ho svojou prítomnosťou poctili aj mnohí známi spisovate-

lia.  

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 46 Pamätná zóna Jána Hollého v Maduniciach (Kamenčík, 2011) 

 
 
Obr. 47 Interiér antikvariátu Europik (www.antikvariateuropik.sk) 
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Využitie kultúrno-historického potenciálu okresu pre kultúrno-poznávací cestovný ruch 

 

 Kultúrno-poznávací cestovný ruch umožňuje návštevníkom lokalít a obcí okresu Hlo-

hovec zoznámiť sa s oblasťou ako komplexom výrazových zvláštností a jedinečností, ktoré 

dodávajú tomuto kraju špecifický kolorit. Ide predovšetkým o typické regionálne charakteris-

tiky skrývajúce sa napríklad v ľudovej architektúre, zvykosloví, pestovaní a udržiavaní tradí-

cií v spôsobe životného štýlu (vinárske, pestovateľské, remeselnícke tradície). Na druhej stra-

ne sa región môže pochváliť aj staviteľskými a architektonickými pamiatkami, umeleckými 

dielami, kultúrnymi zariadeniami, prírodnými zvláštnosťami a tiež významnými osobnosťami. 

Táto suma ponúkaný možností predstavuje predpoklad na ich vhodné využitie pre potreby 

cestovného ruchu. Ich potenciál vidíme napríklad aj v nasledujúcich možnostiach. Ide buď 

o tematicky, priestorovo alebo prostredníctvom pôsobenia známej osobnosti v regióne zom-

knuté celky, ktoré vytvárajú v regióne pomyselné územia, respektíve prepojenia, a tým vzá-

jomne sieťujú rôzne časti regiónu.   

 
 

Odporúčania:  

 

 V rámci celého regiónu vybudovať sieť informačných tabúľ, ktoré by upozorňovali 

prierezovo podľa jednotlivých tematických oblastí na rôzne zaujímavosti celého re-

giónu.  

 

 Využiť bohatstvo termálnych prameňov v oblasti pre rozvoj cestovného ruchu. Zväč-

šiť a dobudovať kúpalisko v Koplotovciach, vytvorenie parných kúpeľov atď.  

 

 V rámci celej oblasti vybudovanie populárnych domov tzv. hoidegerov – ide 

o predajné domy s produktmi daného regiónu (gastronómia, jedlo atď.). 

 

 Využiť vinárske tradície kraja aj prostredníctvom spolupráce s niektorou partnerskou 

vinárskou obcou na Morave. 

 

 Sprístupniť Múzeum väzenstva pre verejnosť umiestnené v budove väzenia v Leopol-

dove. 

 

 Vyčleniť priestor v budove leopoldovskej železnice a vybudovať v nej malú expozíciu 

vývinu železníc v meste. 

 

 Spropagovať pomerne bohatú tradíciu folklórnych skupín v oblasti formou koncertov 

a súťaží. 

 

 Podporovať existujúce a navrhovať ďalšie aktivity hvezdárne a planetária, stavať do 

budúcna na jedinečnosti tejto inštitúcii na území regiónu i vyšších celkov. Na základe 

tohto vytvoriť spádovú oblasť pre záujemcov o tento druh sebarealizácie. Vytvoriť 

produkty podľa zamerania a dopytu záujemcov. 

 

 Uchovať existenciu antikvariátu v Leopoldove ako najväčšieho svojho druhu 

v strednej Európe. 
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 Prepojiť vyhliadku Šianec s turistickým chodníkom.  

 

 Vybudovať izby tradičnej kultúry v jednotlivých obciach. 

 
 Zaviesť systém kariet zliav na služby v cestovnom ruchu v okrese Hlohovec.  
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3 ANALÝZA SEKUNDÁRNEJ PONUKY 

 

     Sekundárna ponuka cestovného ruchu je prostriedkom na priblíženie a využitie primárnej 

ponuky. Býva označovaná aj ako „realizačné predpoklady“ územia, ktoré nie sú cieľom účasti 

na cestovnom ruchu, ale bez ich realizácie by nebolo možné cestovný ruch realizovať. Ob-

jekty sekundárnej ponuky cestovného ruchu tvorí: 

 

 Supraštruktúra cestovného ruchu 

- ubytovacie zariadenia 

- stravovacie zariadenia 

 

 Infraštruktúra cestovného ruchu 

- cestovné kancelárie 

- turistické informačné kancelárie (TIK) 

- kongresové sály, kongresové centrá 

- zmenárne 

- hraničné priechody, colnice, colné položky 

 

 Všeobecná infraštruktúra 

- miestna infraštruktúra (obchodná sieť, ap.) 

- dopravná infraštruktúra (parkoviská, čerpacie stanice, TAXI, požičovňa áut) 

- zdravotnícka infraštruktúra 

- polícia a záchranná služba 

- ostatná infraštruktúra (pošta, banky, bankomaty, poisťovne, a iné) 

- športovo-rekreačné zariadenia (ihriská, kúpaliská, sauny, fitnes centrum a iné) 

- dopravné zariadenia (MHD, železničná doprava, vodná doprava a iné). 

 

3.1 SUPRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU 

 

Pri vytváraní podmienok pre dynamické začleňovanie cestovného ruchu do hospodár-

skej sféry mesta plnia významnú úlohu infraštrukturálne služby. Ubytovacie a stravovacie 

služby vytvárajú základné podmienky pobytu turistov.  

Pri hodnotení ubytovacích a stravovacích zariadení v riešenom území vychádzame zo 

štatistických údajov vedených Pracoviskom ŠU SR v Trnave a údajov zistených v rámci 

vlastného prieskumu. Súčasná situácia v štatistike cestovného ruchu na Slovensku nezodpo-

vedá potrebám, je nutné pripomenúť určitú relativitu štatistických údajov, a to najmä ubyto-

vania v súkromí. Súvisí to s tendenciou a snahou obyvateľov vyhnúť sa odvádzaniu daní 

z príjmov a poplatkov obciam. 

 

 

Vývoj ubytovacích služieb v Trnavskom samosprávnom kraji v roku 2010 

   

Ku koncu roka 2010 poskytovalo ubytovacie služby 208 ubytovacích zariadení so síd-

lom v Trnavskom kraji. Medziročne ich bolo o 4 menej. Z hľadiska štruktúry zariadení 182 

bolo hromadných ubytovacích zariadení a 26 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie 

v súkromí. Podľa kategorizácie hromadných ubytovacích zariadení bolo 113 hotelov a pen-

ziónov, 47 zariadení ostatného hromadného ubytovania (kempingy),15 turistických ubytovní a 
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7 chatových osád.  K dispozícii bolo 4 801 izieb s 11 092 lôžkami, z toho 6 % tvorili príleži-

tostné lôžka. Ubytovacie zariadenia mali 3 186 karavanových a stanových miest na voľnej 

ploche.  

Počas roka 2010 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 228 359 návštevníkov, z toho 

44 % bolo zahraničných. Medziročne ich bolo o 9 058 viac. Podľa krajiny trvalého pobytu 

najviac cudzincov z celkového počtu návštevníkov kraja bolo z Českej republiky (18,4 %). 

Návštevníci z Nemecka mali zastúpenie 7,5 %, Poľska 2 %, Rakúska 1,8 %, Talianska 1,6 %, 

Izraela 1,5 %, ostatných ázijských štátov a Maďarska po 1,3 %. 

  Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 4,4 noci, pričom zahra-

niční návštevníci prenocovali 5,2 nocí a domáci návštevníci 3,7 nocí. Celkové tržby za ubyto-

vanie dosiahli 24,2 mil. Eur. Priemerná cena za ubytovanie spolu vrátane DPH, ktorú náv-

števník zaplatil za jedno lôžko a noc bola 24,31 Eur, medziročne o 0,49 Eur menej. Domáci 

návštevník zaplatil 20,63 Eur a zahraničný 27,69 Eur.  

Čisté využitie lôžkovej kapacity ubytovacích zariadení v kraji vypočítané z počtu stá-

lych lôžok dosiahlo 23,6 %. Podľa kategórie zariadení najviac boli využité hotely a penzióny 

na 33,2 %, z toho hotely (motely) ** na 54 %, hotely ***** a hotely (motely) **** na 

41,5 %, hotely (motely) *** na 30,9 % a hotely (motely)* na 25,2 %. Ubytovanie v súkromí 

bolo využité na 8,5 %. Z územného hľadiska najvyšší počet ubytovacích zariadení bol v ok-

rese Dunajská Streda, ktorý sa na úhrne za kraj podieľal 29,8 %. V okrese Piešťany sa nachá-

dzalo 25,5 % z počtu zariadení v kraji a v okrese Trnava 15,9 %. Okres Piešťany disponoval 

41,3 % lôžkovej kapacity v kraji, okres Dunajská Streda 17,1 %, okres Trnava 14,5 %, okres 

Senica 14 %, okres Galanta 7,4 %, okres Skalica 4,9 % a okres Hlohovec 0,8 %. Z celkového 

počtu návštevníkov kraja ubytovali v okresoch Piešťany 45,3 %, Dunajská Streda 18,1 %, Tr-

nava 16,1 %, Senica 9,7 %, Skalica 5,7 %, Galanta 4,3 % a Hlohovec 0,8 %. Najvyššie čisté 

využitie lôžkovej kapacity bolo v okrese Piešťany (35,4 %). Ďalej nasledovali okresy Skalica 

(21,6 %), Senica (17,9 %), Trnava (17,7 %), Galanta (13,4 %), Dunajská Streda 11,6 %. Naj-

menej využité zariadenia boli v okrese Hlohovec (9,9 %).  

Na celkovom počte ubytovacích zariadení v SR sa zariadenia v kraji podieľali 6,7 % a 

počet návštevníkov, ktorých ubytovali tvoril 6,7 % z celkového počtu návštevníkov v SR. 

Priemerná cena za ubytovanie v kraji bola o 1,55 Eur vyššia, ako bol priemer za SR (22,76 

Eur). Čisté využitie lôžkovej kapacity v Trnavskom kraji bolo v roku 2010 o 1,6 percentuál-

neho bodu vyššie ako bol priemer za SR (22 %). 

V okrese Hlohovec sa podľa oficiálnych štatistických údajov z roku 2010 nachádzali 3 

ubytovacie zariadenia s lôžkovou kapacitou 90 lôžok. Uvedené hodnoty predstavujú približne 

1,4 % z celkového počtu ubytovacích zariadení a cca 0,8 % z celkového počtu lôžok Trnav-

ského kraja.  

Z celkového počtu návštevníkov kraja (228 359) bolo ubytovaných v okrese Hlohovec 

iba 0,75 %. Okres Hlohovec má najmenej využité ubytovacie zariadenia v kraji (9,9%). Okres 

Hlohovec má i najnižší podiel na tržbách (0,2%) kraja v r. 2010
5
. 

 

                                                 
5
 Podľa výsledkov vlastného prieskumu je rozpor medzi oficálnou štatistikou ubytovacích zariadení 

a skutočnosťou v okrese Hlohovec zarážajúci. Dôvodom je, že Krajský štatistický úrad monitoruje iba zariadenia 

so sídlom v okrese Hlohovec, tj. ak má právnická osoba prevádzkujúca hoci 5 hotelov v meste Hlohovec sídlo 

napr. v Poprade, tak sa údaje o týchto zariadeniach nikdy do štatistiky okresu nedostanú. 
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 Vybraná štatistika ubytovacích zariadení Trnavského kraja podľa okresov za rok 2010 

 

Územie 
Ubytovacie 

zariadenia 

Lôžka 

spolu 

Vužitie 

lôžkovej 

kapacity v 

% 

Počet náv-

števníkov  

Počet pre-

nocovaní  

Priemerná 

cena za uby-

tovanie bez 

DPH (EUR) 

Tržby za 

ubytovanie 

bez DPH 

(EUR) 

Dunajská 

Streda 62 1,892 11.6 40,952 105,746 16.68 1,763,638 

Galanta 15 822 13.4 10,183 32,140 20,43 656,775 

Hlohovec 3 90 9.9 1,702 2,978 17.30 51,521 

Piešťany 53 4,585 35.4 104,298 619,216 25,47 15,771,644 

Senica 28 1,551 17.9 20,810 115,655 9.98 1,154,808 

Skalica 14 547 21.6 13,165 32,765 21.15 692,831 

Trnava 33 1,605 17.7 37,257 88,876 25.15 2,235,198 

Trnavský kraj 208 11,092 18.2 228,367 997,376 22.39 22,326,415 

Zdroj: KS ŠÚ Trnava 

 

Vyššie spomenuté údaje pochádzajú zo spracovania mesačných výkazov, ktoré pred-

kladajú podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra so sídlom v okrese Hloho-

vec, bez ohľadu na kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností a počet zamestnancov 

a súkromní podnikatelia nezapísaní do obchodného registra, ktorí poskytujú prechodné ubyto-

vanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach, vrátane ubytovania na súkromí (príloha č.7). 

Štatistika však pri počte zariadení 2 a menej ako 2 neuvádza z dôvodu ochrany údajov aké-

koľvek iné údaje. Štatistika vedená Pracoviskom ŠÚ SR v Trnave vzhľadom na fakt ochrany 

údajov neposkytuje informácie o zariadeniach v jednotlivých obciach okresu Hlohovec. 

Na konkrétne čísla pre okres Hlohovec poukazujú výsledky vlastného prieskumu, keď 

priamo v meste je k dispozícii 16 ubytovacich zariadeni s celkovou lôžkovou kapacitou viac 

ako 935 lôžok. V jeho okolí sa nachádza 9 ubytovacích zariadení s kapacitou 248 lôžok.  

Treba si však uvedomiť, že najviac lôžok sa nachádza v ubytovniach, ktoré poskytujú 

len minimálny štandard služieb a v hoteloch, ktoré sú vhodné aj pre náročnejších klientov je 

kapacita ubytovania nížšia. Prehľad zistených ubytovacích zariadení uvádzame v prílohe č. 7. 

O niečo lepšia situácia je so stravovacími zariadeniami v okrese Hlohovec. Nachádza 

sa tu viacero reštaurácií, vinární, cukrární, kaviarní, barov a pohostinstiev pomerne rovnomer-

ne zastúpených po celom okrese, logicky najhustejšie zastúpenie je v okresnom meste. 

Pre ďalší rozvoj je potrebné budovať sieť kvalitných, štandardných, neobvyklých, 

dobre udržiavaných a medzinárodným štandardom zodpovedajúcich ubytovacích 

a stravovacích zariadení s dostatočnou kapacitou a štruktúrou, s rozsiahlym komplexom do-

plnkových služieb. 

V poskytovaných službách stravovania je nevyhnutné zvýšiť uplatňovanie jednodu-

chých, ale nápaditých, pre turistov atraktívnych foriem s využitím mestských tradícií 

a historicky motivovaných ponúkaných služieb. V zariadeniach chýbajú viacjazyčné jedálne 

lístky s dobovou grafickou úpravou. Nedostatky sú v obsluhe a ústretovosti personálu, nebýva 

samozrejmosťou uvedenie hosťa k stolu, málo personálu je schopného komunikovať vo viace-

rých jazykoch. Nedostatky sú v doplnkových službách, úroveň sociálnych zariadení, najmä 

ich čistote. Je potrebné podporovať snahu prevádzkovateľov v cestovnom ruchu získať certi-

fikát kvality.  
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3.2 INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU 

       

Neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu je propagácia, ktorá vo veľkej miere pod-

poruje jeho rozvoj. Napriek tomu, že  v Hlohovci sa nachádza 10 cestovných kancelárií 

a agentúr, mesto nemá vybudovanú informačnú kanceláriu pre turistov. Uvedomujúc si potre-

bu informačnej podpory cestovného ruchu v spolupráci s ďalšími inštitúciami v meste plánuje 

zriadiť turistickú informačnú kanceláriu, tak ako to výhľadovo predpokladá Program hospo-

dárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec. 

Hlavnou náplňou činnosti by malo byť zber, aktualizácia a poskytovanie informácií 

všetkým záujemcom. Ďalej je to tvorba ponuky cestovného ruchu, tvorba a aktualizácia pro-

pagačných materiálov, prezentácia formou inernetových stránok, zabezpečovanie prezentácií 

na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, workshopoch či v médiách. Dôležitou činnosťou 

by bola spolupráca s miestnymi subjektami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu, podnika-

teľskou sférou a miestnym obyvateľstvom v oblasti zvyšovania zainteresovanosti 

v cestovnom ruchu.  Pridruženou náplňou TIC by bolo sprostredkovanie ubytovacích, stravo-

vacích a informačných služieb z oblasti prírodných zaujímavostí, kultúrnych a historických 

pamiatok, osobnosti regiónu, podujatí a predaj suvenírov, máp, pohľadníc s turistickou tema-

tikou.  

      K rozvoju manažmentu regionálneho cestovného ruchu by významnou mierou prispe-

lo začlenenie takéhoto študijného odboru do siete študijných odborov niektorej zo stredných 

škôl v meste Hlohovec. 

  

3.3 VŠEOBECNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

 

Popri vybavenosti územia okresu Hlohovec ubytovacími a stravovacími zariadeniami, 

cestovnými kanceláriami a agentúrami vystupuje do popredia aj vybavenosť športovo rekre-

ačnými zariadeniami a aktivitami, kultúrno-spoločenskými zariadenia a organizovanými pod-

ujatiami. O možnostiach, ktoré poskytujú športovo-rekreačné zariadenia si môže čitateľ prečí-

tať v časti 2.4. 

Potenciál kultúrnych pamiatok, kultúrnych zariadení a podujatí  ovplyvňuje ponuku 

služieb na poznávanie histórie a pamiatok, slávností, výstav, koncertov a festivalov.  

Ťažiskovým strediskom rozvoja kultúry v regióne Hlohovca je Mestské kultúrne cen-

trum v Hlohovci, ktoré je  mestskou príspevkovou organizáciou. Organizačne je v nej začle-

nená mestská knižnica a klub AXAV súčasnosti je Mestské kultúrne centrum hlavným orga-

nizátorom všetkých celomestských kultúrno-spoločenských podujatí, koordinuje činnosť ko-

lektívov záujmovo-umeleckej činnosti, zabezpečuje prevádzku mestskej knižnice a klubu 

AXA.  

Dôležitým mediálnym subjektom je Hlohovská televízia, s.r.o., ktorá  zabezpečuje 

spravodajsko – publicistické relácie, výrobu a vysielanie reportáží, publicistiky, spravodaj-

stva, dokumentov a besied, tematické vysielanie, ktoré rozoberá a približuje divákom udalosti 

a podujatia, ktoré sa uskutočnili v meste, vysielanie videotextu, ktorý je vysielaný v časovej 

slučke, ktorá pozostáva z textových informácií doplnených grafikou, spolupracuje s televíziou 

Centrál TV a s lokálnymi televíziami Senica, Karpaty – Piešťany, Omega – Nové mesto Bra-

tislava a pod., káblové vysielanie, vydáva spoločenský magazín Život v Hlohovci. 

 Školským zariadením s celoročnou činnosťou je  Centrum voľného času, ktoré zabez-

pečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a iných 

osôb vo veku do 30 rokov.  
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Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovensku, na území ktorých sa nachádza 

hvezdáreň a patrí k piatim mestám na Slovensku, na území ktorých sa nachádza planetárium. 

Zariadenie slúži najmä na vzdelávaciu činnosť, popularizáciu a vedeckú činnosť.  

Na koncertné účely sa v letnom období s obľubou využíva amfiteáter. Jeho kapacita je 

vyše 400 miest. Jeho súčasný stav však nezodpovedá jeho pôvodnému účelu, nakoľko 

v areály chýba premietacia technika či kvalitné pódium. Nakoľko je objekt v prenájme, vede-

nie mesta bude požadovať po nájomcovi prinavrátenie pôvodného účelu objektu. 
Poznatky  o významných postavách hlohovského okresu zhromažďuje poloprofesionálna 

bádateľská skupina občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC.  

Významné úspechy zaznamenáva folklórna skupina Šulekovo,  akadémia mažoretiek, 

hlohovskí fujaristi, TK M – DANCE, tanečný klub ( spoločenské tance ), TS Effect, tanečná 

skupina ( spoločenské tance ), TS Drtiči, tanečno – športová skupina, hudobná skupina „ 

Eminent „, hudobné skupiny s tematikou coantry a rocku, disco, spevácky „ Zbor sv. Michala 

„ pri rím – kat. kostole, spevácky súbor „ Ruţa „ pri Dennom centre Ruţa, spevácky súbor „ 

Kukulienka „ pri Harmonii, Zariadení pre seniorov v Hlohovci, výrobcovia ľudovej keramiky, 

košikári, umeleckí rezbári a drotári. 

V riešenom území sa realizuje množstvo organizovaných podujatí, ktoré sa stávajú 

motívom návštev. Z pohľadu cestovného ruchu vyberáme najvýznamnejšie (príloha č.8). 
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4 ANALÝZA SWOT  

 

Na základe predchádzajúcich analýz sme spracovali SWOT analýzu rozvoja CR v okrese 

Hlohovec, ktorá sa stane základom pre definovanie opatrení stratégie rozvoja CR. 

 

SILNE STRANKY SLABE STRANKY 

 výhodná poloha (na rieke Váh, križovatka me-

dzi Trnavou a Topoľčanmi, kúpeľmi Piešťany 

a  Nitrou) 

 dobrá dopravná dostupnosť (diaľnica, železni-

ca) 

 vhodné prírodné a klimatické podmienky pre 

rozvoj jednodňového resp. víkendového ces-

tovného ruchu so zameraním sa na turistiku, 

cykloturistiku resp. pobyt pri vode 

 kultúrno-historický potenciál krajiny 

 aktívne zachovávanie ľudových tradícií 

 dlhodobé skúsenosti s organizovaním množ-

stva kultúrnych, folklórnych a športových 

podujatí 

 existencia profesnej organizácie zastrešujúcej 

poskytovateľov stravovacích služieb 

 

 nedostatočné využitie existujúceho 

potenciálu pre rozvoj turizmu 

 chýbajúca jasná profilácia mesta a okolitého 

regiónu na trhu CR 

 absencia TIK-u v regióne Hlohovca 

 chýbajúca definícia spolupráce a nezáujem  

aktérov v okrese o spoluprácu v CR 

 absencia jednotného priestorového turistické-

ho informačného systému 

 nedostatočná propagácia a marketing územia 

 nízka úroveň služieb a produktov CR 

 veľmi nízka návštevnosť regiónu 

 nedostatočná vybavenosť územia turistickou 

mikroinfraštruktúrou 

 nevyhovujúci stav kultúrno-historických pa-

miatok a ich obmedzená prístupnosť turistom 

 chýbajúca ponuka komplexného produktu 

(program pre turistov na 2-3 dni)  

 zlá dopravná situácia v meste Hlohovec oso-

bitne pri vstupe do mesta z diaľnice D1 

 okres nie je prihraničným regiónu, nie je 

     súčasťou euroregiónov ale čiastočne sa zúčas-

tňuje cezhraničnej spolupráce 

PRILEŽITOSTI OHROZENIA 

 zapojenie sa do plánovaného klastra CR mesta 

Piešťany  

 previazanie ponuky CR okresu s ponukou oko-

litých miest (Piešťany, Trnava, Nitra) 

 potenciál tvorby jedinečných tematických pro-

duktov v oblasti kultúrno-poznávacieho CR  

 možnosť sieťovania nevyužitého potenciálu 

     rozvoja cestovného ruchu v rámci regiónu do 

     atraktívnych balíkov služieb 

 zdroje potenciálnych investorov a fondov EÚ 

(vrátane vodného diela Sereď-Hlohovec) 

 rozvoj infraštruktúry (príchodom investorov) 

 zapojenie cestovných kancelárií na propagácií 

okresu 

 atraktívnosť územia z pohľadu rôznorodej cie-

ľovej skupiny 

 zlepšenie podnikateľského prostredia pre malé 

a stredné podniky 

 nedostatočná propagácia destinácie Slovenska 

na zahraničných trhoch a  

 nedostatočná podpora domáceho cestovného 

ruchu 

 neochota aktérov rozvoja cestovného ruchu k 

vzájomnej a koordinovanej spolupráci 

 podceňovanie kvality služieb zo strany 

poskytovateľov služieb  

 rýchlejšie reagujúca a profilujúca sa regionál-

na a slovenská konkurencia 
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5 STRATÉGIA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE HLO-

HOVEC 

 

      Pri formulovaní strategických cieľov, opatrení a aktivít za účelom ďalšieho rozvoja 

cestovného ruchu k regiónu Hlohovecka vychádzame zo strategických dokumentov rozvoja 

cestovného ruchu na národnej úrovni, ako aj na úrovni Trnavského samosprávneho kraja. Za 

účelom dosiahnutia koordinovaného rozvoja predmetného odvetvia nielen na úrovni regionál-

nej, ale aj národnej, je nutné dodržiavať odporúčanie nižšie charakterizovaných dokumentov. 

 

5.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

5.1.1 Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 

 

      Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 bola prijatá uznesením vlády 

SR č. 632 z 24. augusta 2005. Táto stratégia však nebrala do úvahy nový sociálny rozmer eu-

rópskych dokumentov o cestovnom ruchu, ani politiku trvalo udržateľného rozvoja, ako ani 

ten fakt, že cestovný ruch je u nás stále významnejšou súčasťou spotreby obyvateľstva. 

 

Nová stratégia cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 je vypracova-

ná so zámerom adekvátne reagovať na globalizačné trendy pri využití konkurenčných prvkov 

s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu v oblasti hospodárskej, sociálnej 

a environmentálnej. 

Poslaním trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu na Slovensku je stabilizovať jeho 

postavenie v štruktúre odvetví národného hospodárstva a utvárať predpoklady pre jeho efek-

tívny a dlhodobý rozvoj ako faktora hospodárskeho a sociálno-kultúrneho rozvoja spoločnos-

ti. Kritériom rozvoja cestovného ruchu je optimálne uspokojovanie potrieb cieľových skupín 

turistov diferencovaným produktom v podmienkach efektívneho vynakladania práce, kapitálu 

a zhodnocovania prírodného a kultúrneho potenciálu Slovenska. 

Zabezpečenie tohto kritéria bude možné realizovaním nasledovných špecifických cieľov roz-

voja cestovného ruchu SR: 

 

1. Posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve 

2. Zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa 

3. Zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu 

4. Zlepšenie štruktúry zahraničných návštevníkov Slovenska  skvalitňovaním poskytova-

ných služieb 

5. Podpora tvorby  nových pracovných príležitostí najmä v regiónoch s významným po-

tenciálom pre cestovný ruch. 

  

      Vychádzajúc z doterajšieho vývoja cestovného ruchu na Slovensku a na medzinárod-

nom trhu cestovného ruchu, ako aj novo sa tvoriacej politiky cestovného ruchu v rámci EÚ, 

možno pre cestovný ruch stanoviť strategický cieľ, ktorým je zvyšovanie jeho konkurencies-

chopnosti.  
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Ťažiskovými formami cestovného ruchu, pre ktoré má Slovensko najlepšie predpokla-

dy a ktoré treba v priebehu najbližších rokov prednostne podporovať, rozvíjať a skvalitňovať, 

sú: 

 

1. Letná turistika a pobyty pri vode 

      Využívanie voľného času pri vodných plochách v letnom období je a bude 

i výhľadovo najmasovejšou formou rekreácie a športu. Príroda, rozmanitá krajina a relatívne 

neporušené životné prostredie sú silnou stránkou Slovenska, ktorá priťahuje podstatné množ-

stvo návštevníkov. Pri výstavbe stredísk pre letné športy bude potrebné zabezpečiť súlad me-

dzi záujmami štátu na úseku ochrany prírody a krajiny. 

Nemožno však očakávať od podnikateľských subjektov, že prevezmú na seba náročné finan-

covanie prieskumných vrtov na využitie geotermálnej energie na účely cestovného ruchu. Tu 

by mal úlohu na seba prevziať štát, kým samotné využívanie geotermálnej energie by už malo 

byť vecou samospráv a podnikateľských subjektov. 

 

2. Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch 

      Je potrebné zachovať ho v jeho klasickej liečebnej podobe a popritom rozvíjať zdra-

votný cestovný ruch, ktorý začína prudko rásť prakticky v celosvetovom rozsahu. Slovensko 

svojim kúpeľníctvom patrí k tradične vyspelým krajinám Európy, najmä pre kvalitu liečivých 

vôd a klímy a vysoký štandard zdravotníckych služieb v kúpeľoch. Na európskom trhu je záu-

jem využívať ponuku najmä tradičnej kúpeľnej liečby. Skvalitnenie mikroštruktúry kúpeľných 

miest predpokladá zlepšenie kúpeľného prostredia, obohatenie ponuky doplnkových služieb, 

rozšírenie ponuky aktivít pre voľný čas, ap. 

 

3. Zimný cestovný ruch a zimné športy 

      Zimný cestovný ruch a zimné športy sú pre Slovensko nemenej dôležitými formami, 

pre ktoré má naša krajina veľmi dobré prírodné podmienky. Pri rozvoji zimného cestovného 

ruchu a budovaní zimných rekreačných stredísk je potrebné preferovať dobudovanie, rekon-

štrukciu a zlepšovanie kvality už existujúcich zariadení a stredísk nimi poskytovaných služieb 

tak, aby boli rešpektované záujmy ochrany prírody, krajiny a životného prostredia, vyjadrené 

v príslušnej legislatíve. 

 

4. Mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch 

      Mestský a kultúrny cestovný ruch, je poznávacími formami orientovanými na históriu 

a kultúru, ale aj kongresový cestovný ruch. Vzhľadom na podmienky našej krajiny, blízkosť 

a mentalitu trhov a perspektívu týchto foriem, ide pre našu krajinu o produkt budúcnosti. Od 

70. rokov minulého storočia v Európe neustále narastá záujem o kultúrne dedičstvo. Na zákla-

de rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady aj jedno mesto v Slovenskej republike bude 

nositeľom titulu „Európske hlavné mesto kultúry“ spolu s jedným francúzskym mestom v r. 

2013. Pre zabezpečenie rozvoja mestského a kultúrno – poznávacieho cestovného ruchu sú 

výrazným motivačným faktorom návštevnosti daného územia návštevy hradov, kaštieľov 

a hradnej torzálnej architektúry a atraktivita nehmotného kultúrneho dedičstva (folklór). 

V súčasnosti sa kultúrno-historický potenciál našich miest využíva nedostatočne. V mnohých 

mestách sú vo veľmi zanedbanom technickom stave kaštiele, zámky, zemianske kúrie, na kto-

rých opravu neboli nikdy voľné finančné prostriedky. Na ich rekonštrukcie je možné využívať 

prostriedky z európskych štrukturálnych fondov. Ďalšou možnosťou je ponúknuť ich investo-

rom na prenájom alebo odkúpenie, následnú rekonštrukciu a ich adaptáciu na kvalitné ubyto-

vacie, reštauračné, kultúrne a spoločenské zariadenia pri súčasnom rešpektovaní záujmov 
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ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva. Zabezpečenie rozvoja mestského cestovného ruchu 

by malo byť predovšetkým úlohou mestských úradov vychádzajúc pritom z vlastných kon-

cepcií rozvoja. 

 

5. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 

     Z pohľadu niektorých regiónov a lokalít môže mať zásadný význam, resp. veľmi veľ-

ký význam vidiecky cestovný ruch a agroturistika. Na Slovensku sa stávajú relatívne novou 

formou cestovného ruchu hlavne v horských a podhorských oblastiach. Vidiecky cestovný 

ruch možno definovať ako využívanie voľného času na vidieku rôznymi rekreačnými činnos-

ťami s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch alebo v účelových komerč-

ných ubytovacích zariadeniach postavených v tomto prostredí. V zahraničí neustále narastá 

záujem o poznávanie života na vidieku, čo Slovensku dáva veľké šance na uplatnenie sa na 

medzinárodnom trhu vidieckej turistiky. 

     V regióne Hlohovecka  sú pre riešené územie do budúcnosti relevantné odporúčania „novej 

stratégie“  takmer v rámci všetkých uvedených foriem cestovného ruchu (s výnimkou kúpeľ-

ného cestovného ruchu). 

 

5.1.2 Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja   2008 

– 2013 

 

      Vízia a strategický cieľ rozvoja cestovného ruchu pre Trnavský samosprávny kraj ob-

sahuje dokument „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK 2008 – 2013“, ako aj 

novší dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK 2009 – 2015“. 

      Poslaním Trnavského samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu a jeho propa-

gácie je pritiahnuť pozornosť širokého spektra obyvateľov a turistov a vytvárať atraktívne 

podmienky pre podnikanie v cestovnom ruchu (PHSR TTSK 2009 – 2015) týmito opatrenia-

mi: 

- zabezpečiť účinnú propagáciu kraja na najvýznamnejších odborných podujatiach ces-

tovného ruchu, 

- zvýšiť atraktívnosť kraja pre turistov, 

- zvýšiť atraktívnosť kraja pre podnikateľov v cestovnom ruchu do roku 2013, 

- vytvoriť jednotný rámec pre rozvoj cestovného ruchu v TTSK, 

- zabezpečiť metodické usmernenie subjektov domáceho cestovného ruchu v TTSK, 

- zabezpečiť cielenú propagáciu a prezentáciu TTSK. 

      Strategickým cieľom rozvoja cestovného ruchu v Trnavskom samosprávnom kraji je 

trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu s pozitívnymi ekonomickými, sociálnymi 

a environmentálnymi vplyvmi na samotný región, jeho obyvateľov a návštevníkov, zabezpe-

čujúci spokojnosť návštevníkov kraja a zároveň prispievajúci k zvyšovaniu životného štan-

dardu miestnej populácie (Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK 2008 – 2013).  

Z vízie a strategického cieľa rozvoja cestovného ruchu v Trnavskom kraji možno od-

vodiť nasledovné priority: 

 

1. Podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne 

2. Rozvoj ľudského potenciálu pre potreby cestovného ruchu 

3. Rozvoj infraštruktúry pre účely cestovného ruchu 
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4. Vytvorenie rámca pre spoluprácu zainteresovaných strán v prospech rozvoja cestovné-

ho ruchu, tvorba partnerstiev. 

 

Hlavné aktivity na dosiahnutie týchto cieľov v období do roku 2013 sú: 

 

 Zvýšenie efektívnosti prezentácie regiónu 

Jednotný portál cestovného ruchu, propagačné materiály, účasť na výstavách 

a veľtrhoch, kalendár podujatí, informovanosť návštevníkov. 

 

 Podpora realizácie rozvojových projektov v cestovnom ruchu 

Vytvoriť zásobník projektov, participácia na projektoch cestovného ruchu v rámci 

cezhraničnej spolupráce, podpora partnerstva. 

 

 Podpora zvyšovania kvality služieb a rozširovania ponuky cestovného ruchu 

v kraji 

Vytváranie podmienok na podporu rozvoja tzv. šetrných foriem cestovného ruchu, bu-

dovanie nových atrakcií na rozšírenie ponuky cestovného ruchu. 

 

 Podpora zvyšovania podielu kvalifikovanej pracovnej sily v zariadeniach cestov-

ného ruchu 

Podpora vytvárania nových pracovných príležitostí pre odborníkov v odvetví cestov-

ného ruchu regionálnej súťaže profesionálov v cestovnom ruchu v spolupráci 

s profesionálnymi zväzmi. 

 

 Podpora medzinárodnej výmeny know-how v cestovnom ruchu 

Členstvo v profesijných združeniach výmena vedomostí a zručností v odborných pro-

fesiách cestovného ruchu. 

 

 Organizovanie odborných školiacich aktivít na rozvoj ľudského potenciálu 

v cestovnom ruchu 

Rekvalifikačné kurzy, odborné semináre, workshopy, ponuka kurzov, osveta. 

 

 Zlepšenie dostupnosti zariadení a stredísk cestovného ruchu a skvalitnenie prie-

storovej orientácie 

Budovanie a značenie trás, zhotovenie a osadenie jednotného medzinárodne akcepto-

vaného značenia, podpora investičných projektov. 

 

 Rozvoj turisticko-informačných služieb v kraji 

Zriaďovanie a dobudovávanie turisticko-informačných kancelárií, napojenie TIK-ov 

na informačný systém SACR. 

 

 Podpora budovanie a rekonštrukcie objektov vhodných pre účely cestovného ru-

chu a sociálnej infraštruktúry 

Starostlivosť o kultúrne, technické pamiatky, historické objekty, výstavba kúpalísk, 

bazénov, výstavba a rekonštrukcia verejných hygienických zariadení. 
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 Zloženie Rady pre cestovný ruch v Trnavskom kraji 

Štatút Rady, získanie členov, zabezpečenie koncepčného a plánovaného rozvoja ces-

tovného ruchu, orientácia na destinačný manažment. 

 

 Klastrovanie v cestovnom ruchu 

Vytváranie klastrov na realizáciu komplexných projektov v cestovnom ruchu. 

 

 Monitoring cestovného ruchu v kraji 

Zber údajov, vytvorenie databázy centier potenciálneho rozvoja rôznych foriem ces-

tovného ruchu, zoznam objektov využiteľných pre účely cestovného ruchu, hľadanie 

potenciálnych investorov. 

 

5.2 SVETOVÉ TRENDY V CESTOVNOM RUCHU 

 

      Cestovný ruch dnes predstavuje špecifický sektor, ktorý je jedným zo základných pi-

lierov koncepcií rozvoja území na všetkých úrovniach – lokálnej, regionálnej, národnej 

i medzinárodnej. V dôsledku toho odvetvie cestovného ruchu musí byť adekvátne pripravené 

na inovačné trendy lebo len tak si zachová schopnosť konkurencie. Na základe odporúčaní 

rozvoja cestovného ruchu v súvislosti s existujúcimi a platnými rámcovými strategickými do-

kumentmi bude nutné brať do úvahy svetové trendy v cestovnom ruchu.   

Medzi najvýznamnejšie patria: 

 

Demografické ukazovatele 

      Európska populácia starne a záujem seniorov o cestovanie rastie. Obrovskou príleži-

tosťou pre poskytovateľov služieb cestovného ruchu je možnosť ponuky v mimosezónnom 

období s prispôsobením cenotvorby a zaujímavých balíkov služieb. 

Zo strany seniorského segmentu sa zvýši: 

- dopyt po kvalite, vhodnosti a bezpečnosti 

- dopyt po jednoduchej doprave 

- dopyt po relaxačných zariadeniach 

- dopyt po produktoch cestovného ruchu pre jednotlivcov 

- dopyt v mimosezónnych mesiacoch 

- dopyt po luxuse 

 

Zdravie 

      Zvyšovanie zdravotného povedomia nebude ovplyvňovať rozsah dopytu, bude mať 

však dosah na rozhodovacie procesy o destinácii a na spotrebiteľské správanie počas dovolen-

ky. 

Z aspektu zdravia sa potenciálni návštevníci budú rozhodovať nasledovne: 

- destinácie známe ako menej zdravé budú oveľa viac odmietať ako v minulosti 

- dopyt po slnečných dovolenkách sa bude naďalej znižovať 

- aktívnu dovolenku alebo rôzne aktivity počas dovolenky budú preferované oveľa viac 

ako v minulosti 

- dopyt po produktoch wellness bude rásť vrátane dopytu po kúpeľoch a fitness. 

 

Vzdelanie a vedomosti 
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      Priemerná vzdelanostná úroveň sa zvyšuje, čo sa prejavuje v tendencii rastúcej orien-

tácie dovolenky na umenie, kultúru a históriu vrátane vzdelávacích a duchovne bohatých do-

voleniek, 

- zvýši sa dopyt po špeciálnych produktoch 

- v rámci balíka služieb sa zvýši počet produktov a prvkov, ktoré budú mať väzbu 

k umeniu, kultúre, histórii ako v organizovanom, tak aj individuálnom cestovnom ru-

chu 

- zvýši sa potreba lepšej a kreatívnejšej komunikácie s informáciami 

- zvýši sa dopyt po nových, relatívne neobjavených destináciách v strednej a východnej 

Európe. 

 

Čas dovolenky a oddychu 

- zvýši sa potreba ponúkať dodatkové nízko nákladové produkty 

- zvýši sa potreba pre ponuku relaxu 

- skráti sa dĺžka hlavnej dovolenky na čoraz obľúbenejšie kratšie dovolenky. 

 

Skúsenosť s cestovaním 

Enormne sa zvyšuje počet sofistikovaných zákazníkov. Návštevníci získavajú kritický 

pohľad na kvalitu a racionálne posudzujú vzťah cena – kvalita, 

- destinácie, ktoré nepristúpia na akceptovateľné štandardy budú musieť dlhšie 

a intenzívnejšie presadzovať svoju pozíciu na trhu, 

- regióny s ponukou komplexnej, variabilnej a vyrovnanej koncepcie budú preferované 

a ich úlohou bude neustále zdokonaľovať destinačný manažment, 

- skúsení turisti budú čoraz viac kritickí k službám, ktoré nebudú ničím výnimočné 

- bude sa zvyšovať požiadavka na alternatívne možnosti prežitia dovolenky, 

- turista bude čoraz viac vyžadovať produkt, v ktorom sa môže stať jeho aktívnou sú-

časťou. 
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5.3 STRATÉGIA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE HLOHOVEC 

 

Na základe výstupov analýz realizovaných v predchádzajúcich častiach štúdie, vlast-

ných prieskumov, priorít a opatrní jednotlivých obcí v oblasti cestovného ruchu a hlavných 

zásad strategického smerovania rozvoja CR na národnej a regionálnej úrovni, navrhuje nasle-

dujúca časť odporúčania pre strategické smerovanie rozvoja CR v okrese Hlohovec.  

 

Predstavená stratégia obsahuje definovanie jednotlivých strategických oblasti, opatrení 

a jednotlivých aktivít, ktorých realizáciou sa bude sledovať dosiahnutie stanovených parciál-

nych a strategických cieľov.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že na ceste k úspešnej destinácii CR sa riešené územie v sú-

časnosti nachádza ešte len v počiatočnej rozvojovej fáze, kedy je nutné položiť základy spo-

ločných koordinovaných aktivít a naštartovať rozvoj odvetvia ako celku, sa stratégia zameria-

va na štyri strategické oblasti, ktoré napĺňajú víziu rozvoja CR, poukazujú na najvážnejšie 

problémy a zároveň navrhujú riešenia nosných otázok budúceho koordinovaného rozvoja CR 

v okrese Hlohovec.  

 

Stratégia z tohto pohľadu rieši problematiku (1) koordinovaného rozvoja cestovného 

ruchu na miestnej a regionálnej úrovni, (2) marketingu cestovného ruchu, (3) sekundárnej 

a nekomerčnej cestovného ruchu, a problematiku (4) podnikateľského sektora a domáceho 

obyvateľstva. 

 

Pre prehľadnosť a logiku zásahov na odstránenie zásadných problémov v oblasti CR 

riešeného územia uvádzame i strom problémov a cieľov, ktorý je doplnený o konkrétny akčný 

plán s aktivitami, zodpovednosťou partnerov, zdrojmi financovania a časom realizácie.  

 

Proces monitorovania stratégie bude prebiehať do roku 2018. Po dostupnosti informá-

cií o možných zdrojoch pre rozvoj CR v nasledujúcom programovom období 2014-2020 na-

vrhujeme strategickú časť Stratégie aktualizovať. 

 

Pokiaľ ide o projekt Vážskej vodnej cesty ako ťažiskocvej aktivity rozvoja cestovného 

ruchu v okrese Hlohovec, nepredpokladáme jeho realizáciu v časovom horizonte implementá-

cie Stratégie a preto sa ním v implementačnom rámci nezaoberáme. Rozsah tohto projektu si 

z pohľadu CR vyžaduje samostatnú štúdiu uskutočniteľnosti. V prípade zreálnenia projektu 

navrhujeme Stratégiu CR v tomto smere aktualizovať.   

VÍZIA okresu Hlohovec v oblasti cestovného ruchu do roku 2018 

 

Okres Hlohovec sa stane územím s hmatateľnými výsledkami spolupráce verejného 

a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Okres Hlohovec bude využívať svoj po-

tenciál v oblasti kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, pobytu pri vode, vinohradníctva, 

letnej vnútrozemskej turistiky a vidieckeho cestovného ruchu. Okres Hlohovec bude 

miestom pre krátkodobé trávenie voľného času rôznych vekových generácií. Okres Hloho-

vec bude zázemím kongresovej turistiky s bezprostredným prístupom k strediskám 

celoročnej kúpelnej a horskej turistiky. 
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5.3.1 Analýza problémov (strom problémov) 

 

 

 

  

                                   

 

 

                    

              

 

Problém 1 

Nepostačujúca spolup-

ráca obcí a aktérov CR 

 

Problém 2 

Slabá 

a nekoordinovaná 

propagácia regiónu 

 

Problém 3 

Nízka úroveň 

služieb 

a produktov CR  

Problém 4 

Nevyhovujúci stav 

sekundárnej a nek-

omerčnej in-

fraštruktúry CR  

 chýbajúca jasná profilácia 

mesta a okolitého regiónu 

na trhu CR 

 chýbajúca definícia spo-

lupráce a nezáujem  akté-

rov v okrese o spoluprácu 

v CRabsencia TIK-u 

v regióne Hlohovca 

 nedostačujúca väzba na 

okolité strediská 

kúpelného turizmu 

a horskej turistiky 

 

 veľmi nízka návštevnosť 

regiónu 

 nedostatočná propagácia a 

marketing územia 

 absencia jednotného 

priestorového turistického 

informačného systému 

 chýbajúca ponuka kom-

plexného produktu (pro-

gram pre turistov na 2-3 

dni)  

 

 veľmi nízka návštevnosť 

regiónu 

 nízka úroveň služieb a 

produktov CR 

 chýbajúca definícia spo-

lupráce a nezáujem  akté-

rov v okrese o spoluprácu 

v CR 

 

 

 nedostatočné využitie ex-

istujúceho 

    potenciálu pre rozvoj tur-

izmu 

 

 nedostatočná vybavenosť 

územia turistickou 

mikroinfraštruktúrou 

 nevyhovujúci stav 

kultúrno-historických 

pamiatok a ich ob-

medzená prístupnosť 

turistom 

 zlá dopravná situácia 

v meste Hlohovec, 

osobitne prístup 

z diaľnice D1 

 

Následky 

Príčiny 

Slabo rozvinutý cestovný ruch 

(hlavný problém) 

 

Príčiny 
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5.3.2 Analýza cieľov (strom cieľov)  

 

       

 

  

                                   

 

 

                    

              

 

             

  

        

        

       

Cieľ 1 

Aktívna činnosť 

regiónu Hlohovec na 

trhu s cestovným 

ruchom a spolupráca 

aktérov CR 

Cieľ 2 

Spoločná a 

koordinovaná 

propagácia 

regiónu Hloho-

vec i jeho okolia 

Cieľ 3 

Rozvoj a skvalitnenie 

podnikateľských 

služieb a produktov 

CR a domáce 

obyvateľstvo 

Cieľ 4 

Rozširovať a skvalitniť 

sekundárnu a nek-

omerčnú 

infraštruktúru  CR 

 ustanoviť koordinátora zá-

stupcov odvetvia CR v 

regióne 

 

 turistická informačná kan-

celária v Hlohovci ako 

oficiálna TIK okresu 

Hlohovec  

 rozvoj cezhraničnej  

a interregionálnej spoluprá-

ce  

 

 pravidelný prieskum trhu a 

pasportizácia infraštruktúry 

cestovného ruchu v regióne 

 vydávanie pravidelne aktual-

izovaných komplexných 

propagačných materiálov 

regiónu  

 tvorba spoločných produktov 

CR pre návštevníkov 

(náučné trasy a spoločenské 

akcie) 

 spoločný regionálny in-

formačný portál CR 

 

 

 informovanie aktérov CR a 

obyvateľov o smerovaní 

rozvoja CR v regióne 

a osveta miestneho 

obyvateľstva 

 motivačný program pre 

podnikateľov v CR  

 príprava budúcich 

zamestnancov podnikov 

cestovného ruchu pre po-

treby praxe v regióne 

 
 

 

 

 

 osadenie jednotného 

priestorového in-

formačného systému 

a značenia v regióne 

 systém parkovania 

v meste Hlohovec 

 dobudovať cykloturis-

tickú sieť v okrese 

Hlohovec a prepojiť ju na 

okolie okresu 

 vybudovať sieť náučných 

trás  

 

 

Ciele 

Prostriedky 

Opatrenia 

Strategický cieľ 

Rozvinutý cestovný ruch 
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5.3.3 Akčný plán dokumentu : „Stratégia cestovného ruchu okresu Hlohovec“ 

 

Akčný plán dokumentu bol vypracovaný ako „návod na použitie“ pri napĺňaní stanovenej vízie a strategických priorít okresu 

Hlohovec 

v oblasti cestovného ruchu. Jednotlivé opatrenia sú detailne rozplánované až na úroveň konkrétnych aktivít, pričom každej aktivite je 

priradený 

východiskový a cieľový indikátor a tiež zodpovednosť za realizáciu.  

Významným subjektom pri napĺňaní stratégie bude „novozaložený“ klaster cestovného ruchu resp. alebo oblastná organizácia 

CR a turistická informačná kancelária. Takto detailne sú v tejto časti dokumentu rozplánované štyri strategické oblasti. Sledovanie rea-

lizácie jednotlivých aktivít a merania dopadov v podobe napĺňania cieľových indikátorov bude na zodpovednosti mesta Hlohovec. 

 

 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 1: Koordinovaný rozvoj CR na miestnej a regionálnej úrovni 

 

Cieľ 1: Aktívne zapojenie regiónu Hlohovec na trhu cestovného ruchu a spolupráca aktérov CR 

 

Zdôvodnenie: Okres Hlohovec skoro vôbec nevyužíva svoj kultúrno-historický a prírodný potenciál pre účely cestovného ruchu. Ten-

to fakt dovoľuje okolitým regiónom SR byť konkurencieschopnejšími a pomáha im presadzovať sa na trhu s cestovným ruchom.  

V súčasnosti jednotliví aktéri CR v okrese (ako obce tak i podnikatelia) vystupujú nekoordinovane a svojou činnosťou si navzájom 

konkurujú.  

Vychádzajúc z nedostatočnej marketingovej propagácie destinácie Slovenska ako celku, ako aj jednotlivých turistických regió-

nov, je do budúcnosti pre tak malé lokality, akými je okres Hlohovec alebo jednotlivé mestá a obce okresu samostatne sa presadiť na 

trhu takmer nemožné. Realizáciou navrhovaných opatrení a aktivít získa región zručnosti vo formovaní jednotného turistického celku, 

zabráni duplicite vynakladania finančných prostriedkov na rovnaké (podobné aktivity). 

Vzhľadom na súčasnú legislatívu (zákon o podpore cestovného ruchu) navrhujeme zapojenie sa do oblastnej organizácie CR 

(OO CR), ktorú plánuje vytvoriť mesto Piešťany s aktérmi CR z tohto okresu. Aktéri CR v okrese Hlohovec by tak mali nárok na dotá-

ciu zo štátneho rozpočtu a propagácia územia a produktov CR by sa tak stala koordinovanou a zmysluplnejšou. Pre tieto účely 

v prvotnej fáze navrhujeme vytvoriť iniciačnú pracovnú skupinu zo zástupcov okresu Hlohovec, ktorá by reprezentovala záujmy ok-

resu.  

Ďalej vzhľadom na fakt, že okres Hlohovec ako jediný z okresov Trnavského kraja nedisponuje Turistickou informačnou kan-

celáriou, navrhujeme jej vytvorenie z prostriedkov fondov EÚ resp. zdrojov obcí a miest okresu Hlohovec. TIK by mohla byť za okres 

Hlohovec výkonnou zložkou plánovanej OO CR. 
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Opatrenie Aktivita Vých. in-

dikátor 

Cieľový 

indikátor 

Zodpovednosť Zdroje finan-

covania 

Doba rea-

lizácie 
1.1_ustanoviť koordináto-

ra zástupcov odvetvia CR 

v regióne 

 

1.1.1_doplniť problematiku cestovného ruchu do komisií mestského zastu-
piteľstva mesta Hlohovec 

pôvodné 
komisie 

vytvore-
ná/upravená 

komisia 

Mesto Hlohovec vlastné zdroje mesta 
Hlohovec 

2012 

1.1.2_identifikovať potenciálnych členov nezávislej iniciačnej pracovnej 

skupiny v okrese Hlohovec pre vznik OO CR resp. klastra CR koordinova-
ného mestom Piešťany6 

0 6 členov Oddelenie regionálneho 

rozvoja mesta Hloho-
vec/komisia CR MsZ, Cech 

hostinských VaG (CHVaG), 
mesto Hlohovec 

vlastné zdroje mesta 

Hlohovec 

2012 

1.1.3_menovať členov nezávislej iniciačnej pracovnej skupiny v okrese 

Hlohovec pre vznik OO CR resp. klastra CR na dobu určitú do vzniku OO 

CR resp. klastra CR 

0 10 členov primátor mesta PiešťanyH-

lohovec 

vlastné zdroje mesta 

Hlohovec 

2012 

1.1.4._založiť oblastnú organizáciu resp. klaster CR 0 založená orga-

nizácia 

Iniciačná skupina CR7, mes-

to Piešťany, Hlohovec 

vlastné zdroje mesta 

Piešťany, Hlohovec 

2013 

1.1.5_upraviť Stratégiu CR okresu Hlohovec v zmysle požiadaviek členov 

budúcej OO CR  

pôvodná 

stratégia 

aktualizovaná 

stratégia 

členovia OO CR vlastné zdroje čle-

nov OO CR 

Po vzniku 

OO CR 

1.1.6_spoločné stretnutia samospráv a podnikateľského sektora s cieľom 

vytvorenia Miestnej akčnej skupiny v programovom období 2014-2020 

0 2 stretnutia 

ročne 

HL RRA, obce a podnikate-

lia v okrese Hlohovec 

zdroje HL RRA 2012-2015 

1.2_Turistická informačná 

kancelária v Hlohovci ako 

oficiálna TIK okresu Hlo-

hovec 

1.2.1_spoločné rokovania zástupcov mesta Hlohovec, zástupcov miest a 
obcí okolitého regiónu o pôsobnosti uvažovaného TIK-u v Hlohovci pre 

územie celého regiónu 

0 10 stretnutí Mesto Hlohovec, 
CHVaG,Iniciačná skupina 

CR 

vlastné zdroje mesta 
Hlohovec 

2012-2014 

1.2.2_ spracovanie modelu fungovania TIK-u (zriaďovateľ, zabezpečenie 

prevádzky, financovanie, umiestnenie...) a založenie TIK. TIK by po vzni-
ku OO CR tvoril jej výkonnú zložkou. 

TIK bude predovšetkým slúžiť v CR na: 

- zber údajov a informovanie 

- tvorbu a aktualizáciu propagačných materiálov  

- reprezentáciu na výstavách, workshopoch 

- zabezpečenie spolupráce medzi samosprávou, podnikateľmi 

a cestovnými kanceláriami/agentúrami 

0 1 TIK Iniciačná skupina CR, 

CHVaG, mesto Hlohovec 

Regionálny operač-

ný program, opatre-
nie 3.2a, vlastné 

zdroje miest a obcí 

okresu 

2012-2014 

1.3_podpora cezhraničnej  

a interegionálnej spolu-

práce  

 

1.3.1_ oživiť vzťahy s partnerskými obcami/združeniami jednotlivých 

miest a obcí okresu Hlohovec v zahraničí  

1 stretnutie 

ročne 

3 stretnutia 

ročne 

zástupcovia miest a obcí ok-

resu 

vlastné zdroje miest 

a obcí okresu  

2012-2018 

1.3.2_ podpísať partnerské zmluvy s danými obcami resp. mestami ako zá-
kladný kameň pre rozvojové projekty v oblasti kultúry, športu, CR, atď. 

0 1 zmluva ročne zástupcovia miest a obcí ok-
resu 

vlastné zdroje miest 
a obcí okresu  

2012-2018 

1.3.3_využiť grantové zdroje z EÚ fondov na rozvoj partnerských vzťahov 0 3 projekty projektoví manažéri miest 

a obcí, OO CR 

vlastné zdroje miest 

a obcí okresu, zdro-

je OO CR 

2012-2018 

                                                 

6 Podľa zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu, § 14  oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť územne susediacich obcí3) alebo 
mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave4) a v meste Košice5) (ďalej len "obec"), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach6) na území zaklada-

júcich obcí v predchádzajúcom roku musí dosiahnuť najmenej 50-tisíc prenocovaní.  
7 Budú v nej zastúpené obce, mestá a aktéri CR v okrese Hlohovec 
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 2: Marketing cestovného ruchu 

 

CIEĽ 2: Spoločná a koordinovaná propagácia regiónu Hlohovec 

 

Zdôvodnenie: Oblasť marketingu je jednou z najdôležitejších súčastí CR. Je bezúčelné ak máme územie s určitým potenciálom v CR, 

ale nevieme ho ,,predať“. Aby sme návštevníka prilákali do územia musíme územie zatraktívniť prezentačnou formou a to najmä tla-

čovými a elektronickými médiami, ktoré budú dostupné širokej verejnosti. Okrem tejto ,,papierovej formy“ propagácie je dôležité vy-

tvoriť konkrétne produkty cestovného ruchu, ktoré by návštevníkovi priblížili prírodný či kultúrno-historický potenciál územia hravou 

formou. Vychádzajúc z analytickej časti štúdie, prioritne podporovanými formami cestovného ruchu v regióne v budúcnosti by mali 

byť kultúrno-poznávací, športovo-rekreačný a vidiecky cestovný ruch.  

 
Opatrenie Aktivita Vých. in-

dikátor 

Cieľový 

indikátor 

Zodpovednosť Zdroje financova-

nia 

Doba reali-

zácie 
2.1_ pravidelný prie-

skum trhu a pasporti-

zácia infraštruktúry 

cestovného ruchu v re-

gióne 

 

2.1.1_ pravidelné zisťovanie a vyhodnocovanie: 

-  potrieb a želaní, spokojnosti, motívu návštevy domácich a zahranič-

ných návštevníkov,  
- trendov na trhu regionálneho cestovného ruchu a ich poskytovanie 

subjektom CR 

0 uskutočnený 

prieskum 

Mestá a obce okresu, TIK fondy EÚ, vlastné zdro-

je miest a obcí, 

zdroje  TIK 

2012-2018, pol-

ročne 

2.1.2_ organizovanie školení a kurzov pre poskytovateľov služieb v CR 

s disemináciou zistených informácií, následné prispôsobenie produktov 

a služieb CR týmto zisteniam  

0 uskutočnený 

prieskum 

Mestá a obce okresu, 

TIK, poskytovatelia služieb 

CR 

fondy EÚ, 

vlastné zdroje miest 

a obcí, zdroje  TIK 

2012-2018, pol-

ročne 

2.1.3_pravidelné zisťovanie supraštruktúry a infraštruktúry CR, pravi-

delná sumarizácia organizovaných podujatí v regióne 

0 vykonaná  

pasportizácia 

Mestá a obce okresu, TIK fondy EÚ, 

vlastné zdroje miest 

a obcí, zdroje  TIK 

2012-2018, pol-

ročne 

2.2_ vydávanie pravi-

delne aktualizovaných 

komplexných propa-

gačných materiálov re-

giónu  

2.2.1_Spracovane podrobnej turistickej brožúry zameranej na prírodné, 
historicko-kultúrne špecifiká a poskytovateľov služieb CR regiónu Hlo-

hovec spolu s mapou a kalendárom podujatí v okrese 

0 vydané be-
dekre 

MsKC, Vlastivedné múzeum, 
OZ EX Libris 

zdroje projektu Viac 
Hlohoviensis 

2012 

2.2.2_Pravidelná aktualizácia brožúr a kalendára podujatí v okrese Hlo-

hovec 

0 uskutočnená 

aktualizácia 

MsKC, poskytovatelia slu-

žieb CR 

zdroje  TIK a aktérov 

CR 

2012-2018, raz 

do roka 

2.2.3_spracovanie propagačných DVD o regióne Hlohovca 0 spracované 
DVD 

MsKC, Vlastivedné múzeum, 
OZ EX Libris 

zdroje projektu Via 
Hlohoviensis 

2012-2013 

2.2.4_spoločné stretnutia (športové, umelecké, gastronomické) zamera-

né na špecifiká Hlohovecka 

0 uskutočnené 

stretnutia 

MsKC, Vlastivedné múzeum, 

OZ EX Libris 

zdroje projektu Via 

Hlohoviensis, zroje 

miest a obcí 

2012-2018, pol-

ročne 

2.2.5_Prezentácia spracovaných materiálov na veľtrhoch, konferenciách 
a workshopoch CR 

0 4 prezentácie 
ročne 

CHVaG, TIK, OO CR Vlas-
tivedné múzeum, OZ EX 

Libris 

zdroje  TIK, zdroje OO 
CR 

2012-2018 

2.2.5_zapracovanie ponuky regiónu do produktov SACR, Trnavského 

samosprávneho kraja, cestovných kancelárií a agentúr 

0 1 TIK, OO CR zdroje  TIK, zdroje OO 

CR 

2012-2018, 

ročne 

2.3_tvorba spoločných 

produktov CR pre 

návštevníkov (návrhy 

Rozšíriť fraštacké putovanie za vínom do okolitých obcí, predĺžiť čas 
jeho trvania 

súčasná trasa rozšírená tra-
sa 

CHVaG, mestá a obce ok-
resu, poskytovatelia služieb v 

CR 

zdroje CHVaG, vlastné 
zdroje miest a obcí, po-

skytovateľov služieb v 

2012-2018 
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náučných trás 

a spoločenských akcií) 

–možná je 

i kombinácia daných 

trás 

Fyzickú realizáciu jed-

notlivých trás popisu-

jeme v opatrení 4.4 

 

CR 

Cesta rybníkmi regiónu Hlohovca 0 náučná trasa Slovenský rybársky zväz HC 
(SRZ HC), mestá a obce ok-

resu, majielia rybníkov, TIK 

Zdroje SRZ HC, vlastné 
zdroje miest a obcí, ma-

jieľov rybníkov, TIK  

2012-2018 

Spojiť akciu „Ľadové medvede“ s ochutnávkou tradičnej hlohoveckej 

gastronómie 

Súčasná ak-

cia 

rozšírenie 

služby 

CHVaG, poskytovatelia slu-

žieb v CR, mesto Hlohovec 

zdroje CHVaG, posky-

tovateľov služieb v CR 

2012-2018 

Poznávanie hlohoveckých tradičných chotárov 0 náučná trasa mestá a obce okresu, MsKC, 
OO CR, TIK, CHVaG, Vlas-

tivedné múzeum, školy 

zdroje miest a obcí 2012-2018 

Symbolicky obnoviť historické obchodné trasy križujúce okres Hloho-
vec (ide o cesty vodné – rieka Váh i po súši). Naviazať na cestu Magna 

Via. 

0 náučná trasa mestá a obce okresu, MsKC, 
OO CR, TIK, CHVaG, , 

Vlastivedné múzeum 

zdroje miest a obcí 2012-2018 

Nemí svedkovia minulosti (architektonicky pozoruhodné objekty 

v meste). Tento produkt cestovného ruchu môže byť zameraný tematic-
ký na významné sakrálne objekty v meste, profánne objekty v meste, 

prípadne technické pamiatky.  

0 náučná trasa Mesto Hlohovec, MsKC, , 

Vlastivedné múzeum, OZ EX 
Libris, školy 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

Prepojiť objekty technických pamiatok so zaujímavými prírodnými lo-

kalitami, v ktorých sa nachádzajú.  

0 informačné 

tabule 

Mesto Hlohovec, MsKC, 

Vlastivedné múzeum, OZ EX 
Libris, školy 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

Označiť informačnými tabuľkami v meste miesta, kde stále dnes už ne-

jestvujúce významné objekty mesta (napr. synagóga, tzv. Lehelova ve-

ža). 

0 informačné 

tabule 

Mesto Hlohovec, MsKC, 

Vlastivedné múzeum, OZ EX 

Libris 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

V rámci okresu vybudovať  tzv. hoidegery – predajné domy 
s produktami daného regiónu (gastronómia, remeselné výrobky, tradič-

ná kultúra, atď...)  

0 2 domy mestá a obce okresu, MsKC, 
OO CR, TIK, CHVaG, Vlas-

tivedné múzeum, OZ EX 

Libris 

zdroje poskytovateľov 
služieb v CR, zdroje 

miest a obcí 

2012-2018 

Oživiť bohaté tradície vážskych mlynov, obnova Michalského mlyna 
a vytvorenie expozície mlynárstva; prípadne umiestnenie makety tra-

dičného vodného mlynu na rieke Váh, ktorý by sa mohol využiť ako 

reštaurácia, prípadne opäť ako priestory na propagácia a zviditeľňovanie 
histórie tohto remesla. Chovanie husí na Váhu. 

Sprítomniť tradíciu pltníctva na Váhu a významne postavenie mesta na 

tejto rieke. 

0 označenie, 
maketa mly-

nu s ponukou 

služieb 

CHVaG, SRZ HC,  mestá 
a obce okresu, poskytovatelia 

služieb v CR, Vlastivedné 

múzeum, OZ EX Libris 

zdroje poskytovateľov 
služieb v CR, SRZ HC, 

CHVaG, zdroje miest 

a obcí 

2012-2018 

Zámocký poznávací okruh (zoznámenie sa s areálom Zámockej záhrady 
– prírodnými a stavebnými dominantami) 

0 náučná trasa Mesto Hlohovec, MsKC, 
Vlastivedné múzeum, OZ EX 

Libris, školy 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

Zdôrazňovať revolučný odkaz slovenského povstania v stopách mesta 

Hlohovec, využiť ich na propagáciu Hlohovca ako jedného s centier 
udalosti revolučných rokov 19. storočia.  

0 náučná trasa Mesto Hlohovec, MsKC, 

Vlastivedné múzeum, OZ EX 
Libris, školy 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

Oživené povesti v uliciach mesta (spoznávanie kraja sprostredkované 

pútavými povesťami a legendami). 

0 náučná trasa Mesto Hlohovec, MsKC, 

Vlastivedné múzeum, OZ EX 

Libris, školy 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

Vytvoriť produkty cestovného ruchu zamerané na obnovu a propagáciu 
tradičných remesiel v regióne – drotárstvo, mlynárstvo, pltníctvo, teh-

liarstvo, keramika. 

0 2 nové pro-
dukty 

mestá a obce okresu, MsKC, 
TIK, OO CR, drobní ľudoví 

remeslníci, Vlastivedné mú-

zeum, OZ EX Libris, školy 

zdroje miest a obcí, 
zdroje ľudových reme-

selníkov, OO CR 

2012-2018 

Spropagovať a prípadne sprístupniť časť hlohovských katakomb – napr. 
Stálou expozíciou vín s ochutnávkou vo františkánskych pivniciach. 

0 1 stála expo-
zícia 

CHVaG, mesto Hlohovec, 
MsKC, poskytovatelia slu-

žieb v CR, Vlastivedné mú-

zdroje mesta Hlohovec, 
CHVaG, poskytovate-

ľov služieb v CR 

2012-2018 
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zeum, OZ EX Libris 

V „hajlochu“ (prechádzka hlohovskými vinicami s prezentáciou tradič-
ných spôsobov spracovania vína). 

0 náučná trasa CHVaG, mesto Hlohovec, 
MsKC, poskytovatelia slu-

žieb v CR 

zdroje mesta Hlohovec, 
CHVaG, poskytovate-

ľov služieb v CR 

2012-2018 

Putovanie starými mapami – návšteva miesť a objektov, ktoré 

v minulosti slúžili inému ako dnešnému účelu. 

0 náučná trasa mestá a obce okresu, MsKC, 

TIK, OO CR, Vlastivedné 
múzeum, OZ EX Libris, ško-

ly 

zdroje miest a obcí, 

zdroje TIK, OO CR 

2012-2018 

Sprístupniť areál židovského cintorína s jeho pamiatkami. uzavretý 
areál 

sprístupnený 
areál 

Mesto Hlohovec zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

Využiť množstvo kaštieľov nachádzajúcich sa v okrese a vybudovať 

značenú náučnú trasu kaštieľmi resp. zvonicami okresu. 

0 náučná trasa mestá a obce okresu, TIK, 

OO CR, Vlastivedné múze-

um, OZ EX Libris 

zdroje miest a obcí, OO 

CR 

2012-2018 

Vytvoriť tematickú poznávaciu trasu, mapujúcu udalosti z obdobia tu-
reckého obliehania. Zahrnúť do tejto cesty dodnes existujúce pamiatky 

a ich primerané označenie.  

0 náučná trasa mestá a obce okresu, MsKC, 
TIK, OO CR, Vlastivedné 

múzeum, OZ EX Libris, ško-

ly 

zdroje miest a obcí, 
zdroje TIK, OO CR 

2012-2018 

„Čítanie“ mesta a regiónu prostredníctvom vytvorenia trasy, kde bude 
vyznačená sieť pamätných tabúľ významných osobností a pamätných 

udalostí. 

0 náučná trasa mestá a obce okresu, MsKC, 
TIK, OO CR, Vlastivedné 

múzeum, OZ EX Libris, ško-

ly 

zdroje miest a obcí, 
zdroje TIK, OO CR 

2012-2018 

Literárnymi stopami Hlohovca (spoznávanie mesta a jeho histórie na 
základe bohatého literárneho odkazu). 

0 náučná trasa Mesto Hlohovec, Ex Libris, 
MsKC, Vlastivedné múzeum, 

OZ EX Libris, školy 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

„Literárne vychádzky“ s Jánom Hollým (prechádzka po pamätných 

miestach pôsobenia jedného z najvýznamnejších spisovateľov 

a národovcov slovenskej histórie v dnešnom okrese Hlohovec). 

0 náučná trasa MsKC, mestá a obce okresu, 

Vlastivedné múzeum, OZ EX 

Libris, školy 

zdroje miest a obcí zdro-

je TIK 

2012-2018 

Zúročiť tradovanú prítomnosť Ludwiga van Beethovena v Empírovom 

divadle pre vytvorenie klavírnych, resp. skladateľských súťaží (profe-

sionálnych alebo amatérskych). 

0 2 podujatia 

ročne 

Mesto Hlohovec, MsKC, 

Vlastivedné múzeum, OZ EX 

Libris 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

Náznakovo oživiť významnú archeologickú lokalitu na Posádke resp. v 
Kľačanoch s dôrazom na historické formovanie hlohovského regiónu 

0 1 sprístupne-
ná lokalita 

Vlastivedné múzeum, obec 
Kľačany resp. Dvorníky 

zdroje obcí, vlastnived-
ného múzea 

2012-2018 

Sochárske tradície Hlohovca (Ihriský, Goga, Sušienka) – zoznamovanie 

s ich tvorbou priamo v uliciach mesta 

0 náučná trasa Mesto Hlohovec, Ex Libris, 

MsKC, Vlastivedné múzeum 

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

Oživiť tradíciu mesta Hlohovec ako mesta ruží súčasný stav nová výsad-
ba, symboly 

Mesto Hlohovec, MsKC, 
Vlastivedné múzeum, OZ EX 

Libris, školy  

zdroje mesta Hlohovec 2012-2018 

2.4_ spoločný regio-

nálny informačný por-

tál CR  

2.4.1_Vytvorenie dvojjazyčného portálu zahŕňajúceho: 

- interaktívnu mapu okresu (jednotlivé body záujmu obcí, miest 
a poskytovateľov služieb v CR, popis prírodného a kultúrno-

historického potenciálu územia) 

- aktuality z diania v jednotlivých obciach, e-shop (predaj produktov 
CR, vstupeniek, ubytovania,....) 

- virtuálne prehliadky zaujímavostí v okrese 

- propagačné materiály ako bedekre, foto, video na stiahnutie 
 

0 portál CR HL RRA zdroje projektu Via 

Hlohoviensis 

2012 

2.4.2_prevádzka a aktualizácia portálu (neskôr i TIK), prípadné rozšíre-

nie portálu na pôsobenie plánovanej oblastnej organizácie CR 

0 štvrťročne, 

t.j. 24 aktua-

lizácií 

HL RRA, zdroje mesta Hlo-

hovec, zdroje  TIK , zdroje 

OO CR 

zdroje projektu Via 

Hlohoviensis, po roku 

2015 zdroje mesta Hlo-

2015-2018 
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hovec, zdroje samotného 
portálu 
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 3: Malí a strední podnikatelia 

 

CIEĽ 3: Rozvoj a skvalitnenie podnikateľských služieb a produktov CR 

 

Zdôvodnenie: V záujme zvýšenia profesionality a dosiahnutia súhry všetkých aktérov CR bude potrebné pripraviť prezentáciu kon-

cepčných materiálov pre cestovný ruch, objasniť význam a ciele opatrení so zvláštnym zreteľom na aktivity, ktoré si vyžadujú partner-

stvo subjektov CR a pochopenie obyvateľov. Bude nevyhnutné motivovať poskytovateľov služieb v CR vrátane ľudových remeselní-

kov na zapojenie sa do celého procesu rozvoja CR v danom území. Vzhľadom na fakt, že odvetvie CR je príznačné vysokým podielom 

ľudskej sily a veľmi záleží od kvality tejto sily,  bude nevyhnutné vytvoriť podmieky pre vznik a rozvoj kvalifikovaných, výkonných a 

zodpovedných pracovníkov v CR. 

 
Opatrenie Aktivita Vých. in-

dikátor 

Cieľový 

indikátor 

Zodpovednosť Zdroje financo-

vania 

Doba rea-

lizácie 
3.1_informovanie akté-

rov CR smerovaní roz-

voja CR v regióne 

a osveta miestneho oby-

vateľstva 

 

3.1.1_informovanie poskytovateľov služieb CR o prijatých stratégiách, 

dokumentoch a opatreniach v rámci rozvoja CR; 

0 podaná infor-

mácia 

Mesto Hlohovec poskytova-

telia služieb v CR, TIK, OO 

CR 

vlastné zdroje miest 

a obcí, zdroje  TIK, 

OO CR 

2012-2018, 

polročne 

3.1.2_organizovanie pravidelných stretnutí s poskytovateľmi služieb CR 
za účelom informovania o aktuálnej situácii v rozvoji CR v regióne Hlo-

hovec, o plánoch do budúcnosti s cieľom ich vyzvania 

k spolupráci (budovanie infraštruktúry, marketing a pod.). 

0 2 stretnutia 
ročne 

Mesto Hlohovec 
a poskytovatelia služieb v 

CR, TIK, OO CR 

vlastné zdroje miest 
a obcí, zdroje  TIK, 

OO CR 

2012-2018 

3.1.3_vytypovať partnerov zo strany občianskych aktivistov, tretieho sek-

tora, médií, komunálnych politikov pre osvetové aktivity v meste 

0 1 partner ročne Mesto Hlohovec a poskyto-

vatelia služieb v CR, 
MSKC, TIK, OO CR 

vlastné zdroje miest 

a obcí, zdroje TIK, 
OO CR 

2012-2018 

3.1.4_organizovanie súťaží a podujatí pre obyvateľov mesta v rámci roz-

voja CR. 

0 2 súťaže ročne poskytovatelia služieb v 

CR, MSKC, TIK, OO CR  

vlastné zdroje miest 

a obcí, zdroje TIK, 

OO CR 

2012-2018 

3.2_spracovať motivač-

ný program pre podni-

kateľov v CR  

3.2.1_navrhnúť systém jednotného označovania podnikov – systém re-
gionálnej značky, prípadne jeho zakotvenie do VZN 

0 1 systém, 
1 VZN 

Mestá a obce okresu, posky-
tovatelia služieb v CR, TIK, 

OO CR 

vlastné zdroje miest 
a obcí, zdroje TIK, 

OO CR 

2012-2013 

3.2.2_ navrhnúť pravidlá spôsobu zaberania verejného priestranstva v 
centre mesta (terasy, reklamné nosiče, informačné nosiče, pútače ....), 

prípadné vytvorenie, úprava/vytvorenie VZN  

0 1 systém, 
1 VZN 

 

Mestá a obce okresu, posky-
tovatelia služieb v CR 

TIK, OO CR 

vlastné zdroje miest 
a obcí, zdroje TIK, 

OO CR 

2012-2013 

3.2.3_vytvoriť systém karty zliav pre obyvateľov okresu Hlohovec 

u poskytovateľov služieb v CR v okrese 

0 karty zliav Poskytovatelia služieb 

v CR, TIK, OO CR 

vlastné zdroje miest 

a obcí, zdroje posky-

tovateľov služeb v 
CR 

2012-2013 

3.2.4_navrhnúť systém motivácie pre zapojenie podnikateľov v CR 

v okrese do oblastnej organizácie CR 

0 systém moti-

vácie 

 

Mestá a obce okresu, posky-

tovatelia služieb v CR, TIK, 

OO CR 

vlastné zdroje miest 

a obcí, TIK, OO CR 

zdroje poskytovate-
ľov služeb v CR 

2012 
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3.2.5_systém podpory ľudových remeselníkov: 
 

- informovanie ľudových remeselníkov o možnosti spolupodieľať sa na 

rozvoji CR v regióne; 
- zabezpečenie vzdelávania so zameraním sa na základné znalosti obcho-

dovania, marketingu a poskytovanie doplnkových služieb CR 

- počas pravidelne organizovaných podujatí v okrese prenájom predáva-
júcich miest za symbolické ceny 

- účasť mest a obcí na veľtrhoch a výstavách CR spolu s remeselníkmi  

0 systém podpo-
ry ľudových 

remeselníkov 

 

Mestá a obce okresu, TIK, 
OO CR 

vlastné zdroje miest 
a obcí, zdroje TIK, 

OO CR 

2012-2018 

3.3_pripraviť budúcich 

zamestnancov podnikov 

cestovného ruchu pre 

potreby praxe v meste a 

regióne8 

3.3.1_ tvorba databázy voľných praktikantských miest v podnikoch CR 
na území OO CR 

0 databáza OO CR, TIK, UPSVAR zdroje OO CR 2013-2018 

3.3.2_zasielanie databázy na Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v 
Piešťanoch a partnerské vzdelávacie inštitúcie (vysoké školy) 

0 2x do roka OO CR, TIK zdroje OO CR 2013-2018 

3.3.3_poskytovanie pracovných príležitostí budúcim absolventom ešte 

počas štúdia za účelom ich neskoršieho získavania pre svoje potreby 

a podpory lokálpatriotizmu 

0 30 miest OO CR, TIK, poskytovate-

lia služieb v CR UPSVAR 

zdroje OO CR, po-

skytovateľov služieb 

v CR 

2013-2018 

 

                                                 
8 po vzniku Oblastnej organizácie cestovného ruchu.Ppodľa našeho názoru je okres Hlohovec príliš malý na tento druh aktivity 
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 4: Sekundárna a nekomerčná infraštruktúra cestovného ruchu 

 

CIEĽ 4: Rozširovať a skvalitniť sekundárnu a nekomerčnú infraštruktúru  cestovného ruchu 

 

Zdôvodnenie: Vzhľadom na fakt, že jednotlivé obce okresu si všeobecnú infraštruktúru rieša nezávisle, vynechávame ju v rámci plá-

novaných aktivít. Zoznam plánovaných zásadných investicií jednotlivých obcí do cestovného ruchu vyberáme z dostupných PHSR, ÚP 

obcí resp. dotazníkov a uvádzame ho v prílohe č. 9. V predkladanej časti sa zaoberáme dobudovaním a rozšírením priestorového in-

formačného systému, ktorý by návštevníkov regiónu formou informačných tabúľ na strategických miestach v okrese informoval 

o turistických atrakciách, náučných trasách a nekomerčnej infraštruktúre CR v okrese. Ďalej sa zaoberáme realizáciou sieťe cyklotrás 

v okrese. Z dôvodu návrhu na vytvorenie spoločných produktov CR v podobe náučných trás (priorita 2.2) riešime mikroinfraštruktúru 

CR v okrese. A v neposlednej rade sa zaberáme i otázkou dopravnej dostupnosti a bezpečnosti návštevníkov okresu, predovšetkám 

mesta Hlohovec. 
 

Opatrenie Aktivita Vých. in-

dikátor 

Cieľový in-

dikátor 

Zodpovednosť Zdroje finan-

covania 

Doba rea-

lizácie 
4.1_osadenie jednotného 

priestorového infor-

mačného systému 

a značenia v regióne 

 

4.1.2_ vytvorenie koncepciu jednotného značenia turistických at-

rakcií, náučných trás (podľa opatrenia 2.2 a 2.3) a nekomerčnej in-
fraštruktúry CR v okrese 

0 koncepcia Mestá a obce okresu, MsKC 

HC, KST, TIK, OO CR, po-
skytovatelia služieb v CR, 

externý dodávateľ 

EU fondy, vlastné 

zdroje miest a 
a obcí, zroje OO 

CR, poskytovateľov 

služieb v CR 

2012-2013 

4.1.2_ vytvorenie, osadenie a údržba informačných tabúľ označujú-

cich turistické atrakcie, náučné trasy a nekomerčnú infraštruktúru 

CR na strategických miestach v okrese – napríklad na vyhliadkach, 
centrách miest a obcí 

0 osadené tabule Mestá a obce okresu, MsKC 

HC, KST, TIK, OO CR, po-

skytovatelia služieb v CR, 
externý dodávateľ 

EU fondy, vlastné 

zdroje miesta 

a obcí, zdroje OO 
CR, poskytovateľov 

služieb v CR 

2013-2018 

4.2_systém parkovania 

v meste Hlohovec 

4.2.1_navrhnúť systém plateného parkovania pre návštevníkov a 

obyvateľov  

bezplatné par-

kovanie 

platené parkova-

nie 

Odd.hospodárskej činnosti 

mesta Hlohovec, externý do-
dávateľ 

vlastné zdroje mesta 

Hlohovec 

2012 

4.2.2_vybudovať zberné parkovisko formou parkovacieho domu 

v širšom centre mesta, resp. vybudovať nové parkovacie plochy 

súčasné par-

kovacie plo-
chy 

2 parkovacie 

domy, nové par-
kovacie plochy 

Mesto Hlohovec, súkromný 

investor 

vlastné zdroje mesta 

Hlohovec, súkrom-
né zdroje 

2012-2013 

4.3.3_navrhnúť a uviesť do prevádzky systém prístupnosti 
k turistických atrakciám, náučným trasám (podľa opatrenia 2.3) a 

nekomerčnej infraštruktúry CR v okrese– prístupnosť pešia, bicyk-

lom, autom. 

0 fungujúci systém Mestá a obce okresu, MsKC 
HC, KST, TIK, OO CR, po-

skytovatelia služieb v CR 

vlastné zdroje miest 
a obcí 

2012-2018 

4.3_dobudovať cyklotu-

ristickú sieť v okrese 

Hlohovec a prepojiť ju 

na jeho okolie 

4.3.1_dobudovať a označiť cykloturistické trasy v meste Hlohovec 
v zmysle Generelu dopravy mesta Hlohovec 

žiadne cykloc-
trasy 

sieť cyklotrás Mesto Hlohovec, klub slo-
venských turistov Hlohovec 

(KST) 

EU fondy, vlastné 
zdroje mesta Hlo-

hovec 

2012-2018 

4.3.2_vybudovať most cez rieku Váh v lokalite starého mostu Šule-
kovo, ktorý zároveň bude slúžiť i na rozvoj cykloturizmu 

0 vybudovaný 
most s lávkou 

Mesto Hlohovec súkromné zdroje-
úver 

2012-2013 
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4.3.3_motivovať občanov mesta Hlohovec ale aj návštevníkov 
k pohybu po meste na bicykloch formou zriadenia nových stojanov, 

kamier, prípadne vytvorenia požičovne bicyklov 

0 nové stojany, 
kamery prípadne 

požičovňa bicyk-

lov 

Mesto Hlohovec, KST, TIK, 
OO CR 

zdroje mesta Hlo-
hovec 

2012-2015 

4.3.4_vybudovať a označiť cyklotrasy v okrese Hlohovec tak ako sú 
navrhnuté v ÚP VÚC Trnava resp. v Jednotnej koncepcii cyklotrás 

na území TTSK 

žiadne cyklo-
trasy 

vybudované a 
označené cyklo-

trasy 

Mestá a obce okresu Hloho-
vec, TTSK, OO CR 

EU fondy, Zdroje 
miest a obcí okresu, 

zdroje TTSK 

2012-2018 

4.3.5_sprístupniť súčasné turistické trasy v okrese Hlohovec 

i cykloturistom  

turistické trasy označené 

a prispôsobené 

trasy 

KST, mesto Hlohovec vlastné zdroje KST, 

zdroje mesta Hlo-

hovec 

2012-2013 

4.4_vybudovať sieť ná-

učných trás podľa vy-

braných aktivít 

v opatrení  2.3 

4.4.1_vybrať vhodné náučné trasy z návrhov v opatrení 2.3 0 7 trás Mestá a obce okresu,  vlastné zdroje miest 

a obcí 

2012 

4.4.2_odborne spracovať obsah náučných tabúľ podľa charakteru 

náučnej trasy  

0 atraktívne texty 

na tabule 

Mestá a obce okresu, TIK, 

OO CR, MsKC, MsKC, 
Vlastivedné múzeum, OZ EX 

Libris, externý dodávateľ 

EU fondy, vlastné 

zdroje miest a obcí, 
OO CR, TIK 

2012-2014 

4.4.3_preveriť majetkové pomery pod náučné tabule na trasách 

a vysporiadať plochy, vybaviť potrebné povolenia  

0 pozemky na LV 

miest a obcí ok-
resu, povolenia 

Projektový mnažér, právne 

oddelenie mesta Hlohovec, 
MsKC, externý dodávateľ 

EU fondy, vlastné 

zdroje miest a obcí 

2014-2015 

4.4.4_osadiť a udržiavať tabule na náučných trasách 0 osadené tabule Projektový mnažér, externý 
dodávateľ, mesto Hlohovec, 

OO CR 

EU fondy, vlastné 
zdroje miest a obcí, 

zdroje OO CR 

2015-2018 

4.4.5_aktualizovať  turistické brožúry z aktivity v časti 2.2.1  o ná-
učné trasy 

turistické bro-
žúry 

aktualizované tu-
ristické brožúry 

Mesto Hlohovec, TIK, OO 
CR, MsKC, Vlastivedné mú-

zeum, OZ EX Libris 

vlastné zdroje miest 
a obcí 

2017-2018 

4.4.6_ aktualizovať web stránku informačného portálu o CR (opat-

renie 2.4) a stránky jednotlivých obcí o informácie o náučných tra-

sách 

web stránky aktualizované 

web stránky 

Mesto Hlohovec, TIK vlastné zdroje mesta 

Hlohovec, zdroje 

TIK 

2017-2018 
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Príloha č. 1 Priestorovo-sídelné rozloženie obcí okresu Hlohovec 

 
 

Priestorovo sídelná časť A   Priestorovo-sídelná časť B    Priestorovo sídlená časť C      

Zdroj: vlastné spracovanie (2008) 
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Priloha č. 2 Cyklotrasy prechádzajúce okresom Hlohovec alebo jeho okolím  

Zdroj: Jednotná koncepcia cyklotrás na území Trnavského kraja (2011) 

 

Vážska cyklomagistrála 

Celková dĺžka: 140 km, z toho 30 km v Trnavskom kraji 

Určenie: cestná trasa 

Náročnosť: Rekrea 

Krátky popis: Značená cyklomagistrála začína za mostom v obci Madunice pri vodnom diele. Po 

účelovej komunikácii pokračuje medzi Kanálom a Váhom až do Drahoviec. Tu prejde mostom cez 

Vážsky kanál na druhý breh. Po účelovej komunikácii ide popod hrádzu kanála, obíde Sĺňavskú hať 

a vyjde na hrádzu vodného diela Sĺňava. Po upravenom cyklochodníku prejde ku Krajinskému mostu 

v Piešťanoch. Podíde cestu a cez mesto a park vyjde na účelovú komunikáciu k Vážskemu kanálu. 

Po nej pokračuje smerom na sever k obci Horná Streda, kde opúšťa hranice kraja. Trasa ďalej pokra-

čuje cez rekreačné stredisko Zelená Voda do Beckova a ďalej do Trenčína, Nemšovej, Púchova, Byt-

če a Žiliny. Od Budatínskeho zámku bola v roku 2009 predĺžená až do obce Strečno pod hrad. 

Správca trasy: SCK Piešťany 

 

Malokarpatská cyklomagistrála 

Celková dĺžka: 128 km , z toho 45,5 km v Trnavskom kraji 

Určenie: cestná trasa 

Náročnosť: Sport 

Krátky popis: Značená cyklomagistrála začína v Novom Meste nad Váhom na železničnej stanici. 

Cez obce Čachtice a Podolie prechádza po štátnej ceste č. 504 smerom na obec Krakovany. Tu vstu-

puje do Trnavského kraja. Odbočuje krátkym úsekom po štátnej ceste č. 499 na Vrbové a vo Vrbo-

vom zasa po štátnej ceste č. 502 smerom na Chtelnicu a Trstín. Odtiaľto pokračuje na obec Bukovú 

a ponad vodnú nádrž Buková prekoná hrebeň Malých Karpát a schádza na Záhorie za obcou Plavec-

ký Peter. Ďalej pokračuje na Plavecký Mikuláš a opúšťa hranice kraja. Cyklomagistrála ide cez Per-

nek, Lozorno a Zohor do Vysokej pri Morave, kde trasa končí.  

Správca trasy: SCK Bicyglo Trnava, SCK Piešťany, SCK Stará Turá, SCK Malacky 

 

HRADNÁ CYKLOCESTA  

Evidenčné číslo: pozostáva z viacerých cyklotrás 

Celková dĺžka: 700 km, z toho 186 km v Trnavskom kraji 

Určenie: cestná trasa 

Náročnosť: Rekrea 

Krátky popis: 
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Západná vetva Hradnej cesty vstupuje do Trnavského kraja v smere od Perneka v obci Plavecký Pe-

ter. Pokračuje dvoma líniami cez Bukovú alebo Jablonicu do Trstína (v Cerovej odbočka hrad Kor-

látka). Odtiaľ východným podhorím Malých Karpát vedie cez Chtelnicu do Vrbového a pokračuje do 

obce Krakovany. Tu opúšťa Trnavský kraj v smere na Nové Mesto nad Váhom. Vetva včítane odbo-

čiek je dlhá 101 km. 

Východná vetva Hradnej cesty vstupuje do Trnavského kraja na severe v obci Ducové. Cez Piešťany 

pokračuje smerom na Hlohovec a odtiaľto cez Sereď a Šúrovce príde do Trnavy. Odtiaľto pokračuje 

smerom na Modru a z kraja vychádza za obcou Ružindol. Táto vetva je dlhá 75 km.  

Hlavná trasa má odbočky: Buková – hrad Ostrý Kameň, Trstín - Smolenice, odbočka ku kláštoru Ka-

tarínka, odbočka ku kaštieľu v Dolnej Krupej, Naháč – Dobrá Voda, odbočka Kočín-Lančár. 

S miernymi predĺženiami trasu možno v rámci Trnavského kraja zokruhovať. Na severe pokračujeme 

z Krakovian po červeno značenej Malokarpatskej cyklomagistrále cez Podolie (Park miniatúr) do 

Čachtíc. Tu sa dá odbočiť vpravo po červeno značenej Kopaničiarskej cyklomagistrále cez Považany 

k Váhu. Tu trasa končí pri moste na Vážskom kanáli a napojí sa na Vážsku cyklomagistrálu. Popri 

Kanáli sa môže pokračovať do Piešťan. Dĺžka tejto trasy je asi 25 km. Na juhu možno pokračovať 

pred Modru a tu po modro značenej cyklotrase prejsť hrebeňom Malých Karpát medzi obce Rohož-

ník a Kuchyňa na Malokarpatskú cyklomagistrálu. Po nej prídeme do Plaveckého Petra. Táto slučka 

má dĺžku asi 44 km. V južnej vetve môžeme trasu skrátiť odbočením v Budmericiach na Častú (hrad 

Červený Kameň) a pokračovať na sever cez Orešany do Smoleníc. Táto varianta má 28 km.  

Zokruhovaním oboch vetiev sa dá absolvovať krásny zhruba 200 kilometrový cyklookruh, ktorý je 

možné rozdeliť na 3-5 etáp. 

Tematičnosť trasy: hrady a zámky na trase, múzeá a pamiatky na trase 

Správca trasy: SCK Bicyglo Trnava, SCK Piešťany, SCK Stará Turá, SCK Malacky 

 

MALOKARPATSKÁ VÍNNA CYKLOCESTA 

Evidenčné číslo: 5205 

Celková dĺžka: 31,5 km, z toho 18 km v Trnavskom kraji 

Určenie: cestná trasa 

Náročnosť: Rekrea 

Krátky popis: Značená cyklotrasa začína v obci  Trstín, kde sa napája na Malokarpatskú cykloma-

gistrálu.  Prechádza obcami v podhorí Malých Karpát – Smolenice, Lošonec, Horné Orešany, Dolné 

Orešany. Hranice kraja opúšťa za samotou Matildin Dvor. V Bratislavskom kraji pokračuje obcami 

Doľany, Častí, Dubová. Trasa končí na námestí v Modre. 

Tematičnosť trasy: víno Malokarpatskej oblasti, pamiatky Malokarpatskej oblasti 

Správca trasy: SCK Bicyglo Trnava 

 

Hlohovec – Piešťany – Nemšová 
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Celková dĺžka: 76 km, z toho 41 km v Trnavskom kraji 

Určenie: cestná trasa 

Náročnosť: Rekrea 

Krátky popis: Trasa začína v Hlohovci. Vedie popri Váhu a neskôr vychádza na štátnu cestu č. 507. 

Pred Sokolovcami odbočuje na hrádze Váhu, po nich pokračuje popri vodnom diele Sĺňava až do 

Piešťan. Prejde kúsok smerom na Krajinský most a odbočí do kúpeľov. Po hrádzi Váhu ide až na ko-

niec Kúpeľného ostrova. Tu prejde po moste ponad Teplé rameno a zabočí po poľnej ceste popri ra-

mene a vojde do obce Moravany nad Váhom. Po štátnej ceste 507 pokračuje ďalej až do Ducového, 

kde opúšťa hranice kraja. Ďalej trasa pokračuje cez Beckov a Trenčín až do Nemšovej, kde končí. 

Správca trasy: SCK Piešťany 

 

Plavecký Mikuláš – Smolenice - Trstín 

Celková dĺžka: 14,5 km 

Určenie: MTB trasa 

Náročnosť: Sport  

Krátky popis: Značená cyklotrasa začína medzi obcami Plavecký Peter a Plevecký Mikuláš, kde sa 

napája na Malokarpatskú cyklomagistrálu.  Prechádza naprieč pohorím Malé Karpaty popod vrcho-

lom Veterlín. Prechádza rekreačným strediskom Jahodník a obcou Smolenice.  Trasa končí v Trstíne, 

kde sa opäť stretáva s Malokarpatskou cyklomagistrálou. 

Správca trasy: SCK Bicyglo Trnava  

 

Trnava – Doľany - Majdán  

Celková dĺžka: 42 km, z toho 32,5 km v Trnavskom kraji 

Určenie: cestná trasa, MTB trasa 

Náročnosť: Sport  

Krátky popis: Trasa začína v Trnave v miestnej časti Kopánka, kde sa pripája na CTT e.č. 2203. 

Prechádza okrajom mesta. Prechádza obcami Zvončín, Suchá nad Parnou, Košolná, Dlhá. Pred ob-

cou Doľany opúšťa hranice kraja. V Bratislavskom kraji pokračuje cez Doľany smerom do pohoria 

Malé Karpaty. Pri horárni Zabité je možné pokračovať v cestnej variante na rekreačnú oblasť Majdán 

alebo úseku pre MTB cez Sklenú Hutu a opätovným napojením na variantu pre cestné bicykle na 

Majdáne. Pred rekreačnou oblasťou Majdán sa obe varianty cyklotrasy vracajú na územie Trnavské-

ho kraja. Cyklotrasa končí neďaleko obce Lošonec kde sa napája na Malokarpatskú vínnu cykloces-

tu. 

Správca trasy: SCK Bicyglo Trnava 

 

Trstín - Modra (Malokarpatská vínna cyklocesta) 
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Celková dĺžka: 31,5 km, z toho 18 km v Trnavskom kraji 

Určenie: cestná trasa 

Náročnosť: Rekrea 

Krátky popis: Značená cyklotrasa začína v obci  Trstín, kde sa napája na Malokarpatskú cykloma-

gistrálu.  Prechádza obcami v podhorí Malých Karpát – Smolenice, Lošonec, Horné Orešany, Dolné 

Orešany. Hranice kraja opúšťa za samotou Matildin Dvor. V Bratislavskom kraji pokračuje obcami 

Doľany, Častí, Dubová. Trasa končí na námestí v Modre. 

Správca trasy: SCK Bicyglo Trnava 

 

Šúrovce – Trnava - Častá  

Celková dĺžka: 37,5 km, z toho 26 km v Trnavskom kraji 

Určenie: cestná trasa 

Náročnosť: Rekrea  

Krátky popis: Trasa začína v obci Šúrovce kde by sa mala napájať na plánovanú Vážsku cykloma-

gistrálu. Zo Šúroviec pokračuje cez Zavar, naprieč mestom Trnava do prímestskej rekreačnej oblasti 

Kamenný mlyn. Ďalej prechádza cez Biely Kostol a Ružindol. Hranice kraja opúšťa pred obcou 

Budmerice. V Bratislavskom kraji prechádza obcami Štefanová a končí v obci Častá, kde sa napája 

na Malokarpatský vínnu cyklocestu. 

Správca trasy: SCK Bicyglo Trnava 

 

Hať vodného diela Sĺňava  

Celková dĺžka: 2 km 

Určenie: cestná trasa 

Náročnosť: Rekrea  

Krátky popis: Krátka spojka medzi cyklotrasami (Vážska cyklomagistrála – modrá cyklotrasa) na 

oboch brehoch vodného diela Sĺňava. Trasa vedie po telese hate. Má sezónnu prevádzku.    

Správca trasy: SCK Piešťany 

 

Okruh Horné Otrokovce  

Celková dĺžka: 6,2 km 

Určenie: MTB trasa 

Náročnosť: Rekrea  

Krátky popis: Krátky MTB cyklookruh vedený po lesných a účelových cestách nad obcou Horné 

Otrokovce v lesoch Považského Inovca.   
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Správca trasy: Základná škola Horné Otrokovce 
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Priloha č. 3 Chránené územia okresu Hlohovec 

 

Vyhlásené chránené územia 

Číslo Kategória pod-

ľa zákona 

543/2002 Z. z. 

Názov Katastrálne územie Výmera[ha]  Rok vyhlásenia 

1. PR Sedliská Hlohovec 5,85 1988 

2. CHA Malé Vážky Červeník 3,49 1986 

3. CHA Dedova jama  Červeník 30 1986 

Navrhované chránené územia 

Číslo Kategória  Názov Katastrálne územie 

1. Navrhovaný 

CHA 

Mŕtve ramená 

Váhu 

Hlohovec - Šulekovo 

2. Navrhovaný 

CHA 

Tokajka Bojničky 

Územia a časti prírody s významnými biologickými a estetickými prvkami prírody 

Číslo Názov Katastrálne územie 

1. Alúvium Váhu 
Celý úsek alúvia Váhu v rámci sledovaného územia s významnými lokali-

tami  flóry a fauny 

2. Lesný porast Veľká hora - Faneš Hlohovec, Pastuchov, Tepličky, Dolné Trhovište 

3. Lesný porast Mladý háj Hlohovec, Kľačany, Sasinkovo, Bojničky 

4. Lesný porast Háje Trakovice, Šulekovo 

5. Zámocká záhrada Hlohovec  Hlohovec (Za CHA vyhlásený v r.1985) 

Chránené stromy  

Číslo Názov Charakteristika 
9
 

1. Borovica lesná 
Impozantná drevina v blízkosti amfiteátra. Jej rozmery sú: výška 25 m, obvod kmeňa 295 cm, 

šírka koruny 15 m a vek 120 rokov. 

2. 
Buk lesný 

Jediná drevina svojho druhu v regióne  s unikátnymi rozmermi - výškou 28 m, obvodom 

kmeňa 414 cm, šírkou koruny 14 m a vekom asi 150 rokov. Rastie pri jazierku. 

3. 
Paulovnia pls-

tnantá 

Exotická drevina pochádzajúca zo strednej Číny, ktorej význam prekračuje rámec okresu i 

kraja. Jej vek je odhadovaný na viac ako 200 rokov.  Nachádza sa na prvej terase Zámockej 

záhrady. Výška 12 m, obvod kmeňa 441 cm, šírka koruny 6 m. 

4. 
Platan javoro-

listý 

Najmohutnejšia drevina Zámockej záhrady a zároveň celého okresu Hlohovec. Patrí do skupi-

ny platanov rastúcich na tzv. platanovej lúčke. Jeho výška presahuje 34 m, obvod kmeňa 535 

cm, šírka koruny 26 m a vek cca 220 rokov. Strom bol zaradený do súťaže strom roku 2011 

nadácie Ekopolis a skončil na siedmej priečke. 

Vysvetlivky:   PR - prírodná rezervácia, CHA - chránený areál  

Zdroj: MÚSES HC 

 

                                                 
9
 všetky stromy sa nachádzajú v areály Zámockej záhrady v Hlohovci 
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Príloha č. 4 Prehľad pamiatok a architektonických zaujímavostí obcí okresu Hlohovec (mesto Hlo-

hovec a Leopoldov sú popísané v časti 2.3) 

 

Obec Pamiatky 
Bojničky Rímskokatolícky kostol Svätej Alžbety 

Kaplnka Svätého Rócha 

Kláštor Svätých Cyrila a Metoda 

Červeník Rímskokatolícky kostol Obetovania Panny Márie (národná kultúrna pamiatka) 

Súbor náhrobníkov na cintoríne (národná kultúrna pamiatka) 

Pomník a pamätné tabule padlým v 1. a 2. svetovej vojne (národná kultúrna pamiatka) 

Súsošie na stĺpe Svätej Trojice (národná kultúrna pamiatka) 

Dolné Otro-

kovce 

Rímskokatolícky kostol Svätého Michala 

Dolné Trhoviš-

te 

Rímskokatolícky kostol Svätého Juraja (národná kultúrna pamiatka) 

Súsošie (národná kultúrna pamiatka) 

Kamenné náhrobníky z polovice 19. Storočia 

Neskoroklasicistický kaštieľ 

Dolné Zelenice Klasicistická prícestná socha Svätého Jána Nepomuckého  

Dvorníky Rímskokatolícky kostol Povýšenia Svätého Kríža 

Významná archeologická lokalita v časti Posádka 

Horné Otro-

kovce 

Rímskokatolícky kostol sv. Imricha 

Kaštieľ s anglickým parkom (národná kultúrna pamiatka) 

Horné Trhoviš-

te 

Rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja (národná kultúrna pamiatka) 

Kaštieľ (národná kultúrna pamiatka) 

Horné Zelenice Rímskokatolícky kostol Svätého Martina (národná kultúrna pamiatka) 

Evanjelický kostol (národná kultúrna pamiatka) 

Jalšové Rímskokatolícky kostol Ducha Svätého s románskou rotundou (národná kultúrna pamiatka) 

Kľačany Rímskokatolícky kostol Svätého Martina 

Koplotovce Kostol Navštívenia Panny Márie 

Kaštieľ s areálom (národná kultúrna pamiatka):  

- kúria, zemianska sýpka, hradbový múr s bránou, bašty hradbového múru, park pri 

kaštieli, náhrobníky so súsoším 

Madunice Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie (národná kultúrna pamiatka) 

Súsošie na stĺpe Svätý Florián a Svätý Vendelín (národná kultúrna pamiatka) 

Pamätná fara Jána Holého (národná kultúrna pamiatka) 

Pomník so sochou Jána Hollého pred farou (národná kultúrna pamiatka) 

Socha sv. Jána Nepomuckého 

Hasičský kríž v parku 

Socha sv. Terézie 

Merašice Rímskokatolícky kostol Svätého Martina 

Objekt historickej tehelne 

Prícestná socha Svätého Floriána 

Pastuchov Rímskokatolícky kostol Všechsvätých  

Pilier so sochou (národná kultúrna pamiatka) 

Socha Svätého Urbana (národná kultúrna pamiatka) 

Ratkovce Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie (národná kultúrna pamiatka) 

Mariánsky stĺp pri kostole (národná kultúrna pamiatka) 

Kríž so sochou Sedembolestnej Panny Márie (národná kultúrna pamiatka) 
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Sasinkovo Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny (národná kultúrna pamiatka) 

Secesný kaštieľ (národná kultúrna pamiatka) 

Siladice Rímskokatolícky kostol Všechsvätých  

Evanjelická modlitebňa 

Hodnotné kamenné náhrobné dosky (súbor náhrobníkov) na cintoríne (národná kultúrna 

pamiatka) 

Klasicistický kríž na cintoríne z polovice 19. storočia (národná kultúrna pamiatka) 

Súbor hrobov na židovskom cintoríne 

Prícestný kríž z polovice 19. storočia 

Šulekovo Rímskokatolícky kostol Krista Kráľa 

Hrob s pomníkom venovaný slovenským národovcom (národná kultúrna pamiatka) 

Tekolďany Rímskokatolícky kostol Panny Márie Ružencovej 

Tepličky Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie 

Klasicistická kaplnka Najsvätejšej trojice 

Pseudoklasicistická školská budova z konca 19. storočia 

Trakovice Rímskokatolícky kostol Svätého Štefana 

Misionársky kríž 

Socha Panny Márie 

Plastika Svätého Vendelína 

Pieskovcové kríže umiestnené na cintoríne 

Plastika Svätého Floriána 

Kaplnka Svätého Jána Nepomuckého 

Žlkovce Kostol Sedembolsetnej Panny Márie 

Fragmenty náhrobníkov na cintoríne (národná kultúrna pamiatka) 

Kamenná klasicistická socha sv. Floriána 

Socha Panny Márie na cintoríne 
Zdroj :Vlastný prieskum (2011) 
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Príloha č. 5 Umelecké skupiny a združenia v okrese Hlohovec 

 

Obec Názov skupiny/združenia 

Folklórne súbory a hudobné skupiny 

Bojničky Folklórny súbor Bojničan 

Červeník Dychová hudba Verešvaranka 

 
Detská folklórna skupina Verešvaran 

 
Detský folklórny súbor Verešvaranček  

 
Ľudová hudba Heskovci 

 
Mladí huslisti 

 
Hudobná skupina TREND 

 
Hudobná skupina MUSTAFO 

Hlohovec Folklórny súbor Inovec 

 
Detský folklórny súbor Inovček 

 
Hlohovskí fujaristi 

 
Detský spevácky zbor Hlohovčatá 

 
Music No Limit  

 

Folklórny súbor Šulekovčan 

Divadelné súbory 

Hlohovec Hlohovské insitné divadlo (HID) 

Trakovice Divadlo na trakoch 
Zdroj :Vlastný prieskum (2011) 
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Príloha č. 6  Športové organizácia a záujmové združenia venujúce sa športovým aktivitám v meste 

Hlohovec 

 

Názov klubu Predmet činnosti 

Akadémia mažoretiek cvičenia mažoretiek 

Automotoklub prevádzkovanie minikár 

AŠK Blesk rýchlostná kanoistika, badminton  

Centrum voľného času DÚHA vypĺňanie voľnočasových aktivít detí 

CLASSIC CLUB Hlohovec (motorkárskych veteránov) združovanie oldtimerov  

FC Slovan Hlohovec futbal 

Fitness štúdio Halás fitnescentrum 

HK 2002 Hlohovec hokej 

Klub kolkárov kolky 

Klub slovenských turistov turistické aktivity 

Klub spoločenského tanca TK-M Dance  spoločenské tance 

Mestský športový klub  nohejbal, judo, atletika, chôdza, kanoistika 

Občianske združenie tenistov tenis 

Sporta Hlohovec hádzaná 

PHOENIX PAINTBALL TEAM paintball 

Slovenský rybársky zväz MO Hlohovec športový rybolov 

Tenisový klub A – Tak  tenis 

TJ Sokol vzpieranie 

ZO chovateľov poštových holubov chovateľstvo 

Squash Team Hlohovec squash 

Šachový klub Zentiva šach 

ŠK Karate Do Goyu Ryu karate 

ŠK Peterčan futbal 

Športový klub polície – Vodácky klub Hlohovec 

 
Športový klub telesne a zdravotne postihnutých 

 
Športový klub III. ŽS 

 Zdroj :Vlastný prieskum (2011) 
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Príloha č. 7  Sieť pamätných tabúľ v meste Hlohovec 

 

1. Pamätná tabuľa s textom Pittsburskej dohody a jej signatára dekana p. Šišku na bývalom 

farskom úrade, odhalená v r. 1993, Podzámska ul. 

2. Pamätná tabuľa básnikovi Jánovi Hollému na mieste bývalej rím. katol. fary kde pôsobil, 

odhalená v r. 1995, Podzámska ul. 

3. Pamätná tabuľa štrajkujúcim robotníkom v r. 1920, odhalená po druhej svetovej vojne, bu-

dova železničnej stanice, Železničná ulica 

4. Pamätná tabuľa Zvrchovanej Slovenskej republiky, v tvare Slovenskej republiky, s vyzna-

čením Hlohovca, odhalená v r. 1993 na Námestní Sv. Michala, po poškodení premiestnená a 

osadená pred budovou Okresného úradu v Hlohovci, Jarmočná ulica  

5. Pamätná tabuľa mestskej vážnice a martýrov V. Šuleka a K. Holubyho popravených počas 

revolúcie v r. 1848, odhalená v 2. pol. 20. storočia na budove Mestskej knižnice, Nám. Sv. Mi-

chala 

6. Pamätná tabuľa Nespravodlivo súdeným a týraným v čase totality, odhalená v 90-tych ro-

koch 20. storočia na priečelí budovy hlohovského zámku, ulica Zámok č. 1 

7. Pamätná tabuľa  padlým v II. svetovej vojne a v SNP osadená na pamätník Osloboditeľov 

pri príležitosti výročia SNP v roku 2004, Nám. Sv. Michala 

8. Pamätná tabuľa otcovi národa kňazovi Andrejovi Hlinkovi na priečelí kostola Krista Kráľa 

pri príležitosti posviacky kostola A. Hlinkom v r. 1935, Hlavná ulica, Šulekovo 

9. Pamätná tabuľa k 100. výročiu príchodu železnice do Hlohovca (trať Leopoldov - Zbehy), 

odhalená v r. 1998 na budove železničnej stanice, Železničná ulica 

10. Pamätná tabuľa venovaná Hlohovčanov žijúcim v Amerike Adolfovi a Antonovi Walla-

chovcom v podbráne budovy bývalej židovskej školy, tabuľa je poďakovaním za finančnú po-

moc pri výstavbe novej židovskej školy, Hlohová ulica. 

11. Pamätná tabuľa františkánovi a básnikovi Rudolfovi Dilongovi na budove františkánskeho 

kláštora, odhalená r. 2005, Františkánske nám. 1 

12. Pamätná tabuľa poľskému bankárovi a hlohovskému rodákovi Andrejovi Kapustášovi na 

budove Slovenskej sporiteľne, odhalená v r. 2006, Nám. Sv. Michala 

13. Pamätná tabuľa hlohovskému rodákovi, učiteľovi a autorovi prvej knihy o Hlohovci Ar-

pádovi Felcánovi na budove Robotníckeho domu v Hlohovci, odhalená r. 2007, Rázusova ulica 

14. Pamätná tabuľa k 100. výročiu založenia Hlohovskej elektrárne, účastinnej spoločnosti na 

budove OTC, s. r. o. Hlohovec, odhalená r. 2008, Štefanikova ulica 

15. Pamätná tabuľa komisárom SNR Viliamovi Šulekovi a Karolovi Holubymu pri príležitosti 

160 výročia ich úmrtia umiestnená na pamätníku pripomínajúcom miesto ich popravy, odhalená 

r. 2008, Šulekovo 

16. Pamätná tabuľa rodákovi, novinárovi, cestovateľovi a spisovateľovi Belovi Škarniclovi – 

Hlohovskému, odhalená r. 2008, Pribinova ulica 

17. Pamätná tabuľa rodákovi, básnikovi, esejistovi a prekladateľovi Ivanovi Kupcovi na bu-

dove Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci, odhalená r. 2009, Komenského ulica 

18. Obnovená pamätná tabuľa pripomínajúca prvú meštiansku školu v Nitrianskej župe na 

budove Základnej školy na ulici M. R. Štefánika v Hlohovci, odhalená r. 2009 

19. Pamätná tabuľa rodákovi, futbalistovi, trénerovi, československému reprezentantovi Mi-

chalovi Vičanovi na budove tribúny futbalového štadiónu Slovan Hlohovec, r. 2010, Nábrežie 

A. Hlinku 
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20. Pamätná tabuľa tvorcovi hlavného oltára farského kostola sv. Michala v Hlohovci Jozefo-

vi Seilnachtovi na budove kostola, r. 2010, Námestie sv. Michala 

21. Pamätná tabuľa františkánskemu kňazovi Dionýzovi Františkovi Tomašovičovi na budove 

františkánskeho kláštora v Hlohovci, r. 2011, Františkánske námestie 

22. Pamätná doska pripomínajúca miesto bývalého cintorína v časti sv. Peter, je umiestnená na 

pôvodnom mieste cintorína, odhalená r. 2011, Svätopeterská ulica. 
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Príloha č. 7 Ubytovacie zariadenia v okrese Hlohovec 

 

Názov zariadenia Obec/Miesto Počet lôžok 

Hotel Jeleň*** HC, Námestie Sv. Michala 41 

Hotel u Janásov** HC, Stará hora 40 

Hotel Štofing** HC, Koperníkova ul. 65 

Penzión Quarto** HC, Podzámska ul. 24 

Penzión Adriana HC, Koperníkova ul. 11 

Motel Pompano HC, Hlohová ul. 40 

Motel Filipíno HC, Hlohová ul. 15 

Ubytovňa Mina** HC, Pribinova ul. 17 

Ubytovňa Viecha Jašter HC, Dukelská ul. 16 

Šport Hotel Slovan** HC, Nábr. A Hlinku 18 

Hotel Šport* HC, Zábranie 48 

Hotel Mier, tur. ubytovňa** HC, Svätopeterská ul. 40 

Ubytovňa Bibo HC, Štúrova ul. 45 

Ubytovňa Kvalet HC, Ul. Františka Lipku 40 

Ubytovňa  HC, Železničná ul. 200 

Ubytovňa Domino HC, Mierová ul. 275 

Kaštiel Koplotovce Koplotovce 123 9 

Ubytovanie v súkromí  Dvorníky 14 

Ubytovanie v súkromí   Červeník 60 

Réva Bojničky Bojničky 20 

Ubytovňa Comforbyt Trnavská cesta 88 

Penzión Nina Hlohoveská cesta 12 

Ubytovanie v súkromí  Trakovice 10 

Penzión Važinka Madunice 20 

Turistická ubytovňa Madunice 15 

Spolu  1183 
Zdroj :Vlastný prieskum (2011) 
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Príloha č. 8 Kalendár organizovaných podujatí v okrese Hlohovec 

 

Názov podujatia Termín 

konania 

Obec Stručný popis podujatia 

HP pochod  Apríl,  októ-

ber 

Hlohovec, Tepličky, 

Jalšové, Piešťany 

turistický jarný a jesenný pochod nádherná 

príroda, priateľské stretnutia 

Fraštacké putovanie za ví-

nom  

apríl Hlohovec degustácia vín a spoznávanie vín, od Tokaja po 

Záhorie 

Deň kvetov máj Hlohovec kúpa, predaj kvetov a záhradného sortimentu 

Promenádne koncerty  leto Hlohovec hudobný festival 

Michalský jarmok september Hlohovec tradičné 3-oj dňové podujatie, predaj tradičných 

remeselníckych 

a potravinárskych výrobkov, zábavné atrakcie 

Púť k sv. Urbanovi máj Hlohovec sv. omša, pod záštitou Cechu Hostinských, vi-

nárov a gastronómie spojená s posviackou vín 

Cibuľové slávnosti  august Madunice tradičné podujatie spojené,  so súťažami 

a predajom špecialít z cibule 

Trak fest  jún Trakovice hudobné koncerty 

Slávnosti spevu, hudby 

a tanca  

august Červeník Hudobný festival 

Hudobná jeseň október Červeník známy rockový festival 

Jánske ohne v kameňolome jún Horné Otrokovce slávnosti svätojánskej noci 

Obecná zabíjačka  január Žlkovce tradičné podujatie spojené s ochutnávkou zabí-

jačkových špecialít 

Ochutnávka vín  apríl Dvorníky degustácia a predaj vín 

Furmanské preteky  august Tepličky súťažná atmosféra, nezabudnuteľné zážitky, 

priateľské stretnutia 

Turistický pochod Forno-

seg-Frašták cez Soroš 

apríl Tepličky,  Hlohovec turistický pochod Nitrianskou pahorkatinou z 

obce Tepličky do mesta Hlohovec 

Mariášová liga Koplotovce

  

leto Koplotovce celoslovenský turnaj v hre mariášu 

Bartolomejské hody  

 

august Horné 

Trhovište 

slávnosti spojené s hodami, predajné stánky, 

zábavné atrakcie 

Pochovávanie basy  február Sasinkovo fašiangové slávnosti 

Vráťme Slovensku Harmo-

niku 

september Leopoldov hudobný festival 

  Zdroj :Vlastný prieskum (2011) 
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Príloha č. 9 Plánované zásadné investície obcí okresu Hlohovec v oblasti cestovného ruchu (okrem 

aktivít v spoločnom implementačnom rámci Stratégie CR)  

 
Obec Opatrenie/aktivita/projekt Zodpovednosť/Partner Doba rea-

lizácie 
Bojničky Dom služieb (Trhovisko) obec 2007-2010 

Propagačný materiál o obci Bojničky so zameraním na aktivity v obci  obec 2008 

Vytvoriť športové centrá s možnosťou  športovania, oddychu a relaxácie v obci  obec 2008-2013 

Vytvoriť zónu oddychu a relaxácie, zlepšenie vzhľadu a ŽP  obec 2008-2013 

Cyklotrasy v katastri obce Bojničky obec 2008-2013 

Zachovanie, obnova a ochrana kultúrneho dedičstva obce  obec 2007-2013 

Vybudovane informačných a orientačných tabúl obec 2007-2013 

Červeník Oblastné centrum umenia Červeník združenie VVC 

KVN Mistelbach, Rakúsko 

2006-2007 

Revitalizácia historických pamiatok  - pomník padlých                                                  obec 2009-2010 

Zastrešenie tenisových kurtov                               obec 2010-2013 

Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce -  monografie obce, tlačoviny obec, podnikatelia 2006-2013 

Rekonštrukcia a obnova kultúrnych zariadení - amfiteáter obec 2010-2012 

Dolné 

Otrokovce 

Rekonštrukcia objektu OŠK - sociálne zariadenia, dobudovanie reštauračných a 
ubytovacích kapacít 

obec, OŠK, FO 2007-2009 

Rekonštrukcia rodného domu osobnosť obce obec, súkromný investor 2008-2009 

Podpora CR - napojenie na cyklotrasu Hlohovec - Topolčany - Piešťany obec, občania, PO 2009-2010 

Podpora rozvoja remesiel a služieb pre verejnosť, zhodnocovania agroproduktov vybraný záujemca 2009-2010 

Dolné Tr-

hovište 

Vybudovanie športovo rekreačného areálu – kúpalisko, požičovňa bicyklov obec, podnikatelia 2006-2008 

Rekonštrukcia ihriska – vybudovanie objektu na vytvorenie ľadovej plochy obec 2005-2006 

Vybudovanie centra remesiel a služieb obec, súkromný investor 2008-2010 

Zriadenie expozície tradičnej výroby fujár obec 2008-2010 

Dolné Ze-

lenice 

k 30/9/2011 nemajú spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ob-

ce 

  

Dvorníky Vybudovanie siete miestnych cyklotrás obec 2006-2008 

Cyklotrasa/spájacia komunikácia Dvorníky-Sasinkovo obec Bojničky/obec Sasinkovo 2007-2009 

Ľavobrežná vetva Vážskej cykloturistickej trasy mesto Sereď, obec, povodie 

Váhu 

2010- 

Náznaková rekonštrukcia hradu Posádka obec, múzeum TTSK, UP-
SVAR 

2007-2012 

Rekonštrukcia budovy sýpky obec 2006-2008 

Skanzen Dedinská studňa obec 2006 

Skanzen roľnícky statok obec, región. múzeum TTSK, 

základná škola 

2008- 

Dobudovanie športového areálu a výstavba rehabilitačného strediska obec, športový klub 2006-2010 

Projekt Dvornícke vínne pivnice obec, vinohradnícky spolok 2006-2010 

Vybudovanie sánkarskej dráhy obec 2007-2009 

Vytvorenie vodnej plochy pre športové využitie obec, povodie Váhu 2007-2010 

Informačné a navigačné tabule obec, P.T. Ecocity 2006-2007 

Zriadenie informačného centra obec, mikroregión VVC 2006-2007 

Propagačné materiály obec 2005- 

Nadviazanie/obnovenie družby s rovnomennými obcami na Slovensku, rozvoj 

cezhraničnej spolupráce 

obec, základná škola, športový 

klub 

2006- 

Hlohovec Založit mestské ligy stredných škôl vo volejbale, malom futbale, floorbale, ho-
kejbale, nohejbale, streetbale, bedmintone 

Mesto, TTSK, športové kluby do roku 2013 

Vybudovanie krytej plavárne Mesto, investor do roku 2013 

Vybudovanie nových športovísk Mesto do roku 2013 

Rekonštrukcia Umelej ladovej plochy BH Hlohovec do roku 2013 

Rekonštrukcia a obnova športovísk. BH Hlohovec do roku 2013 

Nadviazať na areál termálneho kúpaliska v Koplotovciach (s väzbou na ramená 
Váhu a kynologické cvičisko) voľný priestorom už na území mesta Hlohovca, 

ktorý navrhuje ÚPN mesta vo výhľade využiť/rezervovať pre rekreačno-športovú 
funkciu s náplňou pre vodné športy a ihriská v prírodnom prostredí (golf, jazdec-

tvo). ( Zdroj: UP Hlohovec) 

  

Vybudovať rekreačná zóna Svätopeterských jazier (ramená, štrkoviská) pozostá-

vajúcu zo súčasného športového areálu TJ Mier a výhľadového rekreačného areá-
lu, oboch nadväzujúcich na štrkoviská. Východne 

od areálu TJ Mier navrhuje ÚPN mesta vybudovať zábavno-oddychový areál pre 
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lunapark, cirkusy, autocamping a ďalšie kultúrno-zábavné aktivity. ( Zdroj: UP 

Hlohovec) 

Športovo-rekreačná zóna Zábranie (požiadavka na intenzifikáciu a dobudovanie – 

krytá plaváreň, prestavba súčasného otvoreného zimného štadióna na krytý). V 
súlade so zámermi súkromného investora počíta ÚPN mesta aj s ďalšou intenzifi-

káciou časti areálu, a to vybudovaním športovo-relaxačného centra, hotelového a 

kongresového centra, tenisovej haly, vonkajších tenisových kurtov, multifunkč-
ného ihriska a pod. ( Zdroj: UP Hlohovec) 

  

Rekreačný areál a športový prístav Šulekovo 

ÚP navrhuje rozšíriť futbalové ihrisko na pravom brehu Váhu v Šulekove vý-
chodným smerom k Váhu do podoby komplexného športovorekreačného areálu. 

V nadväznosti na uvažovanú výstavbu vodného diela Sereď UP navrhuje vybu-

dovať na Váhu športový osobný prístav, prípadne vodácku základňu/ lodenicu, 
ktorá by bola s vyššie spomínaným rekreačno-športovým areálom spojená plo-

chami verejnej zelene. ( Zdroj: UP Hlohovec) 

  

Rekreačná zóna Dolná Sihoť s jestvujúcim letným kúpaliskom (návrh na dobudo-
vanie) a s pásom štyroch od seba oddelených záhradkárskych osád lokalizova-

ných pozdĺž úpätia svahu, kde ÚPN mesta navrhuje jednak nové rekreačno-

športové plochy pri Váhu, jednak novú záhradkársku osadu južne od OS Dolná 
sihoť II (v ochrannom pásme ČOV), pričom súčasťou zóny bude aj časť zámoc-

kého parku na údolnej nive Váhu. ( Zdroj: UP Hlohovec) 

  

Vybudovať funkčnú nábrežnú promenádu s príslušnou vybavenosťou, najmä v 

úseku letné kúpalisko – zóna Zábranie . ( Zdroj: UP Hlohovec) 

  

Riešenie statickej dopravy v centre mesta a v obytných zónach (sídliskách) Mesto, investor 2008-2013 

Vylúčenie cestnej dopravy z centrálnej mestskej zóny Mesto, TTSK, MDRR, SSC 2009-2013 

Vytvorenie podmienok pre posilnenie cyklistickej dopravy na území mesta  Mesto, slovenský cykloklub, 
TTSK, investori 

2008-2013 

Vy lúčenie tranzitnej dopravy z intravilánu mesta, tranzitnú dopravu riešiť ob-

chvatom mesta 

Mesto, TTSK 2008-2013 

Revitalizácia Zámockej záhrady Mesto 2008-2013 

Spolupráca s partnerskými mestami v zahraničí s cieľom výmeny informácií a 

skúseností, ako i poznávania tradícií a hodnôt 

Mesto, partnerské obce 2008-2010 

Zapojenie mesta do iniciatív v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci regiónov 

a krajín EÚ 

mesto 2008-2013 

Medziobecná spolupráca mesta s obcami v zázemí mesta v rámci mikroregiónov 

a regionálnych združení pôsobiacich na území okresu Hlohovec 

Mesto, mestá a obce okresu 2008-2013 

Užšia spolupráca a presadzovanie spoločných záujmov miest a obcí okresu Hlo-

hovec v rámci Trnavského samosprávneho kraja 

Mesto, poslanci okresu HC v 

TTSK 

2008-2009 

Vnútorné posilnenie genius loci mesta Hlohovec, identity a príslušnosti obyvate-

ľov mesta zvyšovaním povedomia o histórii a tradíciách mesta a regiónu 

Mesto, školy, MsKC priebežne 

Vymedzenie strategického prístupu k cestovnému ruchu Mesto, aktéri CR 2009 

Propagácia mesta Hlohovec v rámci spoločnej propagácie regiónu a TTSK navo-
nok 

Mesto, mesto Piešťany MsKC, 
HL RRA 

2009 

Založenie TIK rozšírením úlohy MsKC Mesto, MsKC 2008-2010 

Horné 

Otrokovce 

Vybudovanie regionálnej TIK a informačného portálu pre návštevníkov obce (v 

priestoroch ZŠ) 

obec 2009-2010 

Vybudovanie kultúrno-náučného a turistického chodníka v obci a jeho napojenie 

na regionálnu trasu HC - PN 

obec 2009-2010 

Podpora budovania cyklotrasy Hlohovec - Piešťany - Topoľčany s prepojením na 

sieť cestovného ruchu a turizmu v regióne 

obec 2010-2011 

Oprava a renovácia kultúrnych pamiatok (kaplnka, sochy sv. Floriána a J. Nepo-

muckého) 

obec 2011-2012 

Horné Tr-

hovište 

k 30/9/2011 nemajú spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ob-

ce 
  

Horné Ze-

lenice 

Revitalizácia športovej infraštruktúry obec, štatutári právnickych 
osôb, podnikatelia 

2009-2010 

Výroba a inštalácia informačných tabúľ v systéme jednotného značenia turistic-

kých atrakcií obce (tzv. hnedé tabule),  

obec, verejný a súkromný sek-

tor 

2009-2011 

Vybudovanie pamätnej izby v objekte osvetového strediska prezentujúcej históriu 
obce, miestny folklór, zvyky a obyčaje.  

 

obec, verejný a súkromný sek-
tor 

2009-2011 

Vytvorenie turisticko-informačnej kancelárie obec, verejný a súkromný sek-
tor 

2009-2011 

Zriadenie kultúrno-naučného chodníka v obci obec, verejný a súkromný sek-

tor 

2009-2011 

Budovať cyklotrasu v intraviláne obec- Zelenické bagroviská – Váh (neskoršie obec, TTSK 2009-2013 
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pripojenie na cyklotrasu Vážska vodná cesta Hlohovec-Sereď) 

Jalšové    

Kľačany Vybudovanie systému názvov ulíc a informačných tabúl  obec 2009 - 2010  

Dobudovanie a rozšírenie športového areálu Základnej školy.  obec 2009 - 2010  

Podpora drobných remeselných prevádzok. obec, podnikateľské subjekty a 

živnostníci  

2010 - 2013  

 

Aktívne zapájanie sa obce do záležitostí Mikroregiónu a partnerstvá v oblasti roz-
voja cestovného ruchu.  

obec, potencionálny mikrore-
gión 

2009 - 2013  
 

Rekonštrukcia a propagácia kultúrnych a ľudových pamiatok v obci, budovanie 

imidžu obce.  

obec, občianske zdruţenia a 

podnikatelia 

2012 - 2013  

 

Vyňatie územia pravekého rondelu v katastri obce z poľnohospodársky obrábanej 
pôdy, jeho záchrana, sprístupnenie a vytvorenie múzea v prírode.  

obec  
 

2013 -2015  
 

Koplotovce Dom remesiel a služieb obec, podnikatelia 2006-2008 

Vybudovanie liečebno – rehabilitačného komplexu investor, obec 2006-2010 

Vybudovanie športovo rekreačného areálu – kúpalisko, požičovňa bicyklov, gol-

fové ihrisko 

investor, obec 2007-2010 

Vybudovanie nových ubytovacích kapacít v obci (kaštieľ) majiteľ 2007-2009 

Informačné centrum (turistická informačná kancelária) obec 2007-2010 

Vybudovať bobovú dráhu a golfové ihrisko   

Vybudovať rozhľadňu   

Pospájať cyklotrasy PN, HL, TT s vybudovaním lávky cez Váh   

Leopoldov Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v meste verejný sektor 2009-2012 

Podpora rozvoja reštauračných služieb v meste súkromný sektor 2009-2016 

Podpora vytvárania nových atraktivít v meste (viacúčelových športových ihrísk) verejný sektor 2009-2012 

Podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštruk-

cia kultúrnych a historických 
objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely cestovného ruchu 

verejný sektor 2010-2017 

Podpora budovania nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ru-

chu. (oddychová zóna Štrkovka, ubytovacie zariadenia, technická a športová in-
fraštruktúra) 

verejný sektor, 

súkromný sektov 

2009-2016 

Výstavba cyklotrasy Leopoldov – Hlohovec verejný sektor 2009-2012 

Výstavba cyklotrasy pozdĺž rieky Váh verejný sektor 2008-2011 

Inštalácia informačných tabúľ s vyznačením ulíc, budov a centra verejný sektor 2009-2010 

Výstavba športovej haly verejný sektor 2009-2012 

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v mesta – rekonštrukcia futba-
lového ihriska s tribúnou. 

verejný, tretí sektor 2009-2010 

Výstavba U – rampy verejný sektor 2009-2016 

Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného 

štýlu života obyvateľov regiónu 

verejný sektor 2009-2017 

Prepojiť mesto so subjektmi cestovného ruchu, agroturistiky verejný, tretí, súkromný sektor 2009-2017 

Budovanie remeselníckych dvorov verejný sektor 2009-2017 

Vybudovanie turistických a náučných trás pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi, 

priemerných aj náročných 
klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj prírodného bohatstva 

verejný sektor 2009-2017 

Rekonštrukcia amfiteátra verejný sektor 2009-2012 

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň mesta, Hody, atď. verejný sektor 2009-2017 

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky „Mostíka na Tralaskách“. verejný sektor 2009-2012 

Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať verejný sektor 2009-2017 

Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách mesta 

pre školy aj subjekty cestovného 

ruchu 

verejný sektor 2009-2012 

Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom webu mesta verejný sektor 2009-2017 

Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a 

domácimi i zahraničnými CK 

verejný, tretí, súkromný sektor 2009-2010 

Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce v multimediálnej forme verejný sektor 2009-2012 

Madunice Do roku 2013 postupne obnoviť a zrekonštruovať  NKP:  
Kostol Narodenia Panny Márie, Pamätnej fary Jána Hollého, sochy Jána Hollého 

Kríže pri kostole a v parku 

obec 2008-2013 

Vybudovať oddychovú zónu so širokým sortimentom aktivít a zábavy. obec 2008-2013 

V spolupráci so Združením Mlíč Madunice vydať propagačné materiály pre turis-
tov 

obec 2010 

zriadiť veľkú informačnú tabuľu s mapou obce a s popisom kultúrnych pamiatok 

obce v lokalite Pamätnej zóny Jána Hollého 

obec 2009 

Vybudovať Pamätnú zónu Jána Hollého s informačnou kanceláriou a domom re-

gionálnej kultúry 

obec 2008 
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Nájsť investora pre vybudovanie rekreačnej zóny obec, investor 2010 

Využitie Drahovského kanála na splavnenie Váhu a vybudovanie osobného prí-

stavu, majetkové vysporadanie plôch 

obec, investor 2008-2009 

Vybudovať cyklotrasu s možnosťou vybudovania lávky  cez Váh do Koplotoviec obec, mikroregión VVC 2008-2013 

Vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a dobudovanie amfiteátra, 
budovy na štadióne a dovybavenie KD   

obec 2009-2013 

Merašice Vybudovanie centra obchodu a služieb obec, podnikatelia 2010-2012 

Pastuchov Rekonštrukcia ihriska – vybudovanie objektu na vytvorenie ľadovej plochy obec 2007 

Renovácia športových areálov obec, spoločenské organizácie 2011-2013 

Rozvoj cestovného ruchu a služieb pre obyvateľstvo obec, podnikatelia 2011-2013 

Ratkovce k 30/9/2011 nemajú spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ob-

ce 

  

Sasinkovo Výstavba reštauračných a ubytovacích kapacít (využitie bývalej ZŠ) obec, vybraný investor 2009-2010 

Podpora rozvoja cestovného ruchu - napojenie na cyklotrasu Hlohovec - Sereď obec, občania 2010-2012 

Informačná  kancelária / internetové centrum (MŠ) obec, vybraný investor 2011-2012 

Vybudovanie strediska služieb, drobných výrob a remesiel obec, vybraný investor 2012-2013 

Siladice Rekonštrukcia kultúrnych a historických pamiatok obce (2 
klasicistické + 1 Prícestný kríž s plastikou Panny Márie) 

obec 2011-2012 

Obnova a modernizácia športového areálu obce obec 2012-2013 

Napojenie na cyklotrasy Vážska a Malokarpatská magistrála obec, MAS 2012-2013 

Tekolďany Napojenie na cyklotrasu Hlohovec - Radošina - Piešťany obec, občania 2009-2010 

Podpora rozvoja remesiel a služieb pre verejnosť, zhodnocovania agroproduktov obec, vybraný investor 2009-2010 

Výstavba Penziónu - reštauračných a ubytovacích kapacít obec, vybraný investor 2009-2010 

Tepličky Zmena funkčného využitia Schmitzerovej kúrie na ubytovacie a reštauračné 

zariadenie penziónového typu. Objekt je v súčasnosti sídlom obecného úradu; 

nachádza sa tu tiež predajňa potravín a bar. Tieto funkcie je potrebné vymiestniť 
do iných objektov 

  

Rekonštrukcia zvonice, asanácia prístavieb a sprístupnenie pre verejnosť – 

ubytovanei s čajovňou 

  

Organizovanie turistických a poznávacích pochodov   

Obnovenie vinohradníckej tradície   

Vybudovanie a vyznačenie turistických a náučných trás - vybudovanie 

cykloturistickej trasy pozdĺž potoka Galanovka pre zabezpečenie lokálneho 

prepojenia do obce Dolné Trhovište 

  

Konverzia poľnohospodárskeho areálu na centrum agroturistiky   

Vybudovanie rybníkov   

Trakovice Výstavba reštauračných a ubytovacích kapacít obec 2009-2010 

Podpora diverzifikácie poľnohospodárstva, zhodnocovania agroproduktov obec, vybraný investor 2009-2010 

Podpora rozvoja cestovného ruchu - napojenie na cyklotrasy TTSK vybraný záujemca, občania 2010-2012 

Vybudovanie rekreačného areálu Dudváh (využitie termálneho vrtu V4, lokalita 
Kapustnice) 

vybraný investor, obec 2012-2014 

Žlkovce Organizovanie “športových dní” v spolupráci so susednými obcami a školami obec 2007-2013 

Vybudovanie polyfunkčnej športovej haly (telocvične) s využitím pre žiakov ZŠ i 

pre obyvateľov obce 

obec 2007-2013 

Vytvorenie spoločnej komisie s obcou Ratkovce pre zlúčenie obcí (obecných úra-

dov), vypracovanie analýzy zlúčenia obcí Žlkovce a Ratkovce 

obec 2007-2013 

Zdroj: PHSR, UP a dotazníky z obcí a miest okresu Hlohovec (2011) 
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Príloha č. 10 Dotazník pre Stratégiu rozvoja cestovného ruchu okresu Hlohovec 

 
Čo považujete za  najväčší prob-

lém rozvoja cestovného ruchu vo 

vašom okolí (obci, okrese)? (vy-

menujte 3 problémy) 

 

Čo by ste riešili ako prvé 

v cestovnom ruchu vo vašom 

okolí? 

  

Čo  považujete za strategickú 

výhodu vašej obce/okresu oproti 

iným obciam na Slovensku? 

 

Čo považujete za najväčší úspech 

cestovného ruchu vo vašom 

okolí? 

 

Kde vidíte vašu obec/okres 

v roku 2017? 
 

Čo si na vašom okolí najviac 

ceníte? 
 

Čo vás prvé napadne pri slovnom 

spojení „turistická atrakcia“? (je 

niečo také vo vašom okolí?) 

 

Čo by ste turistovi vo vašej obci 

ukázali ako prvé a prečo? 
 

Čo by ste na vašom okolí (v ob-

ci/okrese) z pohľadu turistu zme-

nili ako prvé? 

 

V čom vidíte príležitosť pre ces-

tovný ruch v obci/okrese? 
 

V čom vidíte ohrozenie pre ces-

tovný ruch v obci/okrese? 
 

Realizáciu akých projektov CR si 

viete predstaviť v spolupráci 

s okolitými subjektmi (s obcou, 

iným podnikateľským subjektom, 

s inou organizáciou)? (vymenujte 
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i konkrétne) 

Čo by ste videli ako svoju hlavnú 

výhodu, ktorú môže ponúknuť 

Vaša organizácia? 

 

Čo by ste videli ako svoju slabú 

stránku, ktorú by ste chceli od-

strániť? 

 

Máte nejaký osobný cieľ čo by 

ste radi pre rozvoj svojej or-

ganizácie urobili? 

 

Máte svoj vzor, kam by ste sa 

chceli dostať? Popíšte kroky, 

ktorými by ste sa tam dostali? 
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ZÁVER 
 

Predkladaný dokument Stratégia cestovného ruchu okresu Hlohovec je strednodobý strate-

gický dokument s časovým horizontom realizácie v rokoch 2012 až 2018.  

Dokument poukazuje na základné problémy rozvoja cestovného ruchu v okrese Hlohovec. 

Upozorňuje na potrebu spolupráce a spoločného vystupovania na trhu cestovného ruchu s okolitými 

samosprávami a aktérmi cestovného ruchu ako región Hlohovca, resp. región Hlohovec-Piešťany. 

Za účelom dosiahnutia vízie cestovného ruchu v okrese Hlohovec odporúčame realizovať 

Stratégiu cestovného ruchu okresu Hlohovec ako kombináciu štyroch rozvojových strategických ob-

lastí.  

Vychádzajúc z analytickej časti dokumentu, doručujeme zamerať sa na formy cestovného 

ruchu, ktoré majú predpoklady a vhodné podmienky na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného 

ruchu, pobytu pri vode, vinohradníctva, letnej turistiky a vidieckeho cestovného ruchu.  

Tvorba zaujímavých produktov cestovného ruchu, budovanie mikroinfraštruktúry cestovného 

ruchu ako i vhodné marketingové aktivity by mali prispieť k tomu, aby sa okres Hlohovec stal 

obľúbenou destináciu, do ktorej sa budú návštevníci s obľubou vracať. 

 


