
POZNÁVANIE PIEŠŤAN A OKOLIA 
PAMIATKY A TURISTIKA

Termín: 25.07. – 31.07.2022

Vedúci základne: Marcela Šicková



Program bol zameraný na poznávanie histórie Piešťan a okolia, Malých Karpát, 
Smolenického krasu, Považského Inovca, pamätihodností tohto regiónu 
a turistiku. Nemálo informácií sme získali o živote významných osobností 
pôsobiacich v týchto regiónoch.

• Ľudovít a Imrich Winter – budovatelia Piešťan • M.R. Štefánik  - múzeum Košariská

https://www.balneomuzeum.sk/sk/expozicie/kupelna-
dvorana

https://www.muzeum.sk/muzeum-milana-
rastislava-stefanika-snm-kosariska.html

https://www.balneomuzeum.sk/sk/expozicie/kupelna-dvorana
https://www.muzeum.sk/muzeum-milana-rastislava-stefanika-snm-kosariska.html


• Dušan Jurkovič – architekt  Bradla a Kultúrneho domu v Skalici, ktoré boli súčasťou nášho 
putovania, ako aj cintorín v Brezovej pod Bradlom, kde je pochovaný.

https://youtu.be/ZsTk7FQXt2o

https://youtu.be/ZsTk7FQXt2o


• V meste Skalica sme navštívili Jezuitský kostol, Dom kultúry – tzv. Jurkovičov dom, 
Františkánsky kláštor, Rotundu sv. Juraja, múzeum kníhtlače, Mlyn bratov 
Palárikových, nemálo nás zaujala výroba skalických trdelníkov.



• Exkurzia Smoleníc a okolia nás zaujala výrobou pravej medoviny tzv. včeloviny
kvasením z troch druhov medu spojená s ochutnávkou, navštívili sme bylinkovú 
záhradu vo Včelovine



• Navštívili sme Smolenický zámok a jaskyňu Driny



• Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika • Mestskú vežu 

• zámok a zámockú záhradu v Hlohovci



• hrad Tematín, pre nepriazeň počasia spojený s prehliadkou Trnavy, kde sme si
pozreli výstavu fotografií v Mestskej veži

Účastníci exkurzno vzdelávacieho pobytu ocenili odborné výklady a sprievodcov na vysokej úrovni,
vyvážené prepojenie načerpávania vedomostí s nenáročnou turistikou do jaskyne Driny cez dolinu Hlboča,
Záruby - najvyšší vrch Malých Karpát, Molpír – stredoveké hradisko, na hrad Tematín a Topoľčiansky hrad.

Vyjadrenie spokojnosti so službami prepravcu, ubytovaním a stravovaním, ako aj so službami vedúcej
základne EXOD M. Šickovej od účastníkov pobytu je tým najväčším ocenením a povzbudením do
budúcnosti.



Zopár fotiek a recenzií účastníkov exkurzno-
vzdelávacieho pobytu:

• „Program bol pestrý, zaujímavý a každý deň bol naplno využitý. Organizátorka p. 
Šicková aj za pochodu dopĺňala a aktualizovala program, aby ponúkla účastníkom 
čo najviac nielen informácií, ale aj turistických zážitkov začo jej patrí veľké 
ďakujem. Ubytovanie a stravovanie v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera 
v Piešťanoch bolo v príjemnom prostredí s veľmi príjemným personálom – žiaci, 
ktorí absolvovali prax v rámci obsluhy pristupovali k úlohe veľmi zodpovedne. 
Strava pestrá, vyvážená a hlavne chuťovo výborná. Podľa vopred dohodnutých 
podmienok bola možnosť poskytnutia aj stravy pre bezlepkovú diétu 
a vegetariánov. Verím, že p. Šicková bude aj naďalej pokračovať v organizovaní 
týchto exkurzno-vzdelávacích aktivít.“ - Mgr. Alena Biláková

• „Veľmi pekne Ti ďakujem za pripravený program a vytvorenie celkovej priateľskej 
atmosféry počas pobytu v Piešťanoch. Snáď sa ešte niekedy môžeme stretnúť.“ -
Anna Škovierová



„Veľmi srdečne ĎAKUJEM za 
krásne zážitky na Exod Piešťany 
2022. Kopec pekných výletov, 
dobrej nálady a nové podnety 
boli super. Výborne ubytovanie 
a vynikajúce stravovanie. Veľká 

pochvala.
Zvlášť ďakujem za bezlepkové 

jedlá pre mňa. Veľmi si to 
vážim. Prajem Vám veľa 
dobrého zdravia, elánu a 
síl. Rada ešte do Piešťan 
prídem.“ - Soňa Talárová



• „Posielam pár fotiek - zámok Smolenice, Včelovina, výstava fotografii na veži v Trnave.
Ďakujeme, veľmi sa nám páčilo. Zita Rosulková, Lubica Jankovičová, Kristínka Mucsková, 
Šimonko Mucska, Babka Anka a vnučka Evka z Očovej.“



• „Veľmi pekne ďakujem za krásny pobyt. Som vo veku, keď si plním 
želania. Želala som si vidieť Skalicu, Košariská a Bradlo. Na Bradle 
som už bola asi pred 40 rokmi, ale bez výkladu. V Brezovej aj 
v Košariskách bol výborný výklad, aj som si poplakala. Tiež som 
chcela ísť na Smolenický zámok (som prekvapená, že stojí len tak 
krátko) aj do jaskyne Driny. Všetky želania sa mi splnili a ešte navyše 
som objavila pekné a zaujímavé miesta v Hlohovci, kde som nikdy 
predtým nebola. Ešte raz vďaka za pekný pobyt. Prajem ti veľa 
zdravia a nech sa ti darí.“ - Eva

• „S pobytom Exod -Piešťany 2022 som bol veľmi spokojný hlavne s našou 
vedúcou Marcelou Šickovou, ktorá všetko super zorganizovala, s ubytovaním 
so stravou s výletmi, bolo výborne vďaka Marcele, ktorá dala dokopy dobrú 
partiu a odporúčam tento Exod a vedúcu ďalším odborárom a iným...“ -
Ladislav Wzoš



• Celý pobyt bol pre mňa veľkým prínosom. Bola som veľmi spokojná s programom v 
Hlohovci, či sa jedná o návštevu Hvezdárne a planetária MRŠ, ako aj hradu, kde sme 
mali neobyčajne zaujímavý výklad, s pre mňa veľkým množstvom nových informácií. 
Tak isto návšteva rodného domu MR Štefánika v Košariskách bola vďaka mladému 
sprievodcovi veľmi emotívna. Návšteva múzea Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom aj v 
spojitosti so Štefánikom a aj Mohylou MRŠ mi ucelila obraz/vnímanie významných 
dejateľov tohoto kraja. Pre mňa bola veľkým prekvapením Skalica, kde nás 
sprievodca previedol jej hlavnými dominantami a zaujímavosťami (Mlyn bratov 
Palárikových, Dom kultúry, sakrálne stavby, Expozícia kníhtlače). 
Tak isto chcem vyjadriť spokojnosť s ubytovaním a stravou.
Takto urobený program dáva ucelený obraz danej lokality, a preto chcem vyjadriť             
poďakovanie pani Šickovej za organizáciu celej akcie.
Jana Ondzíková



ĎAKUJEM!
DÚFAM, ŽE SA VIDÍME O ROK ZNOVA!

Marcela Šicková


