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Služby v okolí

Posedenie s grilom
- hneď vedľa domu

Detské hojdačky
- hneď vedľa domu

Reštaurácie

 Iveta (Radava, vzdialenosť 100 metrov),   +421 35 6582390  

 Občerstvenie Tempo (Radava, vzdialenosť 100 metrov), raňajky a večere len na objednávku

 Lagáň (medzi Radavou a Veľkými Lovcami, 2km),  +421 903 222 419 

 Cabernet (Veľké Lovce, 5km),  +421 35 65 89 214,  +421 915 725 683

+ viacero reštaurácií v obci Podhájska (viď mapa obce Podhájska) alebo v meste Šurany

Potraviny

 Coop Jednota Radava (200m), počas sezóny otvorené denne (po-pi 6:00-18:00, so 6:00-12:00, ne 
8:00-11:00), mimo sezóny v nedeľu zatvorené

 Potraviny Guzman (100m), otvorené (po-pi 6:00-11:00, 15:00-19:00, so 06:00-11:00, 16:00-19:00), 
v nedeľu zatvorené

 Tesco Šurany (9km), denne 6:00-21:00

 Lidl Šurany (9km), denne 7:00-20:00, nedeľa 9:00-20:00

Iné obchody    
Drogéria - Domáce Potreby (150m), (ut-št 08:00-11:00, 14:00-16:00, pi-so 08:00-11:00, ne-po zatvorené)

Diskont - Obuv - Textil (100m), (ut-so 08:00-11:00, ne-po zatvorené)

Šport
tenis, futbal, bowling,biliard,šípky -- Iveta, 100 metrov

stolný tenis, fitness – športový klub Radava, 100 metrov

 cyklistické trasy a   rekreačné chodníky v okolí, viď kapitola Rekreačné chodníky a cyklotrasy

plávanie, plážový volejbal, tenis – kúpalisko Podhájska

vodné bicykle, plávanie, plážový volejbal – Rekreačný areál Tona Šurany

Pošta
 200 metrov, otvorená v pracovné dni
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Rímskokatolícke bohoslužby – 
kostol sv. Cyrila a Metoda v 
Radave
Pracovné dni a sobota: 18:00 (17:00 v 
zime), sobotná omša je s platnosťou na 
nedeľu

Nedeľa: 8:00, 9:30 (detská), všetky 
bohoslužby sú v slovenskom jazyku

Čerpacie stanice

 Slovnaft - Šurany, Nitrianska ulica, 

otvorené denne 5:00-23:00, vrátane LPG 
(GPL), vzdialenosť 10km

 Avanti – Dvory nad Žitavou (16km),  Agip - Kalná nad Hronom (23km),  OMV - Vráble 

(22km), Nové Zámky (23km), Levice (30km), Nitra (35km),  Shell - Nové Zámky (23km), Nitra 
(35km)

Bankomat
Podhájska (3km) – Poštová banka, pri pošte 
Šurany (9km) – VÚB, Slovenská sporiteľňa, 
Tatrabanka

Zmenáreň
Hotel Borinka Podhájska, viď mapa obce Podhájska

Pošta Podhájska, viď mapa obce Podhájska

Všeobecný lekár

 Zdravotné stredisko Radava (100m): MUDr. Danica Poláková, ut,štv 9:30-15:30

 Neštátne zdravotné stredisko Podhájska (3km), MUDr. Pavol Moják, po,str,pi 7:30-14:00, ut,štv 
11:00-14:00,  +421 35 6586 208, viď mapa obce Podhájska

Detský lekár

 Neštátne zdravotné stredisko Podhájska (3km), MUDr. Jana Oršulová, pracovné dni 7:30-11:30, 
 +421 35 6586 134, viď mapa obce Podhájska

 Zdravotné stredisko Radava (100m), MUDr. Antónia Žigraiová, ordinuje v stredu 7:30-15:00

Zubár

 Neštátne zdravotné stredisko Podhájska (3km), MUDr. Marián Jančár, pracovné dni 09:00-13:00, 
 +421 35 6586 122, viď mapa obce Podhájska

Pohotovosť

 Mestská poliklinika Šurany (9km),  +421 35 6500 884 

 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (23km),  +421 35 6912 111
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Lekárne
Lekáreň Kristínka, Podhájska (3km), prac. dni 08:00-13:30, 14:30-17:30, so 08:00-13:00,  +421 35 
6586 109 

Lekáreň pri kostole, Maňa (10km), pracovné dni 8:00-16:00,  +421 35 659 52 40

U milosrdného srdca, Šurany (9km) ,prac. dni 07:30-18:00,so 08:00-12:00,  +421 35 6500 083 

Zdravie, Šurany (9km),  +421 35 6503 172 ; Laudanum, Šurany (9km),  +421 35 6501 522

Masáž
Lacková Mariana ,  +421 905 130 102, príde k vám

Čuvala Viliam,  +421 35 6582 023 , príde k vám

Taxi
Kontakty sú neoverené. Ceny sa pohybujú okolo 0,50 – 0,75 € za kilometer. Taxikár si bude 

pravdepodobne účtovať aj s cestu zo stanovišťa/mesta ku Vám a pokiaľ nepôjdete do jeho domovského 

mesta, tak aj cestu späť. Odporúčame si cenu vyjednať dopredu telefonicky. 

 Tiga Taxi, Šurany (9km)

3 osobne auta (Seat Toledo, VW Passat, Peugeot 407sw), jeden 9-miestny mikrobus (Opel Vivaro)

cena: Šurany → Podhájska 10€,  Šurany → Radava 8€,  Radava → Podhájska 10€ , za mikrobus si účtujú 
o 50% vyššiu cenu oproti osobným autám

 +421 917 059 290

 Pegas Taxi, Šurany (9km),  +421 905 95 88 55,  +421 902 778 400

 Ivan Neubrun Taxi, Nové Zámky (23km),  +421 35 642 04 94 

 Huber NZ, Nové Zámky (23km),  +421 35 640 2222 

 AB Joto Taxi, Levice (30km),  +421 905 714 858 

 Car Taxi - Jozef Nichta, Levice (30km),  +421 905 501 111 

 Tomáš Macvalda MT TAXI, Levice (30km),  +421 911 153 790 

 AM Taxi, Levice (30km),  +421 36 63 45 880 

Spoje do Podhájskej
Údaje sú platné pre rok 2012

 Autobusy 

pracovné dni: 4:45, 5:59, 6:49, 7:20(nepremáva počas letných prázdnin),08:01, 10:00, 10:11, 12:12(iba 
počas letných prázdnin), 12:21(nepremáva počas LP), 12:40, 13:17(nepremáva počas LP),13:50, 15:05, 
15:28, 16:56, 18:58, 20:50, 22:54

víkend(aj počas letných prázdnin): 06:00(len v sobotu), 10:03, 16:34,20:50(len v nedeľu )
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 Vlaky

pracovné dni: 5:22, 6:37(nepremáva počas letných prázdnin), 8:05, 12:54, 15:04, 16:46 17:46, 19:32 

víkend(aj počas letných prázdnin): 5:22, 8:05, 12:54, 16:46, 19:32

 Pešo

Po rekreačnom chodníku so žltým značením, pohodlným tempom 30 minút,  2,5km, viď mapa v kapitole 
Rekrea  čné chodníky a cyklotrasy  

Informačné centrum Podhájska
 +421 35 6586 133, viď mapa obce Podhájska
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Mapa obce Podhájska
(Zdroj: http://www.obecpodhajska.sk)

1 Obecný úrad, informačné centrum 

2 Pošta, zmenáreň 

3 Zdravotné stredisko, lekáreň 

4 Materská škola 

5 Základná škola 

6 Športovo-kultúrny areál 

7 Obchod Coop Jednota 

8 Potraviny Alena 

9 Letné kino 

10 Pizzéria Castel 

11 Železničná stanica, Potraviny Jana 

12 Reštaurácia Slniečko 

13 Reštaurácia Jazmín 

14 Pohostinstvo Senčanka 

15 Potraviny Prameň 

16 Piváreň Cobra 

17 Čerpacia stanica vo výstavbe 

18 Reštaurácia Energy 

19 Predajňa obuvi a textilu 

20 Rímsko-katolícky kostol 

21 Vinotéka 

22 Reštaurácia Fontána 

23 Zmenáreň 

25 Drevovýroba Kováč 

26 Autobusová zastávka
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Termálne kúpalisko Podhájska
(Zdroj: http://www.obecpodhajska.sk)
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Zimná sezóna

Otváracia doba
(veľkonočné sviatky)

29.04.11 Piatok 09:00 - 19:00

30.04.11 Sobota 09:00 - 20:00

01.05.11 Nedeľa 09:00 - 20:00

02.05.11 Pondelok 10:00 - 19:00

 

(od 02. 11. 2010 do 10. 04. 2011) 

Pondelok zatvorené

Utorok 10:00 - 20:00

Streda 09:00 - 20:00

Štvrtok 10:00 - 20:00

Piatok 10:00 - 20:00

Sobota 09:00 - 21:00

Nedeľa 09:00 - 20:00

Cenník vstupného na 1 hod.
(od 02. 11. 2010 do 10. 04. 2011 )

dospelí 2,50 € / 75,32 Sk

zťp,zťps 2,20 € / 66,28 Sk

deti 3 - 15 r. 1,30 € / 39,16 Sk

Letná sezóna

Otváracia doba
(od 01. 05. 2012 do 03. 06. 2012)

Pondelok zatvorené

Utorok 09:00 – 18:00

Streda 09:00 – 18:00

Štvrtok 09:00 – 18:00

Piatok 09:00 – 18:00

Sobota 09:00 – 18:00

Nedeľa 09:00 – 18:00

(od 04. 06. 2012 do 16. 09. 2012)

Pondelok 13.00 – 19.00 

Utorok 09:00 – 19:00 

Streda 09:00 – 19:00

Štvrtok 09:00 – 19:00

Piatok 09:00 – 19:00

Sobota 09:00 – 19:00

Nedeľa 09:00 – 19:00
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(od 17. 09. 2012 do 14. 10. 2012)

Pondelok zatvorené 

Utorok 09:00 – 18:00 

Streda 09:00 – 18:00 

Štvrtok 09:00 – 18:00 

Piatok 09:00 – 18:00 

Sobota 09:00 – 18:00 

Nedeľa 09:00 – 18:00 

Cenník vstupného na deň

(od 01. 05. 12 do 03. 06. 12)

dospelí 4,70 €

zťp 4,00 €

deti do 15 r. 3,20 €

deti do 3 rokov bezplatne

(od 01. 05. 12 do 03. 06. 12)
2 hodiny pred ukončením prevádzkovej doby.

dospelí 3,00 €

zťp 3,00 €

deti do 15 r. 2,50 €

deti do 3 rokov bezplatne

(od 04. 06. 12 do 16. 09. 12)

dospelí 5,50 €

zťp 5,00 €

deti do 15 r. 3,50 €

deti do 3 rokov bezplatne

(od 04. 06. 12 do 16. 09. 12 v pondelok)

dospelí 4,70 €

zťp 4,00 €

deti do 15 r. 3,20 €

deti do 3 rokov bezplatne

Cenník vstupného počas víkendov a sviatkov
(04.06.2012 do 16.09.2012)

dospelí 6,00 €/vstup

zťp 5,50 €/vstup

deti do 15 r. 3,50 €/vstup

deti do 3 rokov bezplatne

Cenník vstupného (04. 06. 2012 - 16. 09. 2012) 
2 hodiny pred ukončením prevádzkovej doby 

dospelí 3,50 €/vstup

zťp 3,50 €/vstup

deti do 15 r. 2,50 €/vstup

deti do 3 rokov bezplatne

11 Chata Sovička – ubytovanie pri Podhájskej, http:  //podhajska.sovic.net      , +421 35 6582 761, +421 903 176 235



Informačná brožúra pre ubytovaných v Chate Sovička pri Podhájskej, verzia 009

Cenník vstupného (17. 09. 2012 - 14. 10. 2012) 

dospelí 4,70 €/vstup

zťp 4,00 €/vstup

deti do 15 r. 3,20 €/vstup

deti do 3 rokov bezplatne

Požičovné na deň

lehátko 1,00 €

skrinky
0,70 € + záloha 

5,00 €

skrinka v šatni 1,40 €/osoba

Cenník vstupného (17. 09. 2012 - 14. 10. 2012) 
2 hodiny pred ukončením prevádzkovej doby

dospelí 3,00 €/vstup

zťp 3,00 €/vstup

deti do 15 r. 2,50 €/vstup

deti do 3 rokov bezplatne

Parkovné na deň

osobné auto 2,00 €

osobné auto so zťp 1,00 €

autobus 6,70 €

autobus so zťp 5,00 €

bicykel, motocykel 0,70 €

nákladné auto 3,40 €

parkovisko platené /vedľa 
areálu/

2,00 €

parkovisko záchytné pri 
vstupe do obce

1,00 €

parkovné 2 hodiny pred 
ukončením

1,00 €

Cenník viacnásobných vstupeniek 
Cenník viacnásobných vstupeniek (01. 05. 2012 - 03. 06. 2012)

 dospelí zťp deti

6-vstupové 25,40 € 21,60 € 17,30 €

7-vstupové 29,60 € 25,20 € 20,20 €

10-vstupové 41,40 € 35,20 € 28,20 €

Cenník viacnásobných vstupeniek (04. 06. 2012 - 16. 09. 2012)

 dospelí zťp deti

6-vstupové 30,20 € 27,50 € 19,40 €

7-vstupové 35,20 € 32,00 € 22,50 €

10-vstupové 48,90 € 44,50 € 31,30 €

40-vstupové 187,00 € 170,00 € 119,00 €
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Cenník viacnásobných vstupeniek (17. 09. 2012 - 14. 10. 2012)

 dospelí zťp deti

6-vstupové 25,40 € 21,60 € 17,30 €

7-vstupové 29,60 € 25,20 € 20,20 €

10-vstupové 41,40 € 35,20 € 28,20 €

Kontakt: 

Relaxačné centrum:  +421 35 6586 130 , ekonomický úsek:  +421 35 6586 233 

Hlavná pokladňa:  +421 35 6586 450 

Z histórie kúpaliska
V roku 1973 bol navŕtaný geotermálny prameň silne mineralizovanej vody v hĺbke 1900 m. Voda má pri ústí teplotu 80° C a 
výdatnosť 50 litrov za sekundu. 

Na prvý pohľad neuveriteľné, ale je to tak. Slovensko má more. Jeho voda je totiž unikátom porovnateľným s vodou Mŕtveho 
mora. Pochádza ešte z treťohorného žriedla. V jeho spodných vrstvách našli zuby rýb, peľové zrnká a ďalší vtedajší biologický 
materiál. Podložie žriedla patrí do relatívne mladej tektonickej oblastí, aktívnej ešte v minulom storočí. Vďaka nemu sa voda 
ohrieva na teplotu približne 80°C vystupuje na zemský povrch. 

V roku 2003 bola vykonaná komplexná údržba vrtu v rámci 10-ročného cyklu jeho údržby, hĺbkovým prevŕtaním ťažobnej 
kolóny. Následne sa vykonala celková prestavba nadzemnej časti ťažobného vrtu, čím sa uskutočnila jeho generálna oprava po 
30 ročnej prevádzke.

Wellnes centrum Aquamarin. (otvorené od 03.04.2012)

(Zdroj: http://old.obecpodhajska.sk/?menu=218)

Wellness  centrum  Aquamarin 
ponúka  komplex  služieb  pre 
oddych  a  relaxáciu.  Názov 
wellness  centra  je  odvodený 
od drahého kameňa akvamarín 
(aquamarine = voda mora). Vo 
wellness  centre  je 
návštevníkom  k  dispozícii 
vnútorný i vonkajší bazénový 
svet,  vitálny  svet,  turecký 
kúpeľ  Hammam,  oddychové 
priestory, botanická záhrada a 
kaviareň. 

Vnútorný  bazénový  komplex 
pozostáva  z  hlavného 
rekreačného  bazéna  s 
mnohými vodnými atrakciami 
ako  napr.  divoká  rieka, 
masážne trysky, vodopád, vodný bar. Súčasťou vnútorného vodného sveta sú dva vírivé bazény a detský 
bazén. 
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Vo  vonkajšom  priestore  majú  návštevníci  možnosť 
zrelaxovať  v  termálnych  bazénoch  so  silne 
mineralizovanou  termálnou  vodou  podobnou  zložením 
vode Mŕtveho  mora -  relaxačnom a detskom a  popritom 
využiť ochladzovací bazén. 

Vitálny svet  ponúka množstvo  relaxačných  procedúr 
pre  celkové  uvoľnenie  tela  a  upevnenie  zdravia  - 
komplex  sáun  /fínsku  saunu,  bio  saunu,  soľnú 
inhaláciu,  bylinkovú  inhaláciu/,  atrakčnú  sprchu, 
vodné peklo, tepidárium, ochladzovací bazén, ľadopád 
a pod. 

Návštevníci sa môžu počas pobytu vo wellness centre 
občerstviť vo vodnom bare a kaviarni.

Cenník

Dospelí
Deti (od 3 
do 14 r.)

Bazénový svet - 3-hodinový vstup 11 € 7 €

Bazénový svet - celodenný vstup 20 € 12 €

Vitálny svet - 1-hodinový vstup (samostatný vstup) 9 € -

Vitálny svet - jednorazový vstup (Doplatok k bazénovému 
svetu)

6 € -

Doplatok za každú začatú 1/2 hodinu po prekročení časového 
vstupu do bazénového sveta maximálne do ceny celodenného 
vstupu

1,50 € 1 €

Doplatok za každú začatú 1/2 hodinu po prekročení časového 
vstupu do vitálneho sveta

4 € -

10% zľava na vstupy do bazénového sveta pre skupiny nad 20 osôb

Dieťa do 3 rokov má vstup do bazénového sveta zadarmo v sprievode dospelej osoby na vlastné riziko.

Deťom do 14 rokov je vstup do vitálneho sveta zakázaný. 

Maximálna konzumácia na jeden čipový náramok 30 €.

Strata čipového náramku 30 €.
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Otváracia doba

Pondelok 13:00 – 21:00

Utorok 09:00 – 21:00

Streda 09:00 – 21:00

Štvrtok 09:00 – 21:00

Piatok 09:00 – 21:00

Sobota 09:00 – 21:00

Nedeľa 09:00 – 21:00

Otváracia doba platí do 14. 10. 2012.

Obec Podhájska - história
(Zdroj: http://www.obecpodhajska.sk)

Obec Podhájska vznikla 1. júla 1960 zlúčením obcí Belek a Svätuša. Názov obce vystihuje aj jej polohu pod agátovými a 
dubovými hájmi. Dovtedy vystupovali ako samostatné jednotky, vyvíjali sa historicky samostatne, aj keď mali veľa 
spoločných znakov, geografických i kultúrnych. 

Belek 

Na území obce je archeologicky dokumentované odkryté eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou. /Eneolit - obdobie 
neskorej doby kamennej, asi 4000 - 2000 r. pred Kr./. Z rímskej doby bolo odkryté rímsko-barbarské sídlisko. 

Prvá písomná zmienka o obci Belek pochádza z roku 1075 s názvom Bilegi, kedy ju kráľ Gejza daroval /spolu s inými/ 
opátstvu vo Svätom Beňadiku, ktoré bolo centrom katolicizmu v Pohroní. Belek je zaznačený i v osvedčujúcom liste 
Ostrihomskej kapituly z roku 1156. Roku 1395 bol pánom obce Ján Barachkay, ktorý ju však opäť daroval beňadickému 
opátstvu. Roku 1413 patril Belek do majetku Dominicus de Balogha. V roku 1512 páni Zigmund Lévai a František Haraszti 
darovali obec paulínom, mníchom, ktorí sa začiatkom 16. stor. usadili na Mariánskej Čeľadi. Po tureckom vpáde bol násilne 
obsadený aj Belek a občania museli odvádzať dane tureckému mocnárovi do Ostrihomu. Roku 1786 cisár Jozef II. rozpustil 
rád paulínov a Belek sa stal majetkom Uhorskej náboženskej základiny. 

Kostol v Beleku začali stavať v roku 1905 a vysvätili ho 15. augusta 1906. Na slávnosť vysvätenia sa tradične konajú hody. 

Svätuša /Senča/ 

Prvé stopy osídlenia na územi obce siahajú až do mladšej doby kamennej /neolit/, z obdobia asi 5000 rokov pred Kr. Našiel sa 
hrob tzv. Potiskovej kultúry, nálezy sú aj z neolitického sídliska s kanelovanou keramikou, zo staršej doby bronzovej kostrový 
hrob a sídlisko zo staršej doby železnej. 

Prvá pisomná zmienka o obci pochádza z roku 1156 s názvom Scentusa, v ktorej sa už spomína i existencia fary. V uvedenom 
roku venoval obec arcibiskup Martirius ostrihomskej kapitule. V roku 1268 daroval kráľ Belo IV. Senču svojmu obľúbencovi 
Andrejovi Forgáchovi. Okolo roku 1294 prešla obec do majetku Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho smrti rod Čákovcov 
zmizol z radu tekovských zemepánov. 

V darovacej listine z roku 1388 kráľ Žigmund opäť potvrdil panstvo Forgáchovcov, do ktorého spadala i obec Senča, ktorá 
bola majetkom tohto rodu až do 18. storočia. V súpise daní z roku 1564 platila Senča - tak ako každá iná obec - dane nielen 
svojmu pánovi, ale aj kráľovi. V tomto súpise je obec zaznačená pod menom "Zemsche" a ročne platila 1 a pol zlatky daní. V 
čase tureckých nájazdov bola obec dva razy spustošená. V období od 18. stor. do prvej polovice 19. stor. patrila obec do 
majetku Malonyay. 

Prípravné práce na stavbu kostola sa začali v roku 1903 a 11. septembra 1904 bola slávnostná posviacka kostola. V tento deň 
sa konajú už tradične hody. 

Najväčšie nešťastia, ktoré sa v minulostí vryli do pamäti ľudu, boli zemetrasenie, požiar a mor. Zemetrasenie sa udialo v roku 
1763, ale nespôsobilo väčšiu škodu. Presne o sto rokov neskôr, t. j. v roku 1863, postihlo obec Svätušu oveľa väčšie nešťastie, 
ktorým bol požiar. Príčinou jeho vzniku bolo veľké sucho. Pri tejto udalosti zhorela celá obec, budovy prehoreli až dovnútra. 
Požiaru podľahli aj stodoly s ešte nevymálteným obilím a krmou. V roku 1866 bol z Ruska do Uhier prinesený mor, ktorý sa 
stal smrteľním pre mnoho ľudí. 
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V roku 1913 sa začala stavať železnica, ale je dokončenie prerušila vojna. V roku 1921 bola v obci Svätuša založená Obecná 
knižnica spoločná pre obe obce, ktorá funguje až dodnes. Svetová hospodárska kríza sa dotkla aj našich obcí, dôsledkom ktorej 
životná úroveň obyvateľstva veľmi poklesla a zintenzívnilo vysťahovalectvo. 

V roku 1947 sa na Beleku začala výstavba školy, ktorá bola ukončená v roku 1949. V tom istom roku sa poslovenčovali názvy 
obcí zmaďarského Sencze na slovenský názov Svätuša a Belleg na Belek. V roku 1951 bol Belek elektrifikovaný a v roku 1956 
i Svätuša. V roku 1967 bolo v obci vybudované zdravotné stredisko. 20. februára 1973 začali pracovníci podniku Nafta Gbely 
s vrtnými prácami po vinicami nad potokom Liska.  V roku 1979 bola otvorená nová budova železničnej stanice. 

Obec Radava
(Zdroj: http://www.radava.sk/)

Radava je malebná slovenská dolniacka obec ležiaca na pohľadnom západnom úbočí Hronskej 
pahorkatiny, 10 km východne od Šurian. Obec a jej okolie má poľnohospodársky charakter.

V obci nájdete dva rímsko-katolícke kostoly (kostol Ducha Svätého je barokový z roku 1700 a druhý 
farský kostol sv. Cyrila a sv. Metoda je moderný z roku 1970), historickú drevenú zvonicu, skupinu 9 
chránených stromov lipy malolistej, kultúrny dom, nový športový areál, oddychovo-relaxačnú zónu s 
množstvom zelene a lavičiek, s detským ihriskom a altánkom. V centre obce obec zriadila drevenú galériu 
sôch znázorňujúcich ľudí pri tradičných prácach a remeslách.

Obec má vybudovaný vodovod a je plynofikovaná. Na severnom okraji obce sa nachádza rýchliková 
železničná trať Nové Zámky – Zvolen s vlakovou zástavkou. Autobusy premávajú v obci na trase Nové 
Zámky – Dedinka, Nové Zámky - Trávnica a Dolný Ohaj – Vráble. Obec je členom Združenia obcí 
Termál so sídlom v Podhájskej a Združenia obcí pre Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi so sídlom v 
Palárikove. Od Termálneho kúpaliska v Podhájskej je obec vzdialená 2 km západným smerom. Cesta na 
Podhájsku autom, autobusom, či vlakom trvá najviac 5 minút. Pešo po vyznačenom chodníku sa to popod 
les a vinohrady dá zvládnuť za 25 minút. Obec má vybudovaný cestný obchvat, ktorý ju výrazne 
odbremeňuje od cestnej premávky. A keďže i železnica vedie okrajom obce, v obci prevažne vládne kľud 
a pohoda. Ak všetky tieto fakty zhrnieme a pridáme k nim upravené verejné priestranstvá v strede obce, 
razom sa z Radavy stáva atraktívna lokalita na ubytovanie pre kúpeľných turistov navštevujúcich 
Termálne kúpalisko v Podhájskej.

Ubytovať sa možno v penziónoch hotelového alebo rodinného typu, v chatách rôzneho druhu alebo na 
súkromí. K dispozícii je viac ako 600 lôžok. Dva veľké penzióny hotelového typu (Penzión Lagáň a 
Penzión Iveta), okrem štýlového ubytovania, ponúkajú reštauráciu, soľnú jaskyňu, záhradný gril, pivnicu 
s dobrým domácim vínom, konferenčné miestnosti, salóniky, krytý a nekryté bazény, sauny, vírivky, 
jakuzzi, perličkový kúpeľ, masáže, tenisový kurt s umelým povrchom, plážový volejbal, posilňovňu, 
bowling, biliard, stolný tenis, internet a i. Svoje služby okrem nich ponúkajú dva obchody s potravinami a 
zmiešaným , ktoré sú počas letných mesiacov otvorené denne, predajňa drogérie, diskont s textilom, 
pošta, pohostinstvo s občerstvením a hostinec. Pri obecnom úrade je umiestnený verejný telefónny 
automat. Pokrytie tu majú všetci traja mobilní operátori. Severne od obce sa nachádza areál 
Poľnohospodárskeho družstva Podhájska – Radava a to stredisko Radava. Okolie obce sa nachádzajú 
početné záhumienky, na ktorých súkromno hospodáriaci roľníci pestujú zeleninu.

Chotár obce a jeho široké okolie ponúka možnosť turistiky a cykloturistiky v rázovitej zvlnenej krajine po 
vyznačených rekreačných trasách, z ktorých sú nevšedné výhľady na Podunajskú nížinu. Sponad 
Panských vinohradov je vidieť mestá Šurany, Nové Zámky, Nitra, Hurbanovo, Šaľa, Komárno a Štúrovo, 
AE Mochovce a ďalekohľadom tiež televízny vysielač Kamzík na Kolibe. 
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Kostol sv. Ducha Radava
(Zdroj: http://www.radava.sk/index.php?id=6)

Tunajší kostol sv. Petra sa prvýkrát spomína v r. 1319 a 
potom v zoznamoch pápežských vyberačov daní z r. 1332. 
Pôvodná stavba bola postavená v gotickom slohu zrejme na 
mieste staršieho románskeho kostola. Kostol bol viackrát 
prestavaný, hlavne keď ho niekoľkokrát zničili Turci. V 
rokoch 1542–1550 bolo okolie kostola prebudované na 
protiturecké refúgium. Malý kostol mal rovnako širokú loď 
a presbytérium s polygonálnym uzáverom, ktoré oddeľoval 
víťazný oblúk. Múry starej stavby pred zánikom na konci 
17. stor. spevňoval rad oporných pilierov.

V r. 1767 bol na základoch tejto stavby postavený barokový 
rímskokatolícky kostol, ktorý už bol ale zasvätený sv. Duchovi. Dal ho 
postaviť Štefan Motesiczky z prvej tehly vypálenej v neďalekej tehelni. 
V kostole bol hlavný oltár s obrazom sv. Ducha a apoštolov. Pri 
klasicistických úpravách stavby bola na konci 18. stor. postavená veža, ktorá čiastočne vystupuje zo štítového priečelia. Neskôr 
v nej boli tri zvony. Veľký, štvorfuntový zvon sv. Ducha bol uliaty v r. 1813 zvonolejárom Františkom Knoblochom v Banskej 
Bystrici. Menší, dvojfuntový zvon Panny Márie bol v r. 1816 uliaty u zvonolejára Jozefa Chritellyho v Banskej Bystrici. 
Nakoľko pukol, bol v r. 1899 preliaty zvonolejárom Fratiškom Walserom v Budapešti. Malý jednofuntový zvon - umieračik sv. 
Pavla apoštola bol uliaty r. 1813. Zvony kostolu daroval zemepán Pavol Motesiczky s manželkou Máriou Annou Bossányi. R. 
1887 bola vykonaná oprava kostola. R. 1891 bol vymaľovaný interiér budovy. Zlatník Beránek pozlátil oltár, kazateľnicu a 
skrine v sakristii, sumu za tieto práce vyplatil Mikuláš Dóra. Novozámockému stolárovi bol predaný malý starý organ. 28. júla 
1916 boli dva zvony zhabané na vojenské účely (odlievanie kanónov) a r. 1918 vojsko zrekvirovalo aj organové píšťaly. R. 
1925 bola obnovená a zosilnená veža kostola. Podobne veža bola opravená v rokoch 1925–1926. V r. 1956 – 1957 bol osadený 
nový krov, omietnuté obvodové múry a vyhotovená nová kopula veže. Po skončení stavby nového kostola bola časť zariadenia 
tohto kostola prenesená do novej budovy. Posledná rekonštrukcia bola vykonaná v rokoch 1980–1986, ale pamiatka bola 
zbavená viacerých architektonických detailov. 24. 9. 1981 boli odcudzené niektoré obrazy. V kostole sú hlavne pohrebné sv. 
omše. 

Kostol je jednoloďový priestor s presbytériom so segmentovým uzáverom, vstavanou vežou a pristavanou sakristiou, pôvodne 
kryptou rodiny Dóraovcov. Vonkajšie fasády sú členené lizénovými rámami. Presbytérium je zaklenuté lunetovou klenbou, 
sakristia má krížovú hrebienkovú klenbu, loď je krytá 3 poliami pruskej klenby dosadajúcej na rímsové hlavice vtiahnutých 
pilierov. Priestor pod chórom a vežou je zaklenutý českou plackou. V maľovanom stĺpovom oltári je olejomaľba Zoslanie sv. 
Ducha, ktorý viedenský maliar Franz Schön (v rokoch 1812–1820 pôsobil v Prešpurku /dnes Bratislava/) namaľoval okolo r. 
1815. Pôvodný organ s peknou píšťalovou skriňou r. 1891 vyrobila firma c. k. dvorných staviteľov organov bratov 
Riegerovcov v Budapešti a Jagersforf, dnes na chóri je harmónium vyrobené Júliusom Heinzom Zimmermannom v Lipsku. Vo 
veži boli zavesené 3 zvony uliate r. 1923 u bratov Fischerovcov v Trnave (sv. Ducha, Božského Srdca Ježišovho a sv. Jozefa), 
ktoré kostolu darovali Szergiusz a Edita Dóraovci posvätené 23. 5. 1923 významným slovenským politikom a kňazom 
Andrejom Hlinkom za prítomnosti viac ako 6 000 veriacich. V r. 1928 najväčší zvon pukol a musel byť znovu uliaty bratmi 
Fischerovcami v Trnave. Bol na ňom nápis: „Zvon obetovali veľkodušne rím. kat. veriaci. v obci Rendva r. 1928. Najsladšie 
srdce Ježišové, buď našú spású“. Dnes je vo veži zavesený len malý zvon – umieračik z roku 1923. Pod loďou je krypta rodiny 
Dórovcov - v ktorej bolo cca 5 truhlí. 

Rekreačné chodníky a cyklotrasy
(Zdroj: http://podhajska.sovic.net/ubytovanie_podhajska_okolie_sk.php)

Rekreačné chodníky
modrá trasa: Termálne kúpalisko Podhájska - Podhájsky prameň - Podháj - Veľké lovce - Dedinka

zelená trasa: Radava - Pri soche Panny Márie - Dedinka - Dlhý vrch - Kolta

ružová trasa: Veľké Lovce - Čechy - Hastrgáň - Dedinka
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hnedá trasa: Dedinka - Hurbanoce - Leveleď - Bardoňovo - Barad - Pozba

bordová trasa: Veľké Lovce - Podháj - Mariánska Čeľaď (kláštor) - Pri soche Panny Márie - Tankoš - 
Mariánska studnička - Pozba

žltá trasa: Radava - Termálne kúpalisko Podhájska - Podhájsky majer - Lótska dolina - Lagáň - Radava

oranžová trasa: Trávnica - Biela Táňa - Biela samota - Trávnica

fialová trasa: Maňa - Gedra - Žitavský luh - hrádza Žitavy - Vlkas (po hrádzi) - Hulský háj (po hrádzi) - 
Dolný Ohaj

Cyklotrasy
trasa okolo Mikroregiónu (oranžová hrubá): Podhájska - Pozba (Bardoňovo) - Dedinka - Kolta - 
Čechy - Dolný Ohaj - Hul - Vlkas - Maňa - Trávnica - Podhájska

prepojovacia cyklotrasa (červená hrubá): Podhájska - Radava - Hul

prepojovacia cyklotrasa (červená hrubá): Podhájska - Radava - Veľké Lovce

prepojovacia cyklotrasa (červená hrubá): Podhájska – Čechy
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Mapa mikroregiónu Termál
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Pešo na kúpalisko
Po žltej trase 2,5km smerom na východ približne 30 minút.

Letné kino Podhájska
(Zdroj: http://obecpodhajska.sk/?menu=306)

Začiatok premietania o 21:30 hodine. 
Cena vstupenky 2 €. 

 +421 35 6586 133 (infocentrum)

Zrúcanina kláštora Mariánska Čeľaď
(Zdroj: http://www.zitava.sk/zitava/zitava.php?page_id=turistika_kostoly_celad)

Nad Podhájskou  stojí v hustom lese opustený kláštor. 
Vlastne sú to už len ruiny kláštora. To miesto volajú 
ľudia kláštor Mariánskej Čeľade a je vzdialené od 
obce necelých 10 kilometrov.

Kaplnka tu údajne stála už v roku 1210 a toto miesto 
bolo obývané ešte v dobe bronzovej, o čom svedčia 
bohaté nálezy z tejto lokality. Kedy presne kláštor 
založili a najmä kto ho založil, nám zatiaľ nie je 
známe. No v roku 1512 darovali Žigmund z Levíc a 
jeho svokor František Harasti pozemky pavlínom v 
Lóte, Belegu (dnes súčasť obce Podhájska) a 
Hronskej Mikule. Z tohto údaju môžeme 
predpokladať, že pravdepodobným dátumom vzniku 
kláštora bol práve rok 1512. Pretože založenie 
kláštora potvrdil náš kráľ Ľudovít II. v roku 1517. V 
listine je uvedený názov Čeľadi ako Zalat. Na 
tereziánskej mape z roku 1782 je kláštor vyznačený 
pod názvom "Csalad - Pauliny kloster" (Čeľaď - 
Pavlínsky kláštor). Prídavné meno Mariánsky je oveľa neskoršieho pôvodu. Pochádza z obdobia, keď boli 
kláštor a kostol zasvätené ku cti Panny Márie. Od tej doby nesie kláštor pomenovanie Mariánska Čeľaď. 
Pavlíni bývali v tomto kláštore celých 268 rokov. Ich rád bol založený v trinástom storočí. V roku 1786 
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Vzdialenosť: 8km autom 
cez Podhájsku, 6km pešo po 
zelenej a hnedej trase.

Vzdialenosť: 3km, pešo 30 min 
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ho zrušil Jozef II. a kláštorné budovy slúžili na rôzne účely. Napríklad v roku 1809 slúžil kláštorný 
komplex pod vedením dr. Winischa ako poľný lazaret. Zrejme v tomto období boli postrachom 
požitavských žien vojaci – rekonvalescenti.

Kláštor Mariánska Čeľaď je vzdialený od obce Podhájska necelých 10 km. V obci je potrebné odbočiť na 
prvej križovatke za železničnou stanicou (v smere zo Šurian do Levíc) a cesta vás zavedie hore na kopec 
do hustého lesa (smer obec Čechy). Asi po 10 kilometroch po pravej strane uvidíte mohutnú zrúcaninu 
kláštora. 

Lyžiarsky vlek Čechy
(Zdroj: http://www.obeccechy.sk/?id=vlek)

Obec Čechy vlastní 200 m dlhý lyžiarsky vlek, ktorý je v 
prevádzke pri vhodných snehových podmienkach denne od 9.00 hod. do 17.00 hod., aj s možnosťou 
večerného lyžovania od 17.30 hod. do 21.00 hod.

Pri vleku je možnosť občerstvenia v bufete. Na lyžiarskom svahu je vybudovaný systém umelého 
zasnežovania. 

Informácie  +421 35 6470 125,  +421 908 597 573 

Oproti lyžiarskemu svahu sa nachádza vodná plocha rybníka, ktorá je v zimných mesiacoch zamrznutá a 
možno ju využívať na korčuľovanie a hokej.

Pri vhodných snehových podmienkach sa v okolí obce nachádzajú terény vhodné na bežecké lyžovanie. 

Mariánska studnička v Pozbe 
(Zdroj: http://www.kamsdetmi.info/studnicka-v-pozbe-pozba-r585.htm)

Tento tajomný názov v sebe skrýva jedno 
z najpríjemnejších oddychových miest v 
danom  mikroregióne,  ktoré  zároveň  už 
dlhé  roky  slúži  ako  pútnické  miesto. 
Studnička  sa  nachádza  v  nádhernom 
prostredí  v  trojuholníku  obcí  Pozba, 
Bardoňovo  a  Dedinka.  Táto  lokalita  v 
okolí Pozbianského lesa bola už oddávna 
obľúbeným miestom, kde sa v minulosti 
pre  odpočinok  radi  zastavovali  veriaci, 
ktorí  chodievali  na  cirkevnú  púť  do 
paulínskeho  kláštora  na  Máriačaláde  (v 
súčasnosti  nazývaného  tiež  Mariánska  Čeľaď).  Takto  bol  pútnikmi  objavený  prameň,  ktorý,  ako  sa 
zakrátko ukázalo, mal zázračné uzdravujúce účinky najmä čo sa týka očných chorôb a slepoty, pričom, 
ako sa povrávalo, vrátil zrak nejednému slepcovi. Táto správa sa veľmi rýchlo rozšírila medzi veriacimi a 
aj vďaka tomu, že kláštor v Máriačaláde bol poškodený úderom blesku, začali sa v Studničke organizovať 
cirkevné púte.  V roku 1841 bola v blízkosti prameňa postavená prvá kaplnka, ktorá vydržala až do roku 
1885, kedy sa rozpadla. Prvá svätá omša sa v Studničke uskutočnila v roku 1869 na žiadosť veriacej z 
Tekovských Lužian, ktorá sa vďaka uzdravujúcemu prameňu vyliečila z ťažkej očnej choroby. Vďaka 
horlivosti  vtedajšieho bešianskeho farára Jozefa Hariša bola kaplnka v roku 1914 znovu postavená a 
zasvätená Sedembolestnej panne Márii. 
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Vzdialenosť: 13km autom cez Podhájsku

Vzdialenosť: 9km autom cez Podhájsku,
10km pešo po zelenej a hnedej trase - 90min
Spoje: 2 zastávky vlakom, autobusom smer Dedinka
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V roku 1926 pričinením toho istého farára bola postavená druhá kaplnka, 
ktorá  bola  zasvätená  Panne  Márii.  V  posledných  rokoch  bolo  toto 
pútnické miesto výrazne obnovené, pričom v teplejších mesiacoch sa tu 
pravidelne  konajú  sväté  omše,  ako  aj  Mariánske  púte.  Studničku  pri 
Pozbe dávam do pozornosti nielen kvôli  jej pútnickému a cirkevnému 
charakteru, ale najmä kvôli jej oddychovému rázu - je to úžasné miesto 
napr. na zastávku pri dlhšej cyklotúre - môžete sa tu osviežiť vodou z 
prameňa, ktorá už vyliečila mnoho ľudí ... 

Rekreačný areál Tona Šurany 
(Zdroj: http://sportoviska.zoznam.sk/plavanie-vodny-sport/nitriansky/rekreacny-areal-tona-surany)

Rekreačný areál s vodnou plochou s pieskovou 
a štrkovou plážou, detskými bazénmi a 
tobogánom je prevádzkovaný počas letnej 
sezóny Mestským podnikom služieb v 
Šuranoch. 

Aktivity a služby:

plávanie, volejbal, tobogán s dojazdovým 
bazénom, detské bazény, detské šmýkačky, 
požičovňa vodných bicyklov a športových 
potrieb, kúpacie potreby, vodné bicykle, detský 
kútik, detské ihrisko, prezliekárne, sociálne 
zariadenia, občerstvenie, autokemping, 
parkovisko, podujatia, rybolov

Otváracie hodiny:

júl – august, denne od 9.00 do 19.00
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Vzdialenosť: 9km autom
Spoje: 3 zastávky vlakom, 
autobusom smer Nové Zámky
1. zastávka v Šuranoch – je na znamenie
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Pamätník Hrádockej Venuše (Nitriansky Hrádok)
(Zdroj: http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&llt=1&idp=4148)

O Nitrianskom Hrádku na juhozápadnom Slovensku sa hovorí, že je 
slovenskou Trójou. Má svoju krásnu Helenu v podobe Hrádockej Venuše. 
Nádhernej pravekej soške tu postavili krásny pamätník.
Na návrší Zámeček pri Nitrianskom Hrádku, ktorý splynul s mestom 
Šurany, sa našlo veľké množstvo archeologického materiálu a preto dostal 
označenie slovenská Trója. 
Podobne ako Trója aj Zámeček je formou, ktorú archeológovia nazývajú 
tell. Vznikol navŕšením viacerých generácií dávnych sídiel. Podľa 
archeologických výskumov vznikol hrádocký tell pred asi 5 tisíc rokmi. 

K najznámejším nálezom patrí objav 
známej Hrádockej alebo Nitrianskej 
Venuše. Plastiku sediacej neolitickej ženy 
nájdeme aj na dvojkorunovej minci. 

V roku 1997 dostala aj podobu pamätníka. Tvorcom monumentálnej 
plastiky, ktorá je veľkou kópiou Hrádockej Venuše, je výtvarník Jaroslav 
Gubric.

Mestské múzeum Synagóga Šurany
(Zdroj: http://www.surany.sk/mestske-organizacie/mestske-kulturne-stredisko/mestske-muzeum-surany-synagoga)

Mestské múzeum v Šuranoch so svojou expozíciou sídli v budove 
pôvodnej ortodoxnej synagógy (NKP) postavenej v roku 1916. 
Patrí medzi najkrajšie synagógy na Slovensku. Židovská obec v 
meste už neexistuje a synagóga po rekonštrukcii interiéru slúži od 
roku 2005 ako kultúrny stánok. Usporadúvajú sa tu výstavy, 
koncerty, prednášky a besedy.

Mestské múzeum oficiálne vzniklo 6. septembra 2007 uznesením mestského zastupiteľstva, ako súčasť 
Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch. V tom roku bolo zaregistrované aj na Ministerstve kultúry 
SR. Slávnostné otvorenie expozície sa udialo 21. septembra 2007 v čase tradičného šurianskeho jarmoku.

Otváracia doba 
Pondelok: 9.00 – 12.00

Utorok: zatvorené
Streda: 9.00 –  16.00
Štvrtok: zatvorené

Piatok: 9.00 – 17.00

V mesiacoch júl – august aj v utorok, v čase

 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

Skupiny záujemcov, ktoré majú záujem o prehliadku 
synagógy a expozície Mestského múzea Šurany 
mimo otváracieho času, sa môžu prihlásiť na tel. č. 

 +421 35 650 11 64 (synagóga)
 +421 35 650 00 77 

Na poschodí synagógy – ženská časť – je umiestnená stála expozícia MMŠ, ktorá približuje históriu 
územia mesta, ako aj mestských častí Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek, od praveku až po 20. storočie. 
Nechýba archeologická lokalita Zámeček so známou Hrádockou Venušou, Šuriansky hrad, poklad 
quartingov (štvrťdenárov) z Kostolného Seku, šuriansky cukrovar, synagóga - stropné kazety, osud sochy 
gen. M.R. Štefánika postavenej v roku 1934, história židovskej komunity, osobnosti ThDr. Karol 
Markovič a Michal Matunák, šurianski tamburáši a etnografická časť expozície s ľudovým odevom.
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Vzdialenosť: 12km autom cez Šurany

Vzdialenosť: 10km
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Soľná jaskyňa Iveta Radava
(Zdroj: http://www.solne-jaskyne.info/solna-jaskyna-v-penzionu-iveta/)

Žitavský luh – prírodná rezervácia
(Zdroj: http://www.zitava.sk/zl/zl_charakteristika.html)

Prírodná rezervácia Žitavský luh (PR Žitavský luh) je územie ležiace v nive 
rieky Žitavy, na úpätí Hronskej pahorkatiny. Podľa územného členenia SR leží 
v okrese Nové Zámky, v katastrálnych územiach (k. ú) obcí Kmeťovo, Maňa a 
Michal nad Žitavou. Jej severná hranica je zároveň hranicou okresu Nitra, resp. 
k. ú. obce Žitavce. Rozloha rezervácie je 74,69 ha. Priemerná nadmorská výška 
je 133 m n.m. Z pôdnych typov sa v rezervácii sa vyskytujú čiernice a 
fluvizeme.

Z hľadiska fyziognómie ide z väčšej časti o travobylinnú vegetačnú formáciu, z 
menšej časti o lesnú a vodnú formáciu. Ide o poloprírodné ekosystémy. Z 
hľadiska biogeografického sa jedná o azonálne spoločenstvá, ktorých existencia 
je podmienená vysokou pôdnou vhlkosťou. Z hľadiska fytogeografického 
členenia územie leží v oblasti Pannonicum, v okrese Podunajská nížina.

Najatraktívnejšia skupina živočíchov v rezervácii sú vtáky.  Podľa aktuálnych 
výskumov sa od roku 1987 v rezervácii zistilo 189 druhov vtákov. Výskum sa najpodrobnejšie zameriava 
na zúbkozobce (kačice, husi), dravce (20 druhov) a sovy (3 druhy). Z najpodstatnejších výsledkov 
výskumu dravcov a sov možno spomenúť, že v rezervácii hniezdi viac ako 1 % populácie kane močiarnej 
(Circus aeruginesus) na Slovensku. Dôležité je, že tu žije v prirodzenom prostredí. Z pohľadu rodu kaňa 
(Circus sp.) je územie nesmierne dôležité ako nocovisko. Počty nocujúcich kaní sa tu pohybujú rádovo v 
stovkách! Takéto počty dravcov prednostne loviacich veľmi početné populácie hlodavcov na ornej pôde 
majú pre ochranu poľných plodín neoceniteľný význam. Ako lovisko a odpočinkové miesto rezerváciu 
využívajú ďalšie vzácne druhy, napr. haja tmavá, sokol červenonohý, orol krikľavý, zo sov myšiarka 
močiarna a iné. Viaceré druhy dravcov a sov, ktoré sa vyskytli v Žitavskom luhu sú európsky, ale aj 
svetovo ohrozenými druhmi. 

Z obojživelníkov bolo od roku 1987 zistených 9 druhov. Priam exoticky v rezervácii pôsobia mloky, ktoré 
boli kedysi typickými obyvateľmi zaplavovaných nivných lúk, kde ich ešte naši rodičia chytali do rúk, 
keď boli zaplavené lúky okolo dedín. Zo žiab sa v rezervácii vyskytujú napr. ropucha zelená, ropucha 
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Cenník
Dospelí 5,00 EUR 
Držitelia preukazu ZŤP 2,50 EUR 
Žiaci, študenti, dôchodcovia 3,50 EUR 
Deti do 6 rokov zdarma s rodičom 

Vzdialenosť: 12km smer Vráble
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bradavičnatá, skokan štíhly či hrabavka škvrnitá. Obojživelníky majú v Žitavskom luhu veľmi dobré a 
zachované životné podmienky. Sú typickým zvukovým pozadím počas letných prechádzok. Počas ich 
jarných a jesenných migrácií ich však ohrozuje cestná doprava na štátnej ceste Maňa - Žitavce. Z plazov 
tu žijú dva druhy: užovka obojková a jašterica krátkohlavá. 
Z cicavcov sa v rezervácii vyskytlo 30 druhov. Z 
najtypickejších predstaviteľov spomenieme močiarny druh - 
myšku drobnú, ktorá si stavia hniezda podobné vtáčím na 
vysokých močiarnych trávach - ostriciach. Na vodu je 
viazaný piskorovitý druh dulovnica menšia. Výborne pláva, 
medzi prstami má plávacie blany a na chvostíku rad 
chĺpkov, ktoré používa ako kormidlo. Relatívne nedávno sa 
na území vyskytol aj vzácny druh väčšieho cicavca - vydra 
riečna. Jej populácia v Požitaví je na vzostupe. Ako 
oddychové miesto využíva rezerváciu srnec lesný. Cicavce 
tu skúmali Lengyel (od roku 1987) a Baláž, Jančová a Noga 
(2003). 

Živý agrárny skanzen Mašekov mlyn Vráble
(Zdroj: http://www.ffmm.sk/)

Areál Mašekovho Mlyna pri Vrábľoch je osadený do krásneho prostredia 
žitavskej nivy, kde nezregulovaný tok rieky vytvára prírodné meandre a tiché 
zákutia. História mlynov na Žitave siaha do hĺbky niekoľkých storočí. Budova 
Mašekovho Mlyna dnes poskytuje vhodné priestory na stretnutia priateľov 
pôvodného vidieckeho štýlu života a všetkých ekologicky orientovaných ľudí so 
záujmom o trvalo udržateľný rozvoj. Snahou rodinnej farmy Mašekov mlyn je 
uchovať tento civilizáciou nedotknutý kút prírody, zachovať miestne tradície, 
remeslá a zvyklosti a dať na začiatku 21. storočia novú náplň tomuto 
historickému miestu. 

Rodinná farma Mašekov mlyn návštevníkom ponúka jednodňové pobyty v areáli 
mlyna pre kolektívy dospelých, detí a jmládeže.

Program: Vitajte na dvore starej mamy! návšteva vnútorného areálu mlyna spojená s prehliadkou zvierat 
chovaných na hospodárskych dvorov našich starých rodičov. Prehliadka môže byť obohatená o 
ochutnávku domácich špecialít, ukážku tradičných remesiel. Možnosť opekania na ohni a realizácie hier v 
peknom prírodnom prostredí.

Návšteva s prehliadkou: 2,- eurá/osoba (deti do 6 rokov zdarma) 

 +421 37  783 35 98,  +421 908 371 498, pani Eva Demešová 
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Arborétum Mlyňany
(Zdroj: http://www.arboretum.sav.sk/) 

"Zelená živá mapa sveta" - asi takto by sa dal charakterizovať prekrásny park rozprestierajúci sa v obci 
Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou 
črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky 
odlišných častiach sveta. 

V súčasnosti, svojou plochou 67 ha, zasahuje Arborétum Mlyňany do 
katastrálnych území dvoch susediacich obcí: Vieska nad Žitavou a Tesárske 
Mlyňany. Dominantu tohto chráneného areálu tvorí romantický kaštieľ (z 
r.1894) s charakteristickou vežou (z r.1905).

Arborétum založil v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. K 
mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, 
prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo - hrabový lesík vo 
Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť 
cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky.

Návštevné dni: Odborný výklad:

1 hodina sprevádzania 
v slovenskom jazyku 
8,00 €  (241,00SK). 
Sprievodcovskú službu je možné objednať v 
pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h na  +421 
37 633 42 11, pani: Ing. Eva Magdinová alebo e-
mailom: eva.magdinova@savba.sk

  

Vstupné:

ZŤP zľava -50 % z ceny 
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Vstupenky pre deti do 6 rokov 
Vstupenky pre deti základných škôl 
Organizované zájazdy pre deti ZŠ 
Študenti, dôchodcovia 
Vstupné pre dospelých 

0,00 €  0,00SK 
1,50 €  45,19SK 
1,00 €  30,10SK 
2,00 €  60,30SK 
3,00 €  90,38SK 

Rodinná vstupenka
(dvaja dospelí s deťmi do 6 rokov) 6,00 €  180,80SK 
Rodinná vstupenka 
(dvaja dospelí s dieťaťom od 6 do 15 rokov) 7,00 €  210,88SK 
Rodinná vstupenka 
(dvaja dospelí s dvoma a viac deťmi od 6 do 15 rokov) 8,00 €  241,01SK

Vzdialenosť: 34 km smer Vráble, Zlaté Moravce

Od 1.4. do 31.10.: 
Po - Pi 7.00 - 18.00 hod. 
So - Ne, sviatok 8.00 - 18.00 hod. 

Od 1.11 do 31.3.: 
Po - Pi 8.00 - 17.00 hod. 
So - Ne, sviatok 9.00 - 16.00 hod.
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Zámok s parkom Topoľčianky 
(Zdroj: http://www.zamok-topolcianky.sk)

Pôvodne neskorogotický zámok z 15. - 16. storočia v renesančnom a barokovom slohu s klasicistickými 
prístavbami. V rokoch 1923 až 1951 slúžil ako letné sídlo prezidentov republiky. Od roku 1951 tri 
renesančné časti slúžia ako hotelová časť na prechodné ubytovanie hostí a v južnom klasicistickom krídle 
je umiestnené múzeum, ktoré je prístupné po celý rok početným domácim a zahraničným návštevníkom. 
V kaštieli je baroková kaplnka, keramika a rozsiahly knižný fond. Topoľčiansky zámok je národnou 
kultúrnou pamiatkou.

 +421 37 7777 555,  +421 37 7777 504-506

Národný žrebčín Topoľčianky
(Zdroj: http://nztopolcianky.sk/)

Žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku. 
Okrem vedenia plemennej knihy Lipicana je poverený vedením 
plemenných kníh plemena Hucul, Arab, vedie centrálnu evidenciu koní na 
Slovensku, ktorá je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenia 
o pôvode všetkých uznaných plemien koní na Slovensku. Je aktívnym 

členom všetkých 
európskych a 
svetových 
organizácií, ktoré pri 
daných plemenách 
združujú najvýznamnejšie národné autority 
chovateľských a šľachtiteľských centier a zväzov. 

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. dnes patrí medzi 
najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho 
právom zaradiť medzi kultúrne dedičstvo národa. Je 
špecializovaným zariadením pre chov koní na 
jednotlivých výrobných objektoch, ktoré svojou 
architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým 
zakomponovaním historicky vzácnych budov do 
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okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov. 

Počas viac ako 80-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína Topoľčianky 
reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových 
podujatiach. Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje z týchto podujatí. 

Služby - prehliadka jazdiarne, prehliadka hipologickej expozície chovu koní, prehliadka chovateľských 
objektov s odborným výkladom, jazda kočom, jazda na koni pre pokročilých

Podrobný cenník nájdete na domovskej stránke.

 +421 37 6301 613-15 

Zubria Obora Lovce
(Zdroj: http://www.regionnitra.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=24:zubria-obora&catid=75:topregionu&Itemid=9)

Zubria obora sa nachádza na sever od obce Lovce, asi 10 kilometrov od 
Topoľčianok. Založená bola v roku 1958 za účelom záchrany zubrov, ktorým 
hrozilo vyhynutie. Zubry sú najväčšími európskymi cicavcami a v súčasnosti 
žijú len v chránených územiach. Najväčší jedinci dosahujú výšku 2 metre a 
dĺžku 3 metre s hmotnosťou okolo 1 500 kg.

Zubria zvernica má rozlohu 140 hektárov a dimenzovaná je pre 12 zubrov. 
Do dnešných dní sa v obore odchovalo viac ako 120 jedincov. V roku 2008 sa 
okolo celej obory otvoril lesnícky náučný chodník, ktorý meria 2 500 metrov 
s prevýšením 40 metrov. Celý okruh je doplnený informačnými panelmi a 
okrem bližších informácií o živote zubrov tiež informuje o všetkých 
zaujímavých zvieratách, ktoré sa v lese nachádzajú a je ich možné uvidieť. 
Najbližšie  je možné sa  k zubrom dostať vždy v čase kŕmenia, ktoré je každý 
deň o 9. hodine ráno a o 14. hodine popoludní.

Otváracie hodiny:

od 9.00 do 17.00 hod. v mesiacoch máj-september 

od 9.00 do 15.00 hod. v mesiacoch október-apríl

 +421 903 634 369

Hrad Hrušov
(Zdroj: http://www.hrady.sk/hrusov.php)

V zlatomoraveckom okrese v bývalej 
Tekovskej župe, neďaleko Topoľčianok, 
letného sídla prezidenta republiky, v 
utešenom údolí sú romantické rumy 
hrušovského hradu.

Hrad, ako ho pred sebou vidíme, je 
dielom mnohých storočí. Rozličné doby zanechali na 
ňom svoje odtlačky. Panské rodiny, ktoré sa tu veľmi 
často striedali, hrad stavali, búrali, prestavovali. Ich 
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rozličné snahy však neboli hradu vôbec na ujmu, lebo hradné pozostatky pôsobia harmonicky.

O počiatkoch hradu Hrušova sa žiaľ nedá zistiťnič bližšie. Údajne bol postavený hneď po odchode 
Tatárov. V listinách sa po prvý raz spomína v roku 1253 a potom v r. 
1293.Hrad Gýmeš

(Zdroj: http://www.unsk.sk/showdoc.do?gpsize=6&docid=1300&gpage=2) 

Zrúcaniny Gýmešského hradu, ležiace na strmom kremencovom kopci Dúň, sú 
výraznou dominantou širokého okolia. Obec Gýmeš sa písomne spomína už v 
Zoborskej listine z roku 1113 ako súčasť majetku benediktínskeho kláštora. Kráľ 
Ondrej II. obec v roku 1226 daroval Ivankovi zo starého rodu Hunt–Poznán. 
Ivankov syn Ondrej zachránil v bitke pri rieke Slaná život Belovi IV. a stal sa 
jeho chránencom. Ondrej je nielen zakladateľom rodu Forgáčovcov, ale aj 
staviteľom kamenného hradu, ktorý nahradil staré hradisko. 

Hrad na strategickom mieste 
neušiel záujmu Matúša Čáka 
Trenčianskeho. Desať rokov trvalo, kým ho od neho v 
roku 1312 vydobylo nazad kráľovské vojsko. Hrad 
zostal v majetku koruny, až kým ho v roku 1356 kráľ 
Ľudovít Veľký nedaroval kráľovnej Márii. Viac ako 
sedemdesiat rokov čakali Forgáčovci na návrat. 
Dočkali sa, až keď na žiadosť kráľovnej Márie zabil 
Blažej Forgáč jej nepohodlného protivníka Karola 
Malého z Anjou. Za odmenu dostal od Márie v roku 
1386 hrad aj s príslušnými majetkami. 

V 18. storočí postavili Forgáčovci v obci barokový 
kostol a kaštieľ, do ktorého sa neskôr rodina presťahovala. Tak ako sa rozvíjala obec, upadal hrad. Keď 
neskôr vyhorel, v roku 1833 sa jeho železné konštrukcie použili pri stavbe miestneho cukrovaru. 
Forgáčovci bývali v Jelenci do roku 1919. 

Románsky kostolík Drážovce
(Zdroj: http://www.apsida.sk/c/7/drazovce)

-románsky jednoloďový pozdĺžny kostol s apsidou a vežičkou na západnom priečelí

Asi najmalebnejšie zasadenie kostolíka do krajiny na Slovensku. Dominuje svojmu 
okoliu stojaci na temene výbežku Tribečského pohoria vo výške 207 metrov nad 
morom na okraji strmého zrázu, ktorý vznikol ťažbou kameňa. 

Prvý kostol postavený z kameňa niekedy v 11. storočí sa zachoval iba v základoch 
dnešnej stavby. Pôdorys lode bol rovnaký ako dnes, naproti tomu apsida mala 
pôvodne podkovovitý tvar.

Prvotná stavba bola zničená a zachovali sa iba jej základy. Na nich bol v ďalšej fáze postavený nový kostol, opäť prevažne z 
kameňa, s malou prímesou tehál. Ten bol opäť po nejakom čase zničený, pričom zachovali sa z neho múry do výšky 3 až 3,5 
metra po celom obvode, vrátane apsidy.

Súčasný kostol, už z tehál bol vybudovaný na týchto múroch – ide o hornú časť stien lode s troma oknami, nízka nadstavba 
apsidy a jej klenba - koncha.

Niekedy v 12. alebo 13. storočí prešiel kostolík pod správu zoborského kláštora, s čím pravdepodobne súvisí prístavba k južnej 
stene lode, ktorá mohla slúžiť ako pustovňa. Prístavba zakryla pôvodné okná a preto boli vyrazené nové (jedno alebo dve), 
vyššie položené. Jedno, dnes zamurované, je v interiéri viditeľné naľavo nad vchodom. Prístavba zanikla niekedy v 15. 
storočia. Pôvodné okná boli potom opäť obnovené.
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Ďalšou významnou stavebnou fázou bolo vybudovanie tehlovej 
empory na zadnej strane lode a následne aj veže, nadväzujúcej na 
stredné pole empory (cca v polovici 13. storočia).

Väčšími úpravami prešla stavba aj koncom 18. storočia (1780), kedy 
nadstavali obvodové múry lode, rozšírili vstupný otvor, upravili 
emporu a okná na veži a vymenili vnútorné vybavenie, vrátane oltára. 
V roku 1803 bol postavený priamo v dedine nový kostol, čím kostolík 
sv. Michala prestal plniť svoju pôvodnú úlohu a sv. omše sa v ňom 
slúžili len na sviatok patróna.

Menšie práce sa robili aj v 19. a 20. storočí. Celkovo odborníci 
identifikovali 10 stavebných fáz kostolíka, pričom šesť z nich ešte v 
románskom období (do cca polovice 13. storočia). 

Kostolík je voľne prístupný po miernou výstupe z Dražoviec, mestskej 
časti Nitry. Z mesta tam premáva linka MHD č. 2 a 4 (niektoré spoje). 
Jednorazové lístky sa kupujú priamo u vodiča. Do vnútra sa dá dostať 
po predchádzajúcom dohovore s pánom farárom (kontakt  +421 
37 65 62 109) 

Mesto Nitra
(Zdroj: http://www.nitra.sk/)

Možné aktivity: 

– vychádzka na vrch Zobor, vychádzka na kalváriu

– Nitriansky hrad, mestský park

– nákupné centrá, pešia zóna

– 2 divadlá, 5 galérií, 4 múzeá, 2 kiná, koncerty, nočný život

– počas mesiacov júl a august Kultúrne leto

Turistické informačné centrum:  +421 37 16 186,  +421 37 741 09 06

Divadlo Andreja Bagara Nitra
(Zdroj: http://www.dab.sk/)

Predstavenia:

•LAVV - Stefan Lindberg       

• Všetko za národ - Božena Slančíková - Timrava / 
Ondrej Šulaj     

•Statky zmätky - Jozef Gregor Tajovský   

•Veveričky - Ján Uličiansky   

•Testosterón - Andrzej Saramonovicz   

•Bola raz jedna trieda-Ján Luterán a kol.

•Dark Play-Carlos Murillo

•Dvaja úbohí rumuni hovoriaci po poľsky-Dorota 
Maslowska
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•Dvojitá rezervácia-Ray Cooney - John Chapman

•Korepetítor-Anna Burzińska

•Kto je tu riaditeľ? - Lars von Trier

•Mátohy-Kamil Žiška

•Pýcha a predsudok-Jane Austenová

•Sklenený zverinec-Tennessee Williams

•Skok z výšky-Leslie Ayvazianová

•Sladká Charity-Neil Simon-Cy Coleman-Dorothy 
Fieldsová

 +421 37 7721 577

 Divadlo počas mesiacov júl a august nehrá – divadelné prázdniny. To však nevylučuje iné príležitostné 
akcie konané v budove divadla.

Kaštieľ Mojmírovce
(Zdroj: http://www.kastielmojmirovce.sk/)

Kaštieľ sa nachádza 15 km južne od krajského mesta Nitra v 
obci Mojmírovce. Prvá písomná zmienka o bývalom mestečku 
s bohatou históriou pochádza z roku 1156. V obci je niekoľko 
dominánt, ktoré svedčia o zaujímavej minulosti. Jednou z nich 
je práve kaštieľ Mojmírovce, ktorý je umiestnený v 
romantickom prostredí chráneného parku. Po viacerých 
rekonštrukciách sa z kaštieľa a bývalého Žrebčína stalo 
moderné hotelové a kongresové zariadenie s komplexnými 
službami v cestovnom ruchu. Barokovo - klasicistický kaštieľ v Mojmírovciach je tiež kultúrnym, 
turistickým a vzdelávacím strediskom Nitrianskeho kraja. 

Služby:

•reštaurácia

•relax centrum (krytý bazén 25 m, sauna, masáž, 
fitnes, vírivka)

•plážový volejbal

•telocvičňa

•antukové tenisové kurty

•minigolf

•krytá strelnica s 
pohyblivým terčom na 
krátke zbrane

•záhradný šach

•detské ihrisko

•ruské kolky

 +421 37 77 982 01-3  

Ranč u Bobbyho Nový Tekov
(Zdroj: http://www.bobiranc.sk/)

Jazda na koni v príjemnom prostredí rieky Hron. Okrem toho gazdovský dvor. 
V susednej obci Starý Tekov sa každoročne uskutočňujú rekonštrukcie bojov z 
druhej svetovej vojny.

V rámci areálu je aj reštaurácia, minigolf, kolkárska dvojdráha, tenisový kurt, 
plážový volejbal a mnoho ďalších aktivít. 

 +421 905 536 295,  +421 36 63 87 188
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Soľná jaskyňa Starý Tekov
(Zdroj: http://www.solne-jaskyne.info/solna-jaskyna-stary-tekov/)

45-minútový pobyt v jaskyni s takouto mikroklímou zodpovedá 
zdravotným účinkom trojdňového pobytu pri mori.

Terapia je rozšírená o svetelné efekty (colorterapia) a relaxačnú hudbu, 
využívajúc princípy muzikoterapie. Svojou rozlohou približne 44 
metrov štvorcových patrí soľná jaskyňa v Starom Tekove k najväčším v 
strednej Európe.

Soľná jaskyňa bola navrhnutá a vybudovaná certifikovanou firmou, s použitím prírodných tehál kamennej 
a morskej soli, ktoré pochádzajú zo soľných baní - Mŕtveho mora, solí Klodawských baní, Pakistanu, 
Izraelu, Červeného mora.

Otváracia doba: 
Pondelok - Piatok : 8.00 - 22.00 hod.
Sobota - Nedeľa : 13.00 - 22.00 hod.

Cenník:

Dospelí : 5€ / vstup

Dôchodcovia od 60 rokov : 4€ / vstup

Držitelia preukazu ZŤP: 4€ / vstup

Žiaci a študenti od 6 do 19 rokov : 4€ / vstup

Deti do 6 
rokov : 
vstup 
zdarma 

Permanentka na 10 vstupov : 43€

 +421 36 6331 010 

Kláštor Hronský Beňadik
(Zdroj: http://www.hronsky-benadik.sk/pamatihodnosti/)

Kláštor v Hronskom Beňadiku je zachovalý bývalý opevnený 
kláštor a kostol, pôvodne stredoveké benediktínske opátstvo 
premenené na renesančnú protitureckú pevnosť dominujúcu nad 
obcou pri križovatke ciest.

Benediktínske opátstvo vzniklo v lokalite osídlenej v neolite, v 
dobe halštatskej a veľkomoravskej. Hronský Beňadik sa spomína 
v roku 1075 ako monasterium, ecclesia Sancti Benedicti. Opátstvo 
založil pred rokom 1075 vtedajší údelný vojvoda, neskorší kráľ 

Gejza I., ktorý ho obdaroval 
veľkými majetkami 
nachádzajúcimi sa predovšetkým v Tekovskej župe, ale aj v ďalších 
(Ostrihomskej, Komárňanskej, Novohradskej a v Potisí). Areál 
bývalého benediktínskeho opátstva vybudovali na čnejúcej skale v 
miestach, kde sa spájali dve prastaré cesty; jedna od západu, z Nitry, 
druhá z južného Slovenska, a ďalej pokračovali pozdĺž Hrona do 
Zvolena a do významných baníckych lokalít stredného Slovenska, z 
ktorých sa vyvinuli bohaté banské mestá. Pôvodne tu stál románsky 
kostol a kláštor, čo ozrejmili archeologické výskumy z 1881-1883 
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(kostol) a 1972-1975 (kláštor). Kostol bol trojloďovou stavbou s tromi svätyňami na východe a dvoma 
vežami na západe. Na jeho mieste postavili neskôr gotický kostol. Kláštor stál južne od kostola. 
Románsky stavebný komplex zbúrali a v rokoch 1345-1375 nahradili gotickými objektmi, z ktorých sa 
zachovala veľkolepá trojloďová stavba kostola. Spolu s ním postavili aj kláštor, situovaný na mieste 
predchádzajúceho, románskeho. Na jeho východnej strane bola kapitulná sieň. Štvorkrídlový kláštor s 
ústredným dvorom komunikačne spájala obiehajúca krížová chodba; z nej sa zachovala len severná časť. 
Koncom 15. stor. kostol a kláštor opravili, v roku 1489 postavili kaplnku. Poslednou gotickou stavbou 
bolo tzv. opátske krídlo z roku 1508.

Z pôvodného vybavenia chrámu pochádza fragment gotickej nástennej maľby zo 14. stor., predstavujúci 
legendu o sv. Jurajovi, niekoľko gotických plastík (Madona z poslednej tretiny 14. stor., korpus - telo - 
Ukrižovaného z 13. stor., umiestnený vo víťaznom oblúku, tzv. oltár sv. Scholastiky so sochami Madony 
a sv. Beňadika z druhej pol. 15. stor.), neskorogotický relikviár z r. 1483, gotická monštrancia z konca 15. 
stor. a ďalšie diela, ako plastika Krista z Božieho hrobu zo 17. stor., náhrobok Š. Koháryho z r. 1690 a 
viaceré liturgické predmety a obrazy. Gotické oltáre z 15. stor. pri oprave objektu koncom 19. stor. 
preniesli do Cirkevného múzea v Ostrihome, kde sa nachádzajú dodnes.

Zo stavebných etáp sú najmarkantnejšie gotická a renesančná. Z gotického obdobia pochádza kostol (patrí 
k najvýznamnejším gotickým stavbám na Slovensku) s reprezentačným vstupným portálom, 
architektonickými detailmi (okná, portály, klenby s konzolami, svorníkmi a hlavicami), gotická kaplnka 
Svätej krvi a južné krídlo krížovej chodby. Z renesančného obdobia, keď zo stredovekého kláštora 
vytvorili dômyselnú a svojím spôsobom nedobytnú pevnosť, sa na objekte, napriek neskorším úpravám, 
zachovali okrem veľkých delových bášt a samostatného opevnenia viaceré renesančné klenby.

 +421 903 938 393 – prehliadku treba dohodnúť vopred

Levický hrad, Tekovské múzeum a galéria
(Zdroj: http://www.levice.sk/main.php?id_menu=4531&firmy_slovenska_flag=0)

Nížinným typom hradu a dominantou Levíc je zrúcanina pôvodného 
Levického hradu z konca 13. storočia. Postavili ho na skalnom sopečnom 
výbežku nad močariskami Hrona ako pevnosť strážiacu cestu k 
stredoslovenským baníckym mestám.

Najväčší strategický význam dosiahol počas tureckých vojen, keď Turci 
ovládli územie rozprestierajúce sa južne od Levíc. V tomto období majitelia 
hrad spevnili, rozšírili a obohnali mohutnými renesančnými baštami. V roku 
1664 utrpeli turecké vojská pri jeho dobývaní ťažkú porážku, ktorá zastavila 
ich expanziu do stredoslovenskej oblasti. Táto bitka vošla do dejín ako „veľká bitka pri Leviciach“, v 
ktorej padol aj legendárny uhorský hrdina Štefan Koháry.

Ako obranný strategický bod slúžil hrad aj v období kuruckých 
vojen. Od roku 1709, keď sa jeho bašty značne poškodili, 
postupne strácal význam vojenskej pevnosti. Slávnu históriu 
Levického hradu dnes pripomínajú nielen jeho zakonzervované 
ruiny, ale aj o niečo mladšia pevnosť dolného hradu známa ako 
Dobóovský kaštieľ. Túto dvojpodlažnú renesančnú budovu 
pomenovali podľa jej majiteľa - tekovského župana Štefana 
Dobóa, ktorý sa preslávil vo vojnách proti Turkom. Kaštieľ 
vznikol v druhej polovici 16. storočia a dodnes je najrozsiah-
lejším objektom hradného areálu. Pod jeho priečelím (v bývalej 
nezvyčajne širokej vodnej priekope) vysadili hradný park.

V súčasnosti v hradnom areáli sídli Tekovské múzeum, ktoré zhromažďuje archeologické, historické, 
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národopisné, vlastivedné a prírodovedné zbierky zo širokého okolia. Súčasťou Tekovského múzea je aj 
Galéria Jozefa Nécseyho. 

Na hrade sa organizujú rôzne podujatia ako napr. Levické hradné slávnosti. Atraktivitu podujatí ešte zvýši 
ich umiestnenie v novovybudovanom amfiteátri.

Obľúbeným miestom návštevníkov hradu je čajovňa umiestnená v jednej zo stredovekých bášt. Mierne 
tajuplné, avšak príjemné prostredie ponúka pestrý výber exotických čajov a nápojov.

 +421 36 631 21 12 Vstupné: 1€ 

Tekovská hvezdáreň Levice
(Zdroj: http://www.hvezdarenlevice.sk)

-prednášky pre verejnosť

-pozorovanie oblohy pre 
verejnosť (štvrtok a piatok do 
24:00)

-pozorovanie zaujímavých 
astronomických úkazov

 +421 36 6312 166 

Termálne kúpalisko Margita Ilona Levice
(Zdroj: http://www.margita-ilona.sk/)

Bazény sa plnia termálnou vodou s teplotou 25°C s obsahom minerálných 
solí okolo 1020mg/l. 

Areál kúpaliska pozostáva z laminátového plaveckého bazéna s rozmermi 
50x21 m s hĺbkou vody 170-200 cm a laminátového detského bazéna s 
rozmermi 25x12 m s hĺbkou 120 - 130 cm. Tieto dva bazény sú 
prevádzkované modernou technológiou neustálej recirkulácie cez úpravovňu bazénovej vody. 

Pre deti do 6 rokov je určený bazén s 
rozmermi 16x8 m s hĺbkou vody 30 - 40 
cm s malým vodným hríbom a 
šmykľavkou. Rodičia môžu na deti 
dohliadať z vodou obmývaného 
plážového vstupu do bazéna. 

Skladbu bazénov dopĺňa oblúbený 
rekreačný bazén. V tomto bazéne sa 

nachádza vodný hríb a 10 m dlhý vodný sklz. Bazén má 
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vytvorený pozvoľný tzv. plážový vstup, kde hĺbka vody začína od 0 cm a pomaly sa zvažuje. Tento 
priestor je ideálny na opaľovanie a slnenie. 

Skladbu bazénov dopĺňa obľúbený rekreačný bazén s rozmermi 50x21m s hĺbkou od 60 do 190 cm. V 
tomto bazéne sa nachádza vodný hríb a 10 m dlhý vodný sklz.

Otvorené v letnej sezóne denne: 9:00-19:00

Ceny za parkovanie v letnej turistickej  sezóne 2012.

Automobil
2,50 € celý deň

1,40 € po 15:00

0,70 € po 17:00

Sezónne vstupenky pre letnú turistickú sezónu 2012.
dospelí a deti od 15 rokov 35,00 €

deti od 6-15 rokov 26,00 €

deti od 3-6 rokov 11,00 €

dôchodcovia 26,00 €

K zakúpeniu sezónnej vstupenky je potrebný občiansky preukaz a fotografia s rozmermi:
šírka 3cm, výška 3,5 cm. U detí je potrebný občiansky preukaz jedného z rodičov.

 

Vstupenky je možné vybaviť na recepcii kúpaliska Margita-Ilona (č.t. 6 312 954) v čase od 7.00 do 18.00, 
alebo v kancelárii A. Sládkoviča 2 (JUNIOR), dvere číslo 504 (č.t. 6 314 286) v čase od 8.00 do 14.00. 

 V cene vstupenky je zahrnutý tobogán, vodný sklz, ruské kolky, obrie šachy a trávnaté ihriská.

 +421 36 6312 954 
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0,30 € dieťa od 3 do 15 r.

2,20 €

1,20 €

1,20 €

1,00 €

Pondelok až nedeľa vstupenka 
zakúpená po 18.00

Dôchodcovia - celodenná 
vstupenka
Dôchodcovia - vstupenka 
zakúpená po 15.00
ZŤP a ZŤP/S, doprovod - 
celodenná vstupenka
ZŤP a ZŤP/S, doprovod 
- vstupenka zakúpená po 15,00
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Skalné obydlia Brhlovce
(Zdroj: http://brhlovce.sk/?page_id=10)

Dodnes sa traduje, že tunajšie skalné obydlia majú vlastne svoj 
pôvod v ochrane domáceho obyvateľstva pred nájazdmi Turkov v 
16. a 17. storočí. 

Keďže sa tu nachádza dobre spracovateľný usadený popol a prach – 
tufit a tuf a obec a jej okolie zaznamenali v období treťohôr bohatú 
sopečnú činnosť, naskytla sa jedinečná možnosť ako ich využiť. A 

tak si do usadenín Brhlovčania vyrúbali jedinečné obytné i 
hospodárske priestory. Kameň bol vhodným materiálom nielen 
na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu 
zdroj obživy. 

V devätnástom storočí sa stalo kamenárstvo najdôležitejšou 
formou existencie tunajších ľudí, ktorí sa techniku ťažby a 
opracovania kameňa naučili od talianskych staviteľov miestneho 
kaštieľa.

 +421 36 631 63 21

Vodopád Zúgov na rieke Nitra pri Nových Zámkoch
(Zdroj: http://www.mcafrika.sk/geocaching/zugov/1.jpg)

Vodopády sú takou malou atrakciou mesta, kde sa po večeroch 
zhromažďujú zaľúbene páriky z celých Nových Zámkov.
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Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika Nové Zámky
(Zdroj: http://www.kupaliskonz.sk)

Štrand E. Tatárika v Nových Zámkoch ponúka 
svojim návštevníkom na ploche približne 8 ha pestrú 
ponuku možností trávenia voľného času. Vstup do 
areálu je cez drevený most, ktorý sa vybudoval cez 
mŕtve rameno rieky Nitra. Pre návštevníkov je tu 
pripravený areál s ôsmimi bazénmi, ktoré sú k 
dispozícii počas letnej sezóny, začínajúcej začiatkom 
júna až do konca septembra.

Areál ponúka aj iné možnosti rekreácie vo voľnom 
čase podľa záujmu návštevníkov na plochách 
športových a detských ihrísk. Pre milovníkov tenisu ponúkame možnosť využitia cvičnej steny alebo 
tenisových kurtov. Ďalšími atrakciami sú ping-pongové stoly a areál minigolfu s 18-timi obrazcami ako aj 
dvojdráhová kolkáreň. Neodmysliteľnou súčasťou sú novovybudované stravovacie zariadenia bufetového 
typu, sprchy, úschovňa cenných predmetov, úschovňa batožiny, nové hygienické zariadenia, šatne, 
požičovňa športových potrieb.

Bazény

- bazény sú naplnené vodou do 28 °C
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Typy bazénov Rozmery Hĺbka Objem Teplota vody
plavecký 50 m x 21 m 1,10 m - 2 m 1 050 m3 28 °C
plavecký 25 m x 12,5 m 1,50 m 313 m3 28 °C
rekreačný 25 m x 22 m 1,3 m 547 m3 35 °C
3 detské kruhové Atypický tvar 199 m3 35 °C
relaxačný - perličkový Atypický tvar 50 m3 35 °C

12 m x 9 m 0,8 m 108 m3 25 °C

 
 

dojazdový k tobogánu

Vzdialenosť: 21 km smer Nové Zámky
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- rekreačný bazén je plnený termálnou vodou, ktorá vyviera v areáli kúpaliska z vrtu s hĺbkou 1506 m s 
teplotou výveru 52 °C a pre použitie v bazénoch je miešaná, pričom je jej výsledná teplota 35 °C

 - relaxačný bazén - je novovybudovaným bazénom v areáli a nachádza sa priamo vedľa stredného 
plaveckého bazéna, jeho súčasťou je chrlič vody, 12 párov vysokotlakových trysiek, perličkový kúpeľ so 
samostatným ohrevom vody pre tento bazén na 35 °C - táto služba je spoplatnená z dôvodu obmedzenej 
kapacity pri poskytovaní služby všetkým návštevníkom (20 min - 0,7 €)

 +421 35 6400 596 

Jednorazové vstupné – dospelí (JÚN)

Vstupné osoba/deň  3,00 € 

po 14,00 hod. osoba/deň 2,00 € 

Jednorazové vstupné deti od 3-15 rokov (JÚN)

Vstupné osoba/deň 1,50 € 

po 14,00 hod. osoba/deň 1,00 € 

Jednorazové vstupné - dospelí (JÚL-AUGUST)     

Vstupné osoba / deň 4,00 €
po 14,00 hod. osoba / deň 3,00 €

po 17,00 hod. osoba / deň 2,00 €

Jednorazové vstupné deti od 3- 15 rokov  (JÚL-AUGUST)

Vstupné osoba / deň 2,00 €
po 14,00 hod. osoba / deň 1,50 

Jednorazové rodinné vstupné ( 2 dospelí + 2 deti od 3 do 15 rokov )

Rodinná vstupenka 2 dospelí + 2 deti/deň 10,00 € 301,26-Sk

Jednorazové vstupné dôchodcovia, študenti, vojaci, držitelia ZŤP-S

Vstupné osoba/deň 2,00 € 60,25 Sk

Galéria umenia Nové Zámky
(Zdroj: http://www.galerianz.sk/)

Galéria umenia v Nových Zámkoch bola zriadená z podnetu 
novozámockého rodáka akademického maliara Ernesta 
Zmetáka dňa 1.1. 1979. Jej prvým administratívnym a 
výstavným sídlom bola budova Domu služieb pri autobusovej 
stanici v Nových Zámkoch. Po roku sprístupnila galéria „Stálu 
expozíciu európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Ernesta a Danice Zmetákových v budove 
Mestského úradu v Nových Zámkoch. Sem prešla aj administratíva a v roku 1986 tu bola zriadená 
„Pamätná izba Lajosa Kassáka“. V roku 2003 získala galéria vlastnú budovu na Björnsonovej ulici, kam 
sa toho istého roku presťahovala jej administratíva. Nasledujúci rok v marci 2004 tu bola sprístupnená 
„Stála expozícia Lajosa Kassáka“ a v júni 2004 „Stála expozícia európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z 
daru Ernesta a Danice Zmetákových.

OTVÁRACIE HODINY

Po-zatvorené

Ut-Pi:08:00-17:00

So:09:00-13:00

VSTUPNÉ

žiaci a dôchodcovia - 0,33€ / 10sk

dospelí - 1,33€ / 40sk 

aktuálna výstava - 0,53€ / 16sk 

 +421 35 6408440-1-2 
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Clubbing Complex Nové Zámky
(Zdroj: http://www.ccx.sk/)

Clubbing Complex je priestor najmä pre 
tanečnú zábavu. Je tam 6 nezávislých stageov a 
široko ďaleko nenájdete lepší podnik tohto 
typu.

Základnou filozofou Clubbing Complexu je v 
čo najväčšej miere klásť dôraz na pocitové 
vnemy, vďaka ktorým si môže každý 
návštevník skutočne v plnej miere vychutnať 
pobyt v tomto priestore.

V skratke Vám predstavíme, čo považujeme za prvoradé : 

      Bezpečnosť

      Tu je na mieste spomenúť, že celý priestor je monitorovaný kamerovým systémom, 18 kamier bude 
sledovať neustále dispečer, ktorý bude online vydávať pokyny všetkým členom security, ktorých bude v 
priestore minimálne 5.

      Výkonná vzduchotechnika

      Radi by sme dosiahli stav, keď sa budete mocť nerušene zabávať a nebude Vás otravovať vysoká 
teplota priestoru, prípadne nafajčené prostredie, pretože vzduchotechnika je dostatočne výkonná, aby 
vymenila potrebné množstvo čerstvého vzduchu po celý večer, resp. celú noc.

 

     Kvalitné ozvučenie

      Veľký dôraz samozrejme kladieme na kvalitu zvuku a osvetlenia, preto sme vsadili na osvedčenú 
značku, zvuk kompletne JBL a svetlá fy MARTIN. Našou snahou je hrať silno a kvalitne, ale len na 
tanečnom parkete, tak aby ste si v tom istom priestore mohli aj v kľude pohovoriť s priateľmi, prípadne si 
objednať drink bez hluku pri bare.

      Komplexné služby

      Našim cieľom je poskytnúť taký servis všetkým návštevníkom, aby jednoducho nemali dôvod opustiť 
C Complex, to znamená od jedla a nápojov, cez hudbu a zábavu.

      Pestrý program obohatený zaujímavými sprievodnými akciami

      Môžeme s radosťou konštatovať, že C Complex je priestor, v ktorom sa v tej istej chvíli uskutoční 
napr. 5 programov , t. zn. šanca, že si každý nájde niečo, čo je mu blízke, je pomerne vysoká.
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Lesopark Berek Nové Zámky
(Zdroj: http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=20808)

Ako balzam na dušu na vás zapôsobí 
Lesopark Berek, ktorý ponúka možnosť 
rekreácie v tichom prírodnom prostredí v 
juhozápadnej časti mesta Nové Zámky. Je to 
ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, 
ako aj miestečko na romantickú prechádzku 
pre zaľúbené páry.

V lesoparku sú stromy rôzneho druhu, 
najrozšírenejším je javor obyčajný, pagaštan 
konský a dub letný. Nechýba tu ani skupina 
gaštana jedlého, ktorá je schovaná hlboko v 
lese. Unikátny, vyše 200-ročný dub letný, sa nachádza pri hlavnom asfaltovom chodníku po pravej strane. 
Je to zákonom chránený strom. Obvod kmeňa je 460 cm a výška 30 m. V tejto lokalite je viac 
mimoriadne veľkých dubov, z ktorých 3 sú chránené a 10 ďalších je navrhnutých na ochranu.

Za mostom, hneď pri vstupe do lesoparku, sa nachádza lesná čárda, ktorá v letnom období ponúka 
príjemné posedenie v záhradnej časti, kde sa konajú rôzne slávnosti. Je to ideálne miesto na oddych, 
posedenie a zábavu pre deti na čerstvom vzduchu.

Múzeum Jána Thaina Nové Zámky
(Zdroj: http://www.muzeumnz.sk/)

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch patrí medzi päť múzeí Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
V súčasnosti má múzeum 15 zamestnancov, z toho piatich odborných pracovníkov (etnografka, 
historička, archeologička, reštaurátorka a muzeológ). 

Základom činnosti múzea je výskum a dokumentácia novozámockého regiónu v príslušných vedných 
odboroch a predovšetkým tvorba, odborné spracovanie, ochrana zbierok ako i prezentácia kultúrneho 
dedičstva. Múzeum verné tradíciám zakladateľov pokračuje v zberateľskej a vedecko-výskumnej práci, 
ktorá patrí k najdôležitejším faktorom pri procese poznania a dokumentovania rozvoja spoločnosti 
regiónu. 

Rovnako i na poli prezentačnom pokračuje múzeum v organizovaní prednášok, besied a tvorivých dielní 
z rôznych oblastí. Múzejno-pedagogické snahy sa prejavujú v organizovaní sprievodných akcií 
k aktuálnym výstavám. Toto si vyžaduje aktívnu spoluprácu najmä so školskými zariadeniami a inými 
kultúrnymi inštitúciami. Našim cieľom je vychovať mladú generáciu milovníkov múzeí a kultúry vôbec, 
ktorým osud kultúrneho dedičstva nebude ľahostajný.

Otváracie hodiny:                                                                                      

Utorok - Piatok: 8.00 - 17.00                                                       

Sobota: 9.00 - 13.00                                                                                    

 +421 35 6400626

dospelí 1,50 €

dôchodcovia 1,00 €

deti 0,50 €
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Mapa
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