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BOJNIČKY

Bojničky
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

926 ha
200 m.n.m
1 266
137
920 55, Bojničky 90; tel. 033/7433126;
e-mail: obec.bojnicky@nextra.sk
920 55
nie je

Obec Bojničky sa nachádza na ľavej strane rieky Váh v údolí Nitrianskej pahorkatiny.
Leží pozdĺž štátnej cesty II-507 asi 5 km južne od okresného mesta Hlohovec. Podľa
písomných prameňov je obec známa od roku 1113. Obyvatelia sa zaoberali prevažne
poľnohospodárstvom a vinohradníctvom, ktoré tu má dlhodobú tradíciu.
Kultúrne pamiatky
•

Kostol sv. Alžbety: Pochádza z roku 1828, je postavený v klasicistickom štýle.

Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, lúkami a pahorkami Nitrianskej pahorkatiny, podmienky sú tu pre
nenáročnú pešiu turistiku. Na západnej strane katastra tečie rieka Váh, ktorá ponúka možnosti
vodnej turistiky. Vhodné podmienky sú i na pestovanie nenáročnej cykloturistiky, územím
prechádza Vážska cyklomagistrála.
Poľnohospodárstvo
Obec je známa svojou vinohradníckou tradíciou. Má tu sídlo Roľnícka obchodná
spoločnosť, a.s. V katastri obce taktiež hospodári poľnohospodárske družstvo so sídlom
v Siladiciach.
Zhodnotenie
Obec Bojničky je podobne ako väčšina obcí hlohoveckého okresu poľnohospodárskou
obcou rovinatého charakteru. Možnosti turistiky sú na priemernej úrovni, obec disponuje skôr
možnosťami nenáročnej turistiky a cykloturistiky, v letných mesiacoch ponúka nevyužitý
potenciál rieka Váh (splavovanie, pltníctvo). Ďalší potenciál rozvoja vidieckeho turizmu
predstavuje kvalitná úrodná poľnohospodárska pôda a vinohradnícka tradícia (tá je do istej
miery využitá). Sú tu možnosti zakladania ekologických fariem popr. roľníckych dvorov
s ekologickou formou poľnohospodárstva. Ponuka vidieckeho turizmu by sa tak orientovala
na spoznávanie života roľníka a výroby vína spolu s prídavnými službami ako predaj bioproduktov, stravovacie služby, ochutnávky vín, predaj upomienkových predmetov a pod.
Ponuka letnej turistiky by sa mala orientovať i na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec,
Sereď, Piešťany atď.). Podmienky pre zimnú turistiku sú v tomto regióne nedostatočné.
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Bojničky

(Zdroj: www.travelatlas.sk)
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Červeník
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

994 ha
147 m.n.m
1 485
149
920 42 Červeník, Kalinčiakova 26; tel. 033/7341156;
e-mail: obeccervenik@stonline.sk
920 42
www.cervenik.sk

Obec Červeník leží na polceste medzi mestami Piešťany a Trnava popri štátnej ceste I-61.
Obec je dobre dostupná cestnou i železničnou komunikáciou, jej chotárom zo západnej strany
prechádza diaľnica D1 s možnosťou odbočenia z diaľnice, v blízkosti sa nachádza dôležitý
železničný uzol v k.ú. mesta Leopoldov, umožňujúci spojenie na Bratislavu, Žilinu, Nitru,
Galantu a Nové Zámky. Dôležitú úlohu v živote obce zohrávala najmä v minulosti rieka Váh,
ktorá tvorí aj hranicu jej chotára z východu. Obec je známa vďaka zachovalej folklórnej
tradícii.
História
Osídlenie na mieste terajšieho Červeníka potvrdzujú mnohé archeologické nálezy.
Najzaujímavejší je strieborný nákrčník z mladšej doby rímskej, jediný svojho druhu na
Slovensku. Prvá zmienka o obci pod názvom Bin je v Zoborskej listine z roku 1113, kde kráľ
Koloman potvrdzuje vlastníctvo Zoborskému opátstvu. Roku 1294 odkupuje zem Bin Rufus
(Vörös) Abraham, po ktorom osada dostáva meno Vörösvar. Neskoršie patrila obec viacerým
šľachtickým rodom. Roku 1665 odkúpila časť chotáru kráľovská komora na stavbu pevnosti
Leopoldov. Roku 1683 bola pôvodná obec vypálená a neskôr postavená na dnešnom mieste.
Od roku 1948 nesie obec názov Červeník.
Kultúrne pamiatky
Dominantou obce je neskorobarokový kostol Obetovania Panny Márie. Bol postavený v
roku 1726-1787, veža bola dostavaná v roku 1809. Na cintoríne sa zachovali ľudové kamenné
náhrobníky z 18. a 19. storočia, klasické súsošie kalvárie z 19. storočia. V obci sú uchované
ďalšie sochy - Sv. Jána Nepomúckeho, Sv. rodina, Panna Mária Bolestná z 19. storočia,
prícestné kríže z 18. a 19. storočia, a pamiatkovo chránený vzácny Trojičný stĺp z r. 1772.
Tradície a podujatia
Hudobné a spevácke tradície obyvateľov Červeníka podnietili organizovanie Ľudových
slávností dychových hudieb, s ktorých tradíciou sa začalo v roku 1965. Každoročne v lete sa v
prírodnom amfiteátri predstavia ľudovoumelecké súbory nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia, pričom nechýbajú ani hudobné telesá takých zvučných mien, ako Ľúčnica, Sľuk,
Gymnik a iné. V posledných rokoch sa v rámci hudobných slávností predstavia i súčasné
populárne kapely produkujúce modernú hudbu.
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Turistika
V katastri obce sa vyskytuje chránený prírodný areál Malé Vážky s ochranou významnej
fauny a flóry. Jedná sa o zvyšok mŕtveho ramena Váhu tvorený piatimi kazetami, napájaný
spodnými a čiastočne zrážkovými vodami a závlahami. Žije tu ohrozená ryba blatniak tmavý.
Obec má rovinatý charakter, vyskytuje sa tu lužný les a niekoľko menších vodných
nádrží, ktoré ponúkajú možnosti lokálnej vodnej turistiky. Podmienky na horskú turistiku tu
nie sú. Priemerné podmienky sú na pestovanie nenáročnej cykloturistiky.
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodársku pôdu v katastri obce predstavuje úrodná černozem, pestovateľskú
tradíciu obce predstavuje zelenina, predovšetkým mrkva a cesnak. Pestujú sa tu však i iné
poľnohospodárske produkty. V obci hospodári poľnohospodárske družstvo Červeník.
Zhodnotenie
Obec Červeník je poľnohospodárskou obcou rovinatého charakteru s priemernými až
slabými možnosťami turistiky. Podmienky sú vhodné na nenáročnú cykloturistiku. Výhodou
obce je dobrá dostupnosť, vysoká bonita pôdy, pestovateľská a folklórna tradícia. V obci
pôsobí občianske združenie na podporu folklóru a zachovania ľudových tradícii. Potenciál
rozvoja vidieckeho turizmu predstavuje zakladanie ekologických fariem popr. roľníckych
dvorov, čo je možné prepojiť so službami CR (ubytovanie, stravovacie služby, prezentácia
folklóru a ľudových remesiel, predaj upomienkových predmetov). Ponuka letnej turistiky by
sa mala orientovať i na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Piešťany atď.). Podmienky
pre zimnú turistiku sú v tomto regióne nedostatočné.
Červeník

(Zdroj: www.cervenik.sk)
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Dolné Otrokovce
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

930 ha
180 m.n.m
344
37
920 61 Dolné Trhovište, Dolné Otrokovce 44; tel. 033/7448321;
e-mail: d.otrokovce@nextra.sk
920 61
nie je

Obec Dolné Otrokovce sa nachádza v údolí pahorkov Považského Inovce asi 15 km od
okresného mesta Hlohovec. Je dosiahnuteľná cestou lokálneho charakteru. Cez obec preteká
Stoličný potok.
História
Obec sa prvýkrát spomína v roku 1400 pod názvom Also Atrak. Vznikla rozdelením obce
spomínanej v roku 1113 v Zoborskej listine pod názvom Adradic, ktorá patrila zoborskému
kláštoru. Dolné Otrokovce neskôr patrili rôznym šľachtickým rodom (Ujfalussy, Nagyvaty,
Kochanovec, Lucsany, Rákoczy, Rudnyansky, Ábel). Počas éry komunizmu bola obec určená
ako zániková obec.
Kultúrne pamiatky
Nie je zistené, kedy bol postavený pôvodný kostol. V roku 1890 bol kostol zrúcaný a na
jeho mieste postavený nový (rok 1934). Na miestnom cintoríne sú pochovaní niektorí
predchádzajúci majitelia obce či jej častí. Je tam pochovaný i občan Dezider Engel, ktorý
pracoval na parníku Carphatia v čase tragédie legendárneho Titanicu v Atlantickom oceáne.
Loď Carphatia ako prvá zachytila SOS-signál potápajúceho sa parníka Titanic v roku 1912
a zachránila 700 ľudí.
Tradície a podujatia
V júny sa organizuje partizánska vatra. Z ľudových remesiel sa zachovalo drotárstvo.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie nenáročnej cykloturistiky po cestných komunikáciach i po pevných poľných
cestách.
Poľnohospodárstvo
V obci hospodári poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce so sídlom v Hlohovci,
ktoré sa zaoberá rastlinnou (obiloviny, slnečnica, repa, repka) a živočíšnou výrobou.
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Zhodnotenie
Obec Dolné Otrokovce bola v minulosti zánikovou obcou, čo znamená, že jej ďalší rozvoj
nebol podporovaný. To sa odrazilo na slabej sekundárnej ponuke CR. V súčasnosti neexistujú
v obci ubytovacie zariadenie resp. ubytovanie v súkromí ani stravovacie služby. Primárna
ponuka CR je na relatívne slabej úrovni, obec sa nachádza medzi poľami bez priameho
prístupu k pohoriu Považský Inovec. Potenciál rozvoja vidieckeho turizmu však predstavuje
vytvorenie cyklotrasy zahrňujúcej i územia okolitých obcí, resp. prepojenie pevných poľných
ciest. Vhodné podmienky sú i pre hipoturistiku. Potenciál predstavuje i úrodná pôda
(zakladanie eko-fariem popr. hospodárskych dvorov). Pre rozvoj obce Dolné Otrokovce
a okolitých obcí (Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Tekolďany, Merašice) je potrebná
spolupráca týchto obcí a spoločná propagácia. Ponuka pešej turistiky a vodnej turistiky by sa
mala orientovať na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Koplotovce, Piešťany atď.).
Dolné Otrokovce

(Zdroj: www.travelatlas.sk)
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DOLNÉ TRHOVIŠTE

Dolné Trhovište
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

1 006 ha
180 m.n.m
642
64
920 61, Dolné Trhovište 152; tel. 033/7448101
920 61
nie je

Obec Dolné Trhovište sa nachádza asi 10 km východne od Hlohovca na Nitrianskej
pahorkatine v susedstve obcí Merašice, Dolné Otrokovce a Pastuchov. Cez obec prechádza
štátna cesta č. 514 z Topoľčian do Hlohovca.
História a kultúrne pamiatky
Obec je písomne známa od roku 1156. V obci stojí pôvodne románsky kostol sv. Juraja
(13. stor.), historické sedliacke domy, v časti Jeleňová neskoro-klasicistický kaštieľ (1855).
Kaštieľ je sídlom pošty, knižnice, kultúrneho domu, nachádza sa tu vináreň.
Tradície a podujatia
Každoročne sa tu koná výstava ovocia, zeleniny a kvetov spojená so súťažou (september).
V obci sa zachovali niektoré ľudové remeslá (výroba fujár, umelecké kováčstvo).
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie cykloturistiky po cestných komunikáciách i po poľných cestách. Poľné cesty sú
dobré, pevné, dobre prepojené so susednými obcami a v tichom prostredí. Na území obce sa
nachádza i športový areál s kúpaliskom, ktoré však v súčasnosti kvôli finančným ťažkostiam
nefunguje.
Poľnohospodárstvo
V chotári sa pestujú obilniny, kukurica, slnečnica a repka olejná. Vinohrad i ovocný sad
bol v tejto oblasti zlikvidovaný. Pôsobí tu poľnohospodárska farma Food Farm, s.r.o. so
sídlom v Hlohovci.. Pre obec Dolné Trhovište je tradičné včelárstvo, pôsobí tu viacero
včelárov.
Zhodnotenie
Obec Dolné Trhovište je podobne ako väčšina obcí v okolí poľnohospodárskou obcou.
Možnosti turistiky sú na priemernej úrovni, obec disponuje skôr možnosťami nenáročnej
turistiky a cykloturistiky. Potenciál rozvoja vidieckeho CR predstavuje športový areál
a kúpalisko, ktoré v súčasnosti nie sú v prevádzke. Daný areál s kúpaliskom je však potrebné
zrekonštruovať, vystavať ubytovacie chatky a vytvoriť priestor pre možnosť stanovania. Ďalší
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potenciál rozvoja vidieckeho turizmu predstavuje vo väčšine obcí hlohoveckého okresu
kvalitná poľnohospodárska pôda. Sú tu možnosti zakladania ekologických fariem popr.
roľníckych dvorov s ekologickou formou poľnohospodárstva. Ponuka vidieckeho turizmu by
sa tak orientovala na spoznávanie života roľníka a proces poľnohospodárskej výroby spolu
s prídavnými službami ako predaj bio-produktov, stravovacie služby, ochutnávky vín, predaj
upomienkových predmetov a pod. Ponuka letnej turistiky by sa mala orientovať i na ponuku
blízkych miest a obcí (Hlohovec, Piešťany atď.). Podmienky pre zimnú turistiku sú v tomto
regióne nedostatočné.
Kostol sv. Juraja a kaštieľ z 19. storočia

(Zdroj: www.travelatlas.sk, www.zamky.sk)
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Dolné Zelenice
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

270 ha
138 m.n.m
532
196
920 52 Siladice, Dolné Zelenice; tel. 033/7745250
920 52
www.zelenice.host.sk

Obec Dolné Zelenice sa nachádza asi 8 km južne od okresného mesta Hlohovec
v susedstve obcí Horné Zelenice a Siladice. Východnú stranu chotára pretína diaľnica D1,
západnú stranu ohraničuje rieka Váh. Obec je dostupná cestou tretej triedy vedúcej
z Hlohovca do Serede a železnicou M.133 (v železničnej stanici Siladice, ktorá je spoločná
pre Siladice, Dolné i Horné Zelenice, stoja osobné vlaky).
História
Prvá písomná zmienka o Zeleniciach sa zachovala v archívoch z roku 1244. Pôvodná
osada stála tesne pri prievoze cez rieku Váh, cez ktorý viedla významná obchodná cesta
z Trnavy do Nitry. Jej poloha i obchodná cesta umožňovali kupcom ubytovanie a prepravu
cez rieku kompou. V 14. storočí bol postavený pod Hlohovským hradom most a zelenické
mýto bolo preložené na hlohovský most. Rieka Váh často ničila osadu povodňami. Z toho
dôvodu si začali miestny obyvatelia budovať svoje obydlia na dvoch vyvýšených miestach,
vzdialených od seba necelý kilometer. Z pôvodnej osady tak vznikli neskoršie dve obce –
Dolné a Horné Zelenice. Oveľa neskoršie, v roku 1720 sa stal majiteľom Dolných Zeleníc
pijan, kartár a svetobežník gróf Juraj Erdödy . Väčšiu časť svojho majetku predal tamojšiemu
veľkostatkárovi Szunyogovi a časť obce – Lakábsky majer prenajímal. V Zeleniciach sa
dodnes traduje, že názov obce je odvodený od blízkeho močiara, ktorého voda bola vždy
zelená od drobných rastlín .
Kultúrne pamiatky
Dominantou Dolných Zeleníc nie je kostolík ako to obyčajne v iných obciach býva, ale
park. Rozprestiera sa na rozlohe takmer troch hektárov. V parku sa nachádzajú budovy
základnej školy – bývalé sídlo drobnej šľachty. Na severovýchode katastra obce sa nachádza
menšia kaplnka. Je to pôdorysom okrúhla kopulovitá stavba dotvorená iónskymi stĺpmi. V jej
okolí sa nachádza miestny cintorín.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie cykloturistiky po cestných komunikáciach a po poľných cestách v okolí Váhu. Pri
Váhu sa nachádza lužný les, slepé rameno Váhu a niekoľko „bágrovísk“. Rieka Váh ponúka
v letných mesiacoch možnosti vodnej turistiky a rybolovu.
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Poľnohospodárstvo
Obec patrí k poľnohospodárskym obciam. Hospodári tu poľnohospodárske družstvo so
sídlom v susednej obci Siladice.
Zhodnotenie
Obec Dolné Zelenice je poľnohospodárskou obcou rovinatého charakteru. Možnosti
turistiky sú na priemernej úrovni, obec disponuje skôr možnosťami nenáročnej turistiky a
cykloturistiky, v letných mesiacoch ponúka nevyužitý potenciál rieka Váh (splavovanie,
pltníctvo). Ďalší potenciál rozvoja vidieckeho turizmu v hlohoveckom okrese predstavuje
kvalitná úrodná poľnohospodárska pôda. Sú tu možnosti zakladania ekologických fariem
popr. roľníckych dvorov. Ponuka vidieckeho turizmu by sa tak orientovala na spoznávanie
života roľníka spolu s prídavnými službami ako predaj bio-produktov, stravovacie služby,
ochutnávky vín, predaj upomienkových predmetov a pod. Ponuka letnej turistiky by sa mala
orientovať i na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Sereď atď.), je potrebné zvýšiť
propagáciu obce a spolupracovať pri nej i so susednými obcami ležiacimi na trase Hlohovec –
Sereď.
Dolné Zelenice: Kaplnka a brod cez rieku Váh

(Zdroj: www.zelenice.host.sk)
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Dvorníky
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

2 553 ha
150 m.n.m
1 983
78
920 56, Dvorníky 428; tel. 033/7442226;
e-mail: obecdvorniky@stonline.sk
920 56
nie je
Miestna časť: Posádka

Obec Dvorníky sa nachádza pozdĺž štátnej cesty II-507 asi 10 km južne od okresného
mesta Hlohovec. K obci patrí miestna časť Posádka, kde sa nachádzala v 13. storočí pevnosť
chrániaca brod cez rieku Váh. Obec je známa svojou vinohradníckou tradíciou.
História
Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1247, ale miestna časť Posádka sa spomína v roku
1217 ako obec s pevnosťou, ktorá chránila dôležitý brod cez Váh pri Dvorníkoch. Pevnosť už
v roku 1294 neexistovala (čiastočne sa prepadla). K posádke obcí prislúchali vojaci zo 70
obcí zo 14 žúp. Pozostatkami hradu je pravdepodobne románske, valmi opevnené hradisko na
juhozápad od miestnej časti Posádka.
Kultúrne pamiatky
Kostol Povýšenia sv. Kríža z r. 1788.
Turistika
Do katastra obce zasahuje národná prírodná rezervácia Dubník, ktorá predstavuje ochranu
biocentra nadregionálneho významu.
Obec je obklopená poľami, lúkami a pahorkami Podunajskej pahorkatiny, podmienky sú
tu pre nenáročnú pešiu turistiku. Na západnej strane katastra tečie rieka Váh, ktorá ponúka
možnosti vodnej turistiky. Vhodné podmienky sú i na pestovanie nenáročnej cykloturistiky,
územím prechádza Vážska cyklomagistrála.
Poľnohospodárstvo
Dvorníky sú poľnohospodárskou obcou s vinohradníckou tradíciou. Hospodári tu
poľnohospodárska farma Food Farm, s.r.o. so sídlom v Hlohovci.
Zhodnotenie
Obec Dvorníky je podobne ako susedná obec Bojničky poľnohospodárskou obcou
s vinohradníckou tradíciou. Tá predstavuje potenciál rozvoja vidieckeho turizmu vo forme
návštevy miestnych vínnych pivníc spojenej s degustáciou vín. Potrebné je však založiť
vinohradnícky spolok, resp. vytvoriť „vínnu cestu“ a jej propagáciu prepojiť i s ponukou obce
Bojničky. Možnosti turistiky sú na priemernej úrovni, obec disponuje možnosťami nenáročnej
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turistiky a cykloturistiky, v letných mesiacoch ponúka možnosti využitia rieka Váh (spolu
s ruinami pevnosti Posádka). Ďalší potenciál rozvoja vidieckeho turizmu predstavuje úrodná
poľnohospodárska pôda a tradícia. Sú tu možnosti zakladania eko-fariem popr. roľníckych
dvorov, či vytvorenie skanzenu. Bolo by potrebné vybudovať informačné centrum resp.
informačný systém a zvýšiť propagáciu obce.
Dvorníky

(Zdroj: www.travelatlas.sk)
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Hlohovec
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Mestský úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

6 411 ha
156 m.n.m
23 264
363
920 01 Hlohovec, M.R.Štefánika 1; tel. 033/7368111;
e-mail: msu@hlohovec.sk
920 01
www.hlohovec.sk
Miestna časť: Šulekovo

Mesto Hlohovec sa rozprestiera v úvaline medzi južným výbežkom predhoria masívu
Považského Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny. Podľa typizácie súčasnej krajiny patrí
do mestského typu nížinnej krajiny. Mestom preteká rieka Váh. Hlohovec je križovatkou
medzi historickými mestami Trnava a Nitra. Mesto je dobre dostupné. Na západnom okraji
mesta v blízkom meste Leopoldov sa nachádzajú významné komunikácie Považia.
História
Mesto vďaka svojej výhodnej polohe bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. Výrazné
osídlenie Hlohovca a jeho najbližšieho okolia je zo staršej doby bronzovej a z obdobia kedy
na toto územie prichádza prvý historický národ – Keltovia. Prvý dôveryhodný záznam o
Hlohovci je z roku 1113 v Zoborskej listine, kde sa uvádza Hlohovec ako Golguz a
spomínajú sa tiež obyvatelia pôvodného stredovekého hradu Hlohovej. Hrad v tom čase plnil
dôležitú úlohu politického, administratívneho a vojenského centra formujúceho sa uhorského
štátu. Pod hlohovským hradom sa rozkladá osada doložená početnými archeologickými
nálezmi. Osada sa neskôr stala poddanským mestom s mestskými právami, ktoré prvýkrát
obdržal Hlohovec v roku 1362. Po celé obdobie feudalizmu bol Hlohovec centrom
rozsiahleho panstva a dôležitým strediskom obchodu, hlavne obchodu s dobytkom. Po
revolúcii v rokoch 1848-49 sa stal Hlohovec i administratívnym centrom regiónu. Koncom
19. storočia vznikli v meste prvé významnejšie priemyselné podniky a v roku 1912 to bola
založená Vozová a nábytková továreň. Hlohovec v 20. storočí bol známy pestovaním vinnej
révy a naďalej ako tradičné stredisko čulého obchodu.
Kultúrne pamiatky
V meste sa nachádza vyhlásená pamiatková zóna, ktorá zaberá najvýznamnejšie kultúrne
pamiatky nachádzajúce sa na území mesta. Významné kultúrne pamiatky sú:
•

Zámok, pôvodne stredoveký hrad: Jeho dnešná podoba pochádza z konca 18. storočia.
Z tohto obdobia je i rozsiahli park s terasami a vzácnym platanmi. V areáli
hodnotného parku sa nachádza i empírové divadlo, architektonický skvost regiónu,
ďalej jazdiareň, záhradný altánok, zvyšky starších architektúr a romantických stavieb
(napr. jaskyňa tzv. grota). Zámok svojim pôdorysom predstavuje stavbu v tvare
nepravidelného päťuholníka s tromi podlažiami. Má asi 40 miestností. Po nutnej
rekonštrukcii môže v budúcnosti slúžiť ako reprezentačné sídlo, turisticko-rekreačné
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zariadenie, kultúrno-spoločenské centrum a pod. Súčasťou zámku je kaplnka s
barokovým oltárom.
•

Empírové divadlo: Pochádza z roku 1802. Tento vzácny historický objekt vyniká
predovšetkým empírovou interiérovou i exteriérovou výzdobou. Je to najstaršia
zachovaná budova divadla na Slovensku.

•

Zámocký park: Je najkrajším a najnavštevovanejším prírodným celkom mesta.
Nachádzajú sa tu francúzske terasy, jazierko, množstvo stromov v lesoparkovom
prostredí a sústredenie mohutných a vzácnych platanov (ide o najväčší platanový sad v
strednej Európe). Park je centrom oddychu obyvateľov mesta. Na okraji parku je
umiestnené mestské kúpalisko.

•

Kostol sv. Michala: Pôvodne gotický farský kostol s bohato zdobeným portálom stojí
v strede mestského námestia. V súčasnosti sa v kostole konajú pravidelné bohoslužby
a slávnostné obrady.

•

Kaplnka sv. Anny a kostolík Sv. Ducha: Vedľa kostola sa nachádza kaplnka sv. Anny z
18. storočia. V blízkosti námestia je zaujímavá stavba kostolíka sv. Ducha a špitálika
pochádzajúca zo 14. storočia. Oba objekty slúžili v stredoveku charitatívnym a
náboženským účelom. Svojím nezvyklým pôdorysom a bez vymedzenia presbytéria
patrí kostolík sv. Ducha medzi unikátne stavby na Slovensku.

•

Františkánsky kláštor: Spolu s priľahlým kostolom Všechsvätých z 15. storočia je
umiestnený na severnom okraji centra mesta. Časť kláštora slúži svojmu pôvodnému
účelu, časť využíva Vlastivedné múzeum. Najcennejším priestorom kláštora je
refektár /pôvodná mníšska jedáleň/ vyzdobený renesančno-barokovým štukovým
stropom, pochádzajúci zo 17. storočia s expozíciou historického nábytku. Slúži ako
mestský reprezentačný obradný priestor.

•

Z ďalších pamiatkových objektov treba spomenúť pôvodne renesančný hotel Jeleň,
dom na Podzámskej ulici s renesančnou výzdobou fasády, zemiansku kúriu na
Pribinovej ulici, kaplnku Panny Márie na cintoríne (hrobka Erdodyovcoj) a kamenné
plastiky z ktorých je najhodnotnejšia plastika Immaculaty na námestí sv. Michala.

Osobnosti
V Hlohovci pôsobili viaceré významné osobnosti. Tradovaný je pobyt hudobného génia
Ludvika van Beethovena a hrob starej matky nemeckého básnika H. Heineho na miestnom
židovskom cintoríne. V Hlohovci pôsobili básnici Ján Hollý, Rudolf Dilong, spisovateľ Ľudo
Zúbek, kníhtlačiar Valentín Manckovič, sochár Vojtech Ihriský, ako i barokový hudobní
skladatelia Paulín Bajan a Edmund Pascha.
Tradície a podujatia
Mesto je kultúrnym, spoločenským, rekreačným a športovým centrom regiónu. Po celý
rok sa tu konajú rôzne podujatia.
Turistika
V meste sa nachádza vlastivedné múzeum, planetárium a hvezdáreň. Múzeum patrí k
typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Spravuje kvalitné zbierky
spoločenských a prírodných vied, predovšetkým v odboroch história, archeológia, národopis,
zoológia a botanika. Najpočetnejšie sú zbierky z odboru entomológia. Múzeum sídli v objekte
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františkánskeho kláštora, ktorý dal v roku 1492 postaviť Vavrinec Ujlaki a dnes je kultúrnou
pamiatkou. Vo výstavnej sieni na Rázusovej ulici č.6 sú inštalované výstavy muzeálneho a
galerijného charakteru. Múzeum je pre verejnosť otvorené počas pracovných dní Utorok až
Piatok (8.00 – 16.00) a v nedeľu (13.00 – 18.00). Činnosť hvezdárne a planetária sa
zameriava na vedeckú a odbornú prácu, získavanie observačného materiálu, osvetovú činnosť
a popularizáciu astronómie. Nechýba tvorba programov pre verejnosť. V odbornej činnosti sa
zameriava na fyziku Slnka a premenných hviezd. Organizované audiovizuálne programy sú
kombináciou projekcie planetária, videoprojekcie, zvukového záznamu, diapozitívov a živého
slova. Programy doplňujú učivo a poznatky z astronómie a fyziky. Výsledky astronomických
výskumov sú podávané populárnou formou, a preto sú vhodné aj pre širokú verejnosť. Vo
vstupnej hale sú pripravované výstavy s astronomickou tematikou. Od hvezdárne je pekný
výhľad na mesto a jeho okolie. Vo hvezdárni je možné zakúpiť rôzne astronomické materiály
ako ročenky, mapky, pohľadnice a iné.
V katastri mesta sa nachádza prírodná rezervácia Sedlisko-Poniklecová lúčka /Soroš/,
chránené nálezisko, ktoré sa nachádza pri štátnej ceste do Topoľčian. Bolo vyhlásené na
ochranu teplomilných a suchomilných rastlinných spoločenstiev v sprievode zoogeograficky
významných druhov živočíchov. V rokoch 1974-76 sa tu uskutočnil komplexný prírodovedný
výskum, ktorý potvrdil opodstatnenosť a jedinečnosť tohto chráneného náleziska. Z
chránených rastlín sa tu vyskytuje hlaváčik jarný, poniklec veľkokvetý, mechúrik stromový,
veternica lesná a drieň obyčajný. Z chránených živočíchov tu žije užovka stromová, jašterica
zelená, jasoň chochlačkový, pestroň vlkovcový, roháč veľký, modlivka zelená a zriedkavo
sága stepná.
Mesto Hlohovec disponuje relatívne dobrými podmienkami na pešiu turistiku,
cykloturistiku či vodnú turistiku. Začína resp. končí tu turistická magistrála hrebeňom pohoria
Považský Inovec (č. 0705), prechádza tadiaľto Vážska cyklomagistrála. Centrom vodnej
turistiky je rieka Váh a mestské kúpalisko. Podmienky na pestovanie zimnej turistiky
(bežecké lyžovanie) sú výrazne obmedzené a závislé od snehovej prikrývky.
Poľnohospodárstvo
Mesto je sídlom poľnohospodárskeho družstva Hlohovec, ktoré hospodári i v obciach
Pastuchov, Kľačany a Sasinkovo. Hlavnými tržnými plodinami v rastlinnej výrobe sú
obilniny, olejniny a vinice. Okrem družstva má v meste sídlo viacero súkromných subjektov
zameraných na poľnohospodársku produkciu (napr. Agrovia, a.s., BP Agro-Centrum, s.r.o.,
FOOD FARM, s.r.o., atď.).
Zhodnotenie
Mesto Hlohovec je regionálnym centrom spoločenského, kultúrneho, športového,
administratívneho a ekonomického života. Silnými stránkami je jeho dostupnosť, poloha,
historické zázemie s dostatkom historických budov a atrakcií ako i relatívne dobré podmienky
na rekreáciu a športové vyžitie sa. Slabou stránkou je chýbajúce turistické informačné
centrum a nedostatok ubytovacích kapacít. Potenciál rozvoja CR predstavuje rozšírenie
a skvalitnenie služieb CR a ponuky CR (ubytovacie zariadenie vyššieho štandardu,
ubytovanie v súkromí, informačné centrum, lepšia propagácia, rozšírenie vodnej turistiky –
pltníctvo, splavovanie, rybolov, zameranie sa na kúpeľnú turistiku). Ponuku CR je potrebné
orientovať i na ponuku blízkych miest a obcí (napr. Koplotovce, Piešťany – kúpeľným
turizmus).
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Hlohovec: Vyhliadka Šianec

(Zdroj: www.hlohovec.sk)
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Horné Otrokovce
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

906 ha
230 m.n.m
892
98
920 62, Horné Otrokovce 146; tel. 033/7446115;
e-mail: ocu.h.otrokovce@nextra.sk
920 62
nie je

Obec Horné Otrokovce leží na úpätí pohoria Považský Inovec pod Holým vrchom (432
m.n.m.), asi 10 km severovýchodne od okresného mesta Hlohovec. Obcou preteká Stoličný
potok, dostupná je lokálnymi cestnými komunikáciami.
História
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 zo Zoborskej listiny.
Kultúrne pamiatky
•

Kostol sv. Imricha z roku 1882.

•

Barokovo-klasicistický kaštieľ z 18.stor., v 19. stor. prestavaný. V súčasnosti je v
súkromnom vlastníctve.

Tradície a podujatia
Každoročne sa v obecnej strelnici usporadúvajú preteky v strieľaní na hlinených holubov
(jún, september). V júny sa pália Jánske ohne, pri ktorých sa organizuje v areály miestneho
prírodného pódia spoločenský program.
Turistika
Obec je nástupným bodom do pahorkov pohoria Považský Inovec, jej katastrom
prechádza turistická magistrála červenej farby (č. 0705). Značené i neznačené trasy sú vhodné
na nenáročnú a stredne náročnú turistiku a cykloturistiku. V chotári obce sa nachádza
kameňolom, kde je umiestnená strelnica.
Poľnohospodárstvo
Z poľnohospodárskych produktov sa tu pestujú predovšetkým obilniny a vínna réva.
Poľnohospodárstvo v obci zastrešuje spoločnosť Agrovia, a.s., ktorá hospodári i v susedných
obciach Horné Trhovište a Tepličky.
Zhodnotenie
Obec je svojou polohou vhodným nástupným bodom do pohoria Považský Inovec.
Ponuka pešej turistiky a cykloturistiky je relatívne dobrá. Obci však chýbajú ubytovacie
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a stravovacie kapacity, viac rozvinuté je poľnohospodárstvo. Potenciál predstavuje rozšírenie
služieb vidieckeho turizmu, ponuka ubytovania v súkromí, skultúrnenie obce (viacero domov
je schátralých), informačný servis resp. tabule, lepšia propagácia obce, degustácie vín
a organizácia turistických pochodov.
Kaštieľ v Horných Otrokovciach

(Zdroj: www.zamky.sk)
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Horné Trhovište
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

754 ha
220 m.n.m
543
72
920 66, Horné Trhovište 73; tel. 033/7444121;
e-mail: ouhtrhoviste@wircom.sk
920 66
nie je

Obec Horné Trhovište leží v južnej časti Považského Inovca asi 7 km od mesta Hlohovec,
v údolí potoka Vašardičanka. Susedí s obcami Tepličky, Horné a Dolné Otrokovce. Obec je
dostupná cestou lokálneho charakteru, ktorá sa napája na štátnu cestu II-507.
História a kultúrne pamiatky
Prvá písomná zmienka /Vascard/ je v listine ostrihomského arcibiskupa Martiriusa z roku
1156, potvrdená zlatou a voskovou pečaťou uhorského kráľa Gejzu II. V obci sa nachádza
románsky kostol sv. Bartolomeja zo začiatku 13. stor., kaplnka Sedembolestnej Panny Márie,
vo vinici socha patróna vinohradníkov sv. Urbana a v strede obce je kaštieľ rodu
Jesenskovcov (v súčasnosti slúži ako sídlo pošty, obecného úradu a pohostinstva). Obyvatelia
sa venovali poľnohospodárstvu a vinohradníctvu.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je zväčša obklopená poľami, podmienky pešej turistiky sú na úpätí Považského Inovca.
Vhodné podmienky sú na pestovanie nenáročnej cykloturistiky po cestných komunikáciách,
v Považskom Inovci i po pevných poľných cestách (prepojené so susednými obcami).
Poľnohospodárstvo
Obec má vinohradnícku tradíciu. Hospodári tu poľnohospodárska spoločnosť Agrovia, a.s.
Zhodnotenie
Obec je svojou polohou trochu odklonená od hlavnej cestnej komunikácie. Môže slúžiť
ako odpočinkový bod prechádzajúcich cykloturistov. Možnosti cykloturistiky v katastri obce
sú relatívne dobré, možnosti pešej turistiky sa orientujú smerom na sever od obce do pohoria
Považského Inovca (v tejto oblasti ide o mierne pahorky). Obci chýbajú ubytovacie
a stravovacie kapacity i výraznejšia atrakcia, viac rozvinuté je poľnohospodárstvo. Potenciál
rozvoja CR rovnako ako v susedných obciach Tepličky a Horné Otrokovce predstavuje
rozšírenie služieb vidieckeho turizmu spolu s využitím kvalitnej pôdy a vinohradníckej
tradície, zakladanie roľníckych dvorov s možnosťou ubytovania v súkromí, spoznávanie
života roľníka, informačný servis resp. tabule, spoločná propagácia obce so susednými
obcami, degustácie vín a organizácia turistických a cykloturistických akcii.
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Horné Trhovište: Kaštieľ a kaplnka Panny Márie

(Zdroj: www.travelatlas.sk)
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Horné Zelenice
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

425 ha
135 m.n.m
632
149
920 52 Siladice, Horné Zelenice 14; tel. 033/7445259;
e-mail: horne.zelenice@nextra.sk
920 52
www.zelenice.sk

Obec Horné Zelenice sa nachádza na pravom brehu rieky Váh 7 km južne od Hlohovca.
Východnú stranu chotára pretína diaľnica D1, západnú stranu ohraničuje rieka Váh. Obec je
dostupná cestou tretej triedy vedúcej z Hlohovca do Serede a železnicou M.133 (v železničnej
stanici Siladice, ktorá je spoločná pre Siladice, Dolné i Horné Zelenice, stoja osobné vlaky).
História
Prvá písomná zmienka je z roku 1244 (ešte ako pôvodná osada Zelenice stojaca tesne pri
prievoze cez rieku Váh). Blízko obce bola stará, dnes už neexistujúca historická cesta z čias
Veľkomoravskej ríše. Pôvod pomenovania nie je možné jednoznačne zistiť, ale usudzuje sa,
že toto meno obec dostala podľa množstva zelených stromov, ktoré osadu úplne zakrývali.
Pôvodní obyvatelia sa zaoberali rybárstvom a mlynárstvom, k čomu im poskytovala dobré
podmienky rieka Váh. Okrem toho bola obec poľnohospodárska usadlosť, známa pestovaním
vínnej révy, čím sa vyznačuje aj v súčasnosti.
Kultúrne pamiatky
•

Kostol sv. Martina: Bol postavený v 12. storočí ako vrcholná stavba novšieho
románskeho obdobia.

Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie cykloturistiky po cestných komunikáciách a po poľných cestách v okolí Váhu. Pri
Váhu sa nachádza lužný les, slepé rameno Váhu a viacero „bágrovísk“. Rieka Váh
a bágroviská v jej okolí ponúkajú v letných mesiacoch možnosti vodnej turistiky a rybolovu.
Poľnohospodárstvo
Obec patrí k poľnohospodárskym obciam. Hospodári tu poľnohospodárske družstvo so
sídlom v obci Siladice.
Zhodnotenie
Obec Horné Zelenice je poľnohospodárskou obcou rovinatého charakteru. Možnosti
turistiky sú na priemernej úrovni, obec disponuje skôr možnosťami nenáročnej turistiky a
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cykloturistiky, v letných mesiacoch ponúka potenciál rieka Váh (splavovanie, pltníctvo)
a okolité „bágroviská“ (kúpanie, rekreácia). Ďalší potenciál rozvoja vidieckeho turizmu
v hlohoveckom okrese predstavuje kvalitná úrodná pôda (zakladanie ekologických fariem
popr. roľníckych dvorov). Ponuka letnej turistiky by sa mala orientovať i na ponuku blízkych
miest a obcí (Hlohovec, Sereď atď.), je potrebné zvýšiť propagáciu obce a spolupracovať pri
nej i so susednými obcami ležiacimi na trase Hlohovec – Sereď.
Horné Zelenice

(Zdroj: www.travelatlas.sk)
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Jalšové
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

933 ha
180 m.n.m
477
51
922 31 Sokolovce, Jalšové 148; tel. 033/7426621
922 31
nie je

Obec Jalšové sa rozprestiera na severe okresu Hlohovec, na ľavom brehu rieky Váh
pozdĺž štátnej cesty II-507 v susedstve obcí Sokolovce a Koplotovce. Západnú stranu katastra
ohraničuje rieka Váh, východná strana zasahuje do pohoria Považský Inovec. Prvá písomná
zmienka o obci pochádza z roku 1352.
Turistika
Obec slúži ako nástupný bod do juhozápadnej časti pohoria Považský Inovec. Chotárom
vedú dve značené turistické trasy, žltá (č. 8147) vedúca popri chatovej oblasti smerom na
Bukovinu (413 m.n.m.), kde sa napája na turistickú magistrálu Považského Inovca (č. 0705).
Značené i neznačené trasy sú vhodné i pre náročnejšiu cykloturistiku, pre nenáročnú
cykloturistiku je tu Vážska cyklomagistrála, ktorá prechádza obcou. Rieka Váh ponúka
možnosti vodnej turistiky
Poľnohospodárstvo
V obci majú sídlo poľnohospodárske subjekty Poľnofarma Repasu a Poľno Farma. Obe
farmy sa zaoberajú živočíšnou výrobou.
Prenájom
 Budovy: hc02
Zhodnotenie
V obci Jalšové sú dobré podmienky pešej turistiky a cykloturistiky. Je nástupným bodom
do pohoria Považský Inovec a môže vystupovať i ako odpočinkový bod cykloturistov
prechádzajúcich cez obec (trasa Piešťany – Hlohovec). Výhodou je i blízkosť rieky Váh.
Potenciál rozvoja CR predstavuje rozšírenie služieb vo forme ubytovania v súkromí resp. v
chatách, stravovacích služieb/občerstvenia, informačných tabúl, požičovne športového
náradia (napr. člny za účelom organizácie splavov) a pod. Ponuku možností rekreácie možno
rozšíriť o ponuku blízkych miest a obcí (Piešťany, Koplotovce, Hlohovec atď.).
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KĽAČANY

Kľačany
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

1 011ha
170 m.n.m
970
96
920 64, Kľačany 211; tel. 033/7447694
920 64
http://mujweb.cz/www/klacany/

Obec Kľačany leží v Podunajskej nížine v juhozápadnej časti sprašovej Nitrianskej
pahorkatiny asi osem kilometrov na juhovýchod od Hlohovca. Rozprestiera sa pozdĺž štátnej
cesty II-513. Obec je dostupná i lokálnou železničnou traťou na trase Leopoldov – Nitra. Cez
obec preteká potok Andač.
História
Úrodná sprašová dolina Kľačian bola pre ľudí lákavá už v dávnych dobách. Svedčí o tom
nález slovansko-avarského hrobu z ôsmeho storočia a slovanské pohrebisko z čias
Veľkomoravskej ríše (9. stor.). Obec sa prvý raz spomína v roku 1256 pod názvom Kelechent
v darovacej listine kráľa Bela VI., ktorou daroval Alexandrovi, synovi Zocha z Agaru osadu
Sag (dnešné Sasinkovo). V roku 1275 kráľ Ladislav IV. daruje "zem kráľovských hostí" Hlohovec s okolím - za zásluhy Abovi, synovi Abovmu. V roku 1294 Aba časť územia stráca,
kráľ Ondrej III. ho totiž daruje Abrahamovi, synovi Menoldovmu, zvanému Rufus. V
neskoršej histórii patrili Kľačany viacerým šľachtickým rodinám (Ujlakovci, Thurzovci,
Fogáčovci, Erdödyovci). História Kľačian je v týchto dobách úzko spätá s históriou panstva
Hlohovec.
Tradície a podujatia
V obci sa každoročne poriadajú atletické súťaže Kľačianska desiatka a Kľačianska latka.
Tradičná Kľačianska desiatka, tradičný cestný vytrvalostný beh, ktorý je súčasťou Slovenskej
bežeckej ligy, sa pravidelne koná na jeseň a každoročne priláka do obce viac ako dvesto
atlétov všetkých vekových kategórií.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie cykloturistiky po cestných komunikáciách a po poľných cestách.
Poľnohospodárstvo
Obec má vinohradnícku a poľnohospodársku tradíciu. Hospodári tu poľnohospodárske
družstvo Hlohovec.
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Prenájom


Pôda: pt01

Zhodnotenie
Obec Kľačany patrí medzi poľnohospodárske obce. Primárna ponuka CR je na relatívne
slabej úrovni, obec sa nachádza medzi poľami bez priameho prístupu k pohoriu Považský
Inovec. Potenciál rozvoja vidieckeho turizmu však predstavuje vytvorenie cyklotrasy
zahrňujúcej i územia okolitých obcí, resp. prepojenie pevných poľných ciest. Potenciál
predstavuje predovšetkým úrodná pôda (zakladanie eko-fariem popr. hospodárskych dvorov)
a vinohradnícka tradícia (súčasť vínnej cesty, degustácie). Ponuka pešej turistiky a vodnej
turistiky by sa mala orientovať na ponuku mesta Hlohovec.
Pohľad na Kľačany

(Zdroj: http://mujweb.cz/www/klacany/)
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Koplotovce
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

561 ha
165 m.n.m
564
97
920 01 Hlohovec, Koplotovce 28; tel. 033/7432122;
e-mail: koplotovce@koplotovce.sk
920 01
www.koplotovce.sk

Obec Koplotovce sa rozprestiera na úpätí južného výbežku Považského Inovca ne ceste
II-507 medzi mestami Hlohovec a Piešťany. Susedí s obcami Jalšové, Tepličky, Hlohovec,
západnú hranicu tvorí rieka Váh. Obec bola pôvodne známa pestovaním hrozna a konope,
dnes ponúka prírodné bohatstvo termálnych prameňov s liečivým účinkom na vonkajšie a
vnútorné aplikácie. Stále vytekajúce pramene sú sprístupnené fontánkou.
História a kultúrne pamiatky
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 (Zoborská listina). História obce je
úzko spätá s panstvom Hlohovec. Kultúrnou pamiatkou v obci je kostol navštívenia Panny
Márie z roku 1734 a kaštieľ z roku 1613. V prípade kaštieľa ide o pôvodne renesančnú
pevnosť, z ktorej sa zachovalo opevnenie južnej strany s kamenným portálom a dvomi
nárožnými okrúhlymi baštami. Táto pevnosť bola v 2. pol. 18. storočia prebudovaná na
kaštieľ v klasicistickom slohu. Na nádvorí pevnosti sú dve budovy, jedna má staršie jadro.
Jednopodlažná budova s pôdorysom v tvare L má na nádvorných fasádach otvorené stĺporadie
z oblých murovaných stĺpov. Druhá prízemná budova na nádvorí je staršia, pôvodne stavaná
na pôdoryse U. Prístavbou však dostala tvar obdĺžnikovej klasicistickej stavby, ktorej jedna
strana má rad predstavaných toskánskych stĺpov.
Turistika
Obec je známa výskytom minerálnych prameňov. Tieto termálne a minerálne vody
dosahujú teplotu 25,6°C pri mineralizácií 2305 mg.L-1. Jej zložkami sú oxid uhličitý,
monosulfán, fluór, vápnik, horčík. Ide teda o vody kalcium sulfánovo bikarbonátového typu.
Najznámejším prameňom resp. vrtom je prameň Koplotovce TR-19 (poloha minerálneho
prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000 35-34-08; vojenskej mapy TM 1:50 000 M33-132-D). Vrt sa nachádza priamo v obci, je ľahko prístupný z hlavnej cesty Hlohovec Piešťany uprostred pitného pavilónu. Je zachytený do antikórovej rúry a upravený ako
fontánka na ľahký odber vody. Minerálna voda sa využíva hlavne na pitie. Okrem neho sa
v katastri obce nachádzajú ďalšie štyri pramene a termálne kúpalisko. Plánovaná je výstavba
aquaparku.
V okolí obce je krásna príroda a chatové oblasti. Katastrom vedie turistická magistrála
pohorím Považský Inovec (č. 0705), podmienky na pešiu turistiku sú tu dobré. Obcou
prechádza Vážsky cyklomagistrála, pre náročnejšiu cykloturistiku poskytuje vhodné trasy
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Považský Inovec. Výborné podmienky sú tu pre vodnú turistiku – rieka Váh a osem jazier
popri Váhu poskytujú možnosti rekreácie, kúpania a rybárčenia.
Poľnohospodárstvo
V obci nemá sídlo poľnohospodárske družstvo.
Zhodnotenie
Obec Koplotovce disponuje dobrým potenciálom rozvoja CR, ide predovšetkým o rozvoj
kúpeľného turizmu. Veľkou výhodou je existencia minerálnych a termálnych prameňov.
V obci sa nachádza termálne kúpalisko, ktoré nie je využité. Plánovaná je výstavba
aquaparku, ktorá prispeje k väčšiemu rozvoju obce a prinesie príležitosti rozvoja ďalších
služieb CR (ubytovacie a stravovacie služby, resp. rozvoj ubytovania v súkromí, možnosti
organizovania výletov do okolia spojených so sprievodcovskými službami, informačné
stredisko, požičovňa športového náradia atď.). Je potrebné zlepšiť propagáciu obce.
Koplotovce: Kaštieľ a prameň

(Zdroj: www.koplotovce.sk)
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Leopoldov
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Mestský úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

566 ha
143 m.n.m
4 076
721
920 41 Leopoldov, Hlohovecká cesta 2; tel. 033/7342207;
e-mail: mestoleopoldov@stonline.sk
920 41
http://portal.leopoldov.sk/main.php

Mesto Leopoldov spadá do rozsiahlej Podunajskej nížiny. Je lokalizované na pravom
brehu rieky Váh v tesnej blízkosti k okresnému mestu Hlohovec (2 km). Na severe susedí
Leopoldov s katastrom obci Červeník a Madunice, na juhovýchode a východe s Hlohovcom,
na západe s obcou Trakovice. Mesto je dobre dostupné najdôležitejšími komunikáciami
považia. Katastrom prechádza diaľnica D1 s možnosťou pripojenia a štátna cesta II-513.
Okrem toho je Leopoldov významným dopravným uzlom v železničnej preprave. Prechádzajú
tadiaľto štátne resp. európske železničné koridory (M.120, M.133) ako i lokálna trať smerom
cez Hlohovec do mesta Nitra. Dominantou mesta je protiturecká pevnosť.
História
Vznik mesta Leopoldov sa teda viaže na výstavbu protitureckej pevnosti, ktorú dal v roku
1665 postaviť cisár Leopold I. a po ktorej získal aj svoje súčasné meno. Na mieste terajšieho
mesta pôvodne stáli dve obce – niekdajší Verešvár (Červeník) a osada Ujfalu (maď. Nová
obec). Obec založili stavitelia pevnosti pre remeselníkov a robotníkov, ktorí stavali pevnosť.
Po ukončení stavby sa tu malá časť osadenstva natrvalo usadila, hlavne však remeselníci z
Bavorska a Moravy. Pôvodná architektúra mesta tak mala v sebe nádych a prvky kultúry
týchto prvých občanov. Spočívali v obdĺžnikovom námestí, ktorý mal uprostred ako centrálne
objekty kostol a faru. Postupne sa okolie námestia vyplňovalo ďalšími ulicami, súbežne
idúcimi s námestím. Prvý názov podhradskej obce znel Ujvároska (maď. Nové mesto) a
latinsky „Neistadtad penes Praesidium Leopoldopolienes“, t.j. „Nové Mestečko pri pevnosti
Leopoldov“. Obec sa postupne vyvíjala ako priemyselno-hospodárske sídlisko a už po
niekoľkých rokoch získala za zásluhy pri výstavbe a zásobovaní pevnosti od cisárov Leopolda
I. a Karola VI. mnohé mestské výsady. Na rozdiel od okolitých obcí, Leopoldov nie je
typickou obcou s prevahou poľnohospodárskej výroby. Dôvodom bol snáď malý kataster
obce, ale aj možnosti iného zamestnania ako zdroja obživy. To poskytovala predovšetkým
pevnosť, remeselná výroba a neskoršie hlavne železnica. Teda prevaha priemyselnej výroby a
služieb, ktorá potom vytvárala charakter mestečka ako takého. Tento stav je charakteristický
pre celý historický vývin Leopoldova.
Kultúrne pamiatky
•

Protiturecká pevnosť: Najvýznamnejšou pamiatkou Leopoldova je pôvodne
renesančná pevnosť, ktorá bola stavaná podľa vzoru talianskeho hradu: na rovine valy,
šance a múry opevnené v hviezdicovom tvare. Bola postavená v rokoch 1665 – 1669
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potom, ako pevnosť Nové Zámky padla do tureckých rúk. Dozor nad stavbou mal
cisársky architekt L. de Souches a stavbu viedol vojenský inžinier J. Arigsperger.
Pevnosť má hviezdicovitý pôdorys v tvare pravidelného šesťuholníka s dvoma
bránami – východnou od Hlohovca a západnou od Leopoldova. Šesť vysunutých bášt
tvorilo malé pevnôstky s možnosťou krížovej paľby. Vyspelý obranný systém
pevnosti tvoril v tom čase jednu z namohutnejších pevností v strednej Európe, ktorá
nebola nikdy priamym útokom dobytá. Vojenské dejiny pevnosti končia kapituláciou
uhorskej posádky vo februári 1849 pred cisárskym vojskom generála Šimuniča a
slovenskými dobrovoľníkmi. Na návrh ministra Bacha bola pevnosť v roku 1855
prestavaná na trestnicu. Tomuto účelu slúži komplex budov dodnes. Rozloha stavby je
56 hektárov, obranné šiance sú vysoké 9,5 metrov.
•

Kostol sv. Ignáca: Pôvodne pochádza z roku 1693. Vo svojej histórii bol však rovnako
ako obec viackrát vypálený alebo podmytý rozriečneným Váhom. V roku 1863 bola
dostavaná nová veža. Patrón kostola bol od prvopočiatku svätý Ignác z Loyoly. Pred
kostolom je socha Panny Márie, rokokový stĺp z polovice 18 storočia, v kamennej
pletencovej ohrade.

•

Most na troláskoch: Most vznikol ešte počas stavby pevnosti v rokoch 1665 až 1669.
Postavili ho nad jedným z ramien bohato meandrujúceho Váhu. Spájal tak západnú
bránu s pôvodnou osadou, v ktorej sa usadili robotníci z pevnosti.

•

Renesančný stĺp „Pranier“: Umiestnený na Námestí sv. Ingáca v Leopoldove.
Renesančný kamenný stĺp - pranier pochádza z roku 1678. Obnovený bol v roku 1957.
Dvojdielny pilier zakončený kamenným ihlancom. Dolný pilier s plochým
výklenkom, v ktorom vysí na krátkej reťazi veľká kamenná guľa.

•

Pomník Jarolímovi Gucmanovi: Pomník je súčasťou parku na námestí. Jarolím
Gucman bol príslušník 1. československej leteckej divízie, ktorý 28. apríla 1945
podľahol zraneniam spôsobeným haváriou lietadla.

Tradície a podujatia
Tradičným podujatím sú jarmok a hody v letných mesiacoch.
Turistika
Ponuka turistiky sa orientuje na ponuku blízkeho mesta Hlohovec. Mesto Leopoldov samo
o sebe má malý kataster, v rámci ktorého sa nenachádzajú značené turistické chodníky ani
nástupné body do pohoria Považského Inovca. Dobré možnosti sú tu pre vodnú turistiku,
v blízkosti mesta sa nachádza štrkovisko Štrkovka vhodné pre rybárčenie a v letných
mesiacoch pre rekreáciu a kúpanie.
Poľnohospodárstvo
V meste hospodária poľnohospodárske spoločnosti Food Farm, s.r.o. a BP Agro-Centrum,
s.r.o.
Zhodnotenie
Mesto Leopoldov je priemyselné mesto s dostatočnou infraštruktúrou a perspektívou
ďalšieho intenzívneho rozvoja vzhľadom na jeho situovanie v rámci cestnej a železničnej
dopravy. Charakter mestečka umožňuje pomerne pokojné bývanie vidieckeho charakteru s
časovo a vzdialenosťou dostupnými výhodami mestského života a možnosťou rekreácie
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(predovšetkým ponuka susedného mesta Hlohovec). Samotné mesto disponuje možnosťami
vodnej turistiky a cykloturistiky v okolí rieky Váh. Potenciál rozvoja CR predstavuje vznik
informačného strediska, lepšia propagácia, popr. rozvoj ubytovania v súkromí. Ponuka rônych
atrakcií pre turistov by sa však mala orientovať na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec,
Piešťany, Trnava atď.).
Leopoldov: Kostol sv. Ignáca a protiturecká pevnosť

(Zdroj: http://portal.leopoldov.sk/)
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Madunice
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

1 199 ha
148 m.n.m
2 018
168
922 42 Madunice, Hviezdoslavova 8/368; tel. 033/7431123;
e-mail: obecmadunice@szm.sk
922 42
www.madunice.sk

Obec Madunice sa rozprestiera na pravej strane rieky Váh pozdĺž štátnej cesty I-61.
Východnú hranicu chotára obce tvorí rieka Váh. Smerom na západ od dediny tiahnu sa malé
háje a lesíky, patriace obciam Červeník, Pečeňady a Veľké Kostoľany. Na severe susedia
Madunice s Drahovcami, na východnej strane s Koplotovcami. Južne od obce leží mestečko
Leopoldov. Obec je dostupná diaľnicou D1, štátnou cestou I-61 a železničnou traťou M.120
(v obci zastavujú osobné vlaky).
História
Pôvodné osídlenie obce Madunice je doložené z doby rímskej germánskymi kmeňmi v 3.
až 4. storočí po Kr. Príchod Slovanov sa predpokladá na základe archeologických nálezov v
období 5. storočia po Kr. Výrazný bol predovšetkým tlak Avarov a ich následná nadvláda a
výboje zo strany Franskej ríše. No práve v tomto období, na území obývanom Slovanmi
vzniká prvý štátny útvar, Samova ríša. Po zániku ríše a predovšetkým po vytlačení Avarov z
územia sa začal postupný rozvoj slovanského obyvateľstva, ktorý vyvrcholil vznikom
Pribinovho kniežactva a Veľkomoravskou ríšou. Z tohto obdobia sú doklady o osídlení
Maduníc. Zväčša sú to úlomky slovanskej keramiky s typickým ornamentom, vlnovkou, ktorá
bola súčasťou vtedajšieho vybavenia. Po zániku Veľkomoravskej ríše sú Madunice spolu s
okolím súčasťou nitrianskeho kniežactva. Dôkazom je Zoborská listina z roku 1113, kde sú
Madunice spomínané pod názvom Medenz, s uvedením, že v tejto osade je akási vŕba, ktorá
tvorí hranicu medzi majetkami kráľa Kolomana a zoborského kláštora.
Kultúrne pamiatky
•

Kostol Narodenia Panny Márie: Kostol so starším renesančným jadrom stavby,
spomínaný už v roku 1559, situovaný v strede obce Madunice. Bol postavený na
mieste staršieho kostola v rokoch 1799 - 1806. Riešený je ako jednoloďový objekt s
presdĺžnym presbytériom a predstavenou vežou v strede priečelia a zaklenutý
pruskými klenbami.

•

Súsošie svätých Vendelína, Rócha a Floriána: Uprostred obce za kostolom sa
nachádza súsošie sv. Vendelína, Rócha a Floriána, postavená obcou v roku 1839, za
farára Jána Hollého.
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•

Pamätná fara Jána Hollého: Objekt predstavuje kultúrno-historickú pamiatku
profánnej ľudovej architektúry, v rámci historickej zástavby sídla tiež urbanistickú
hodnotu. Madunická fara a farnosť sa datuje do roku 1650.

•

Ďalšími pamiatkami sú pamätník Jána Hollého pred kostolom (1923), kamenný kríž
pred kostolom postavený v roku 1806, socha sv. Jána Nepomuckého postavená v roku
1811, Hasičský kríž v parku z roku 1898, a socha svätej Terézie z roku 1933.

Osobnosti
V obci pôsobil Ján Hollý, kňaz, básnik, prekladateľ a významná postava slovenskej
literatúry.
Tradície a podujatia
V obci sa pravidelne konajú nasledujúce výročné udalosti: Vatra zvrchovanosti (júl);
Cibuľové slávnosti (august); Cibuľový parkúr – jazdecké preteky (august). Výhodou obce je
vlastný prírodný amfiteáter, kde sa cibuľové slávnosti konajú.
Turistika
V katastri obce sa nachádza chránený areál Dedova jama s ochranou fauny a flóry. Obec
Madunice je poľnohospodárskou obcou bez priameho prístupu k pohoriam. Ponuka turistiky
sa orientuje na nenáročnú turistiku v okolí Váhu, v letných mesiacoch na rekreáciu a vodnú
turistiku pri rieke Váh.
Poľnohospodárstvo
V obci pôsobí Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, ktoré sa zaoberá
pestovaním poľných plodín, zeleniny (hlavne cibule), olejnín a cukrovej repy, množením
osiva, chovom kráv na mlieko a odrodovými pokusmi cibule (7 druhov).
Prenájom


Pôda: hc01

Zhodnotenie
Obec Madunice je poľnohospodárskou obcou rovinatého charakteru. Možnosti turistiky sú
na priemernej úrovni, obec disponuje skôr možnosťami nenáročnej cykloturistiky, v letných
mesiacoch ponúka potenciál rieka Váh (kúpanie, rybolov). Ďalší potenciál rozvoja vidieckeho
turizmu v predstavuje úrodná pôda a poľnohospodárska tradícia. Sú tu možnosti zakladania
ekologických fariem popr. roľníckych dvorov budovaných na tradícii pestovania cibule.
Ponuka vidieckeho turizmu by sa tak orientovala na spoznávanie života roľníka spolu
s prídavnými službami ako predaj produktov, stravovacie služby, ochutnávky cibuľových
jedál, predaj upomienkových predmetov a pod. Ponuka turistiky by sa mala orientovať na
ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Piešťany, Drahovce atď.), je potrebné zvýšiť
propagáciu obce a spolupracovať pri nej i so susednými obcami.
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Madunice: Pohľad na obec a cibuľové slávnosti

(Zdroj: www.madunice.sk)
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Merašice
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

484 ha
189 m.n.m
376
76
920 61 Dolné Trhovište, Merašice 183; tel. 033/7448351
920 61
nie je

Obec Merašice sa rozprestiera medzi poľami asi 6 km severovýchodne od okresného
mesta Hlohovec. Leží pozdĺž štátnej cesty II-514 na trase Hlohovec – Topoľčany. Katastrom
preteká Merašický potok.
História a kultúrne pamiatky
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1390. Obec patrila k Hlohoveckému panstvu.
Medzi pamiatky v obci patrí miestny kostol a stará tehelňa, ktorá v súčasnosti nie je
využívaná.
Tradície a podujatia
K tradičným podujatiam patrí „Beh cez tri okresy“ (mesiac máj), ktorý má svoj štart a cieľ
v Merašiciach a smeruje cez smerom cez Malé Ripňany a Kapince. Každoročne je
roganizované i pálenie vatry SNP.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie nenáročnej cykloturistiky po cestných komunikáciach i po pevných poľných
cestách.
Poľnohospodárstvo
V obci sa nachádza farma patriaca k poľnohospodárskemu družstvu Dolné Otrokovce
(sídlo v Hlohovci), ktoré sa zaoberá rastlinnou (obiloviny, slnečnica, repa, repka) a živočíšnou
výrobou.
Zhodnotenie
Obec Merašice je typickou malou poľnohospodárskou obcou hlohoveckého okresu.
Primárna ponuka CR je na relatívne slabej úrovni, obec sa nachádza medzi poľami bez
priameho prístupu k pohoriu Považský Inovec. Potenciál rozvoja vidieckeho turizmu však
predstavuje vytvorenie cyklotrasy zahrňujúcej i územia okolitých obcí, resp. prepojenie
pevných poľných ciest. Vhodné podmienky sú i pre hipoturistiku. Potenciál predstavuje
i úrodná pôda (zakladanie eko-fariem popr. hospodárskych dvorov). Pre rozvoj obce Merašice
a okolitých obcí (Dolné Otrokovce, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Tekolďany) je
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potrebná spolupráca týchto obcí a spoločná propagácia. Ponuka pešej turistiky a vodnej
turistiky by sa mala orientovať na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Koplotovce,
Piešťany atď.).
Kostol v Merašiciach

(Zdroj: www.travelatlas.sk)
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Pastuchov
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

1 530 ha
200 m.n.m
977
64
920 63, Pastuchov 247; tel. 033/7449572
920 63
www.pastuchov.webpark.sk/

Obec Pastuchov leží približne 10 km západne od mesta Hlohovec, v juhozápadnej časti
Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Pozdĺžnu os chotára tvorí dolina potoku Blatina, tečúceho
juhovýchodným smerom, na severe zasahuje aj do doliny potoku Galanovka. V okrajových
častiach katastra najmä severozápadnej a severovýchodnej časti sa nachádazajú dubovohrabové lesy. Obec je dostupná lokálnou cestou tretej triedy, ktorá sa pri meste Hlohovec
napája na štátnu cestu II-514.
História
Najstaršie dosiaľ zistené osídlenie obce sa spája s 5 tisícročím pred Kr., teda z mladšej
doby kamennej. Z pastuchovského chotára sú známe významné nálezy náradia a šperkov z
doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1276 (spomína sa ako Paztwh
t.j. Paztuh, čo poukazuje na slovenské slovo pastier). Už od svojho vzniku je úzko spätá s
hradom Hlohovec, lebo bola súčasťou hlohovského panstva. Postupne patrila viacerým
šľachtickým rodom (Ujlakovci, Thurzovci, Forgachovci, Erdödyovci). Obec si v histórii až po
súčasnosť zachovávala poľnohospodársky charakter. Bola však známa aj tkáčstvom,
košikárstvom a typickou paličkovanou čipkou.
Kultúrne pamiatky
V obci sa nachádza kaplnka zasvätená sv. Márii Magdaléne, ktorej zvyšky sa nachádzajú
na miestnom katolíckom cintoríne. Pastuchov cirkevne patril do roku 1787 k Radošine, potom
do roku 1809 k Dolnému Trhovišťu. Až vtedy dostala miestna kaplnka hodnosť farnosti. V
roku 1844 sa zrútil starý kostol a preto sa začalo s výstavbou nového a v roku 1846 bol
slávnostne vysvätený. Dostal patronícínium Všetkých svätých a slúži až dodnes.
Tradície a podujatia
Každoročne sa so živou hudbou a vatrou slávi 8. máj. V júny 2005 sa na miestnom
futbalovom ihrisku uskutočnil nultý ročník hudobného festivalu Pastuchovfest. Očakáva sa,
že tento festival bude organizovaný pravidelne každý rok.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie nenáročnej turistiky po miestnych pahorkoch a cykloturistiky po cestných
komunikáciach a po poľných cestách.
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Poľnohospodárstvo
V obci hospodári poľnohospodárske družstvo Hlohovec. Z rastlinnej výroby sa tu pestujú
obiloviny, mak, škorica, repa, repka olejná a kukurica.
Zhodnotenie
Obec Pastuchov je podobne ako blízke obce Dolné Trhovište a Merašice malou obcou
poľnohospodárskeho charakteru. Primárna ponuka CR je na relatívne slabej úrovni, obec sa
nachádza medzi poľami bez priameho prístupu k pohoriu Považský Inovec. Potenciál rozvoja
vidieckeho turizmu predstavuje vytvorenie cyklotrás zahrňujúcej i územia okolitých obcí,
resp. prepojenie pevných poľných ciest. Vhodné podmienky sú i pre hipoturistiku. Potenciál
predstavuje i úrodná pôda (zakladanie eko-fariem popr. hospodárskych dvorov). Ponuka pešej
turistiky a vodnej turistiky by sa mala orientovať na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec,
Koplotovce atď.).
Pohľad na obec Pastuchov

(Zdroj: http://pastuchov.webpark.sk/)
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Ratkovce
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

446 ha
155 m.n.m
295
69
920 42 Červeník, Ratkovce 142; tel. 033/7434176
920 42
nie je

Obec Ratkovce sa nachádza v severovýchodnej časti hlohoveckého okresu v susedstve
obcí Žlkovce, Pečeňady a Červeník. Obec je dosiahnuteľná lokálnymi komunikáciami, ktoré
sa napájajú na štátne cesty I-61 a II-504. Východnú stranu katastra pretína diaľnica D1. Cez
obec tečie riečka Dudváh.
História a kultúrne pamiatky
Ratkovce sa spomínajú ako majetok čachtického hradu roku 1388. Územie podľa legendy
patrilo statočnému pastierovi Ratkovi. Novodobé dejiny Ratkoviec sa začali písať r. 1990 po
osamostatnení obce od Žlkoviec. Kultúrnou pamiatkou je kostol zasvätený Narodeniu Panny
Márie.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie nenáročnej cykloturistiky.
Poľnohospodárstvo
V obci má sídlo poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce, ktoré sa zaoberá
rastlinnou i živočíšnou výrobou. Hlavnými plodinami sú obilniny, kukurica, olejniny, cukrová
repa a krmoviny. Družstvo obhospodaruje aj menší vinohrad.
Zhodnotenie
Obec Ratkovce leží uprostred polí bez priamej blízkosti na pohoria v regióne (Malé
Karpaty, Považský Inovec). Podobne ako susediace obce, resp. obce ležiace pozdĺž štátnej
cesty č. 504 v okrese (od Ostrova po Pečeňady v okrese Piešťany a Žlkovce v okrese
Hlohovec) je obec Ratkovce poľnohospodárskou obcou s relatívne slabými možnosťami
turistiky a CR. Potenciál týchto obcí predstavuje spoločná propagácia, poľnohospodárska
tradícia a kvalitná pôda, čo dáva možnosť zakladania ekologických fariem popr. roľníckych
dvorov. Ponuka vidieckeho turizmu by sa tak orientovala na spoznávanie života roľníka spolu
s prídavnými službami ako predaj bio-produktov, stravovacie služby, predaj upomienkových
predmetov a pod. Nevýhodou regiónu však môže byť priama blízkosť atómovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach. Čo sa týka letnej a zimnej turistiky, ponuka by sa mala orientovať
na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Piešťany, Chtelnica atď.).
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Kostol v Ratkovciach

(Zdroj: www.travelatlas.sk)
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Sasinkovo
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

1 241 ha
196 m.n.m
868
70
920 65, Sasinkovo 3; tel. 033/7443221
920 65
nie je

Obec Sasinkovo sa rozprestiera na pahorkoch Podunajskej pahorkatiny v susedstve obcí
Kľačany, Bojnička a Dvorníky. Podobne ako susediace obce, má i Sasinkovo vinohradnícku
tradíciu. Katastrom obce preteká potok Slatinka. Obec je dostupná lokálnou cestou, ktorá sa
pri obci Kľačany napája na štátnu cestu II-513.
História
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1241. Od svojho vzniku je úzko spätá s
hradom Hlohovec, lebo bola súčasťou hlohovského panstva.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie nenáročnej turistiky po miestnych pahorkoch a cykloturistiky po cestných
komunikáciach a po poľných cestách.
Poľnohospodárstvo
V obci hospodári poľnohospodárske družstvo Hlohovec.
Zhodnotenie
Obec Sasinkovo je malou obcou poľnohospodárskeho charakteru. Primárna ponuka CR je
na relatívne slabej úrovni, obec sa nachádza medzi poľami bez priameho prístupu k pohoriu
Považský Inovec. Potenciál rozvoja vidieckeho turizmu predstavuje vytvorenie cyklotrás
zahrňujúcej i územia okolitých obcí, resp. prepojenie pevných poľných ciest. Vhodné
podmienky sú i pre hipoturistiku. Potenciál predstavuje i úrodná pôda (zakladanie eko-fariem
popr. hospodárskych dvorov) a vinohradnícka tradícia. Ponuka pešej turistiky a vodnej
turistiky by sa mala orientovať na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Nitra atď.).
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Siladice
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

760 ha
137 m.n.m
627
82
920 52, Siladice 232; tel. 033/7320709;
e-mail: obecnyuradsiladice@stonline.sk
920 52
www.siladice.com/

Obec Siladice sa rozkladá v južnéj časti považského výbežku Podunajskéj nížiny na
pravom brehu Váhu. Severne od obce tečie umelý kanál nazývaný Dudváh. Odvádza
chemické odpady do Váhu. Za kanálom sa nachádza umelá vodná nádrž - štrková jama,
obyvateľmi nazývaná "Očko". Vznikla na mieste dopadu bômb z konca 2. svetovej vojny.
Dnes tu žije viac ako 10 druhov rýb umelo nasadených rybárskym spolkom. Obec je dostupná
cestou lokálneho charakteru a železničnou dopravou (v stanici Siladice stoja osobné vlaky).
História
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113. Vtedajšie Saladize patrili zoborskému
opátstvu. V rokoch 1490 - 1500 patrili Siladice rodine Sziládiovcov. V roku 1663 obec
spustošili Turci. Od roku 1641 patrili Siladice Eszterháziovcom a siladičania chodili robiť na
ich majetky do Galanty až do zrušenia poddanstva do roku 1848. V roku 1886 bola veľká
voda na Váhu a bola vytopená celá obec, preto sa v roku 1900 začal stavať násyp popri Váhu.
Železničná trať sa začala stavať okolo Siladíc niekedy v roku 1873. V roku 1952 sa v obci
založilo poľnohospodárske družstvo.
K osobnostiam Siladíc sa radí Ján Šimonovič. Zo Siladíc pochádzal aj maliar Imrich
Polakovič. Siladice sú známe aj povestnou siladickou keramikou. História výroby keramiky
siaha do počiatkov osídlenia siladíc Slovanmi. Dnešná typická siladická keramika má svoje
korene v Modre a v habánskej keramike. V 50. rokoch prišli do Siladíc z Modry majstri
František Polakovič a Ján Sklenár. Najskôr vyrábali po domácky, neskôr OPMP Hlohovec
prestaval niekoľko hospodárskych budov na dielňu. Roku 1963 prišli Stanislav Polakovič a
Jozef Dudáš, mladí učni z Modry. Tak sa stala siladická dielňa manufaktúrou.
Kultúrne pamiatky
•

Kostol Všechsvätých, pôvodne barokový z roku 1749, bol začiatkom 19. storočia
empírovo upravený. V roku 1928 bol predĺžený a zastropený železobetónovým
stropom. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria má pristavanú
sakristiu a vstavanú vežu. V presbytériu je valená klemba. Loď má rovný strop.
Fasády sú hladké, dosahujú na strednú os štítkového priečelia. Veža mierne ustupuje a
je pod stanovou strechou. Nová stĺpová architektúra na hlavnom oltári s oltárnym
obrazom Všechsvätých pochádza z 20. storočia a v nikách má pôvodné barokové
sochy apoštolov Petra a Pavla, sv. Štefana a kráľa Ladislava. V sakristii je hlavný
barokový obraz Všechsvätých z roku 1785 z bývalého hlavného oltára. Bočný oltár
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Sedembolestnéj Panny Márie je barokový, z konca 18. storočia. Organ z konca 18.
storočia si zachoval trojdielnu vyrezávanú skriňu. Zvon s nápisom pochádza zo 17.
storočia.
•

Klasicistický kríž na cintoríne je z r. 1854, na zalemovanom piedestále s klasicistickou
ornamentikou stojí pilier s Ukrižovaným a plastikou Panny Márie.

•

Evanielická modlitebňa bola postavená v roku 1914 ako evanjelicka škola. V roku
1959 sa pristavila k modlitebni veža. Po úpravach a zmodernizovaní slúži veriacim na
konanie služieb božích.

Tradície a podujatia
V obci existuje folklórna tradícia, ktorá ožíva najmä v časoch Fašiangov. Prítomní
návštevníci môžu vidieť i počuť fašiangové zvyky a o polnoci sa pochováva basa.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami a pahorkami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné
podmienky sú na pestovanie cykloturistiky po cestných komunikáciach a po poľných cestách
v okolí Váhu. Pri Váhu sa nachádza lužný les, slepé ramená, na severe chotára umelá vodná
nádrž. Rieka Váh ponúka v letných mesiacoch možnosti vodnej turistiky a rybolovu.
Poľnohospodárstvo
Obec patrí k poľnohospodárskym obciam. Voje sídlo tu má poľnohospodárske družstvo
Siladice, ktoré hospodári i v susedných obciach Bojničky, Dolné a Horné Zelenice.
Zhodnotenie
Obec Siladice je poľnohospodárskou obcou rovinatého charakteru. Možnosti turistiky sú
na priemernej úrovni, obec disponuje skôr možnosťami nenáročnej turistiky a cykloturistiky,
v letných mesiacoch ponúka nevyužitý potenciál rieka Váh (splavovanie, pltníctvo). Ďalší
potenciál rozvoja vidieckeho turizmu v hlohoveckom okrese predstavuje kvalitná úrodná
poľnohospodárska pôda. Sú tu možnosti zakladania ekologických fariem popr. roľníckych
dvorov. Je tu taktiež možnosť prepojiť to s vinohradníckou tradíciou a remeselníctvom
(Siladická keramika). Ponuka vidieckeho turizmu by sa tak orientovala na spoznávanie života
remeselníka a roľníka spolu s prídavnými službami ako prezentácie keramiky a „kurzy
modelovania a pálenia hliny“ pre návštevníkov, predaj produktov, stravovacie služby,
ochutnávky vín, predaj upomienkových predmetov a pod. Ponuka letnej turistiky by sa mala
orientovať i na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Sereď atď.), je potrebné zvýšiť
propagáciu obce a spolupracovať pri nej i so susednými obcami ležiacimi na trase Hlohovec –
Sereď.
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Siladice

(Zdroj: http://siladice2001.szm.sk/)
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Tekolďany
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

250 ha
210 m.n.m
166
64
920 62 Horné Otrokovce, Tekolďany 30; tel. 033/7446162
920 62
nie je

Poľnohospodárska obec Tekolďany sa nachádza asi 15 km severovýchodne od okresného
mesta Hlohovec v susedstve obcí Horné a Dolné Otrokovce, Orešany a Veľké Ripňany (okres
Topoľčany). Obec je dostupná cestami lokálneho charakteru. Cez jej chotár tečie Cerový
a Tekoldiansky potok.
História a kultúrne pamiatky
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1310. Medzi pamiatky v obci patrí kostol
Ružencovej Panny Márie z roku 1934.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie nenáročnej cykloturistiky po cestných komunikáciach i po pevných poľných
cestách.
Poľnohospodárstvo
V obci hospodári poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce so sídlom v Hlohovci,
ktoré sa zaoberá rastlinnou (obiloviny, slnečnica, repa, repka) a živočíšnou výrobou.
Zhodnotenie
Obec Tekolďany je typickou poľnohospodárskou obcou. Primárna i sekundárna ponuka
CR je na relatívne slabej úrovni, obec sa nachádza medzi poľami bez priameho prístupu
k pohoriu Považský Inovec. Ubytovacie resp. stravovacie služby tu nie sú. Potenciál rozvoja
vidieckeho turizmu predstavuje vytvorenie cyklotrasy zahrňujúcej i územia okolitých obcí,
resp. prepojenie pevných poľných ciest. Potenciál predstavuje i úrodná pôda (zakladanie ekofariem popr. hospodárskych dvorov). Pre rozvoj obce Tekolďany a okolitých obcí (Horné
Otrokovce, Dolné Otrokovce, Horné Trhovište, Merašice) je potrebná spolupráca týchto obcí
a spoločná propagácia. Ponuka pešej turistiky a vodnej turistiky by sa mala orientovať na
ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Koplotovce, Piešťany atď.).
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Tepličky
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

567 ha
215 m.n.m
271
48
920 66 Horné Trhovište, Tepličky 57; tel. 033/7444117;
e-mail: obec.teplicky@stonline.sk
920 66
www.obec-teplicky.sk

Obec Tepličky leží v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri úpätí južného
výbežku Považského Inovca. Na severnom okraji hraničí s obcou Jalšové, na severozápade s
Koplotovcami, na východe s Horným Trhovišťom, na juhu s obcou Dolné Trhovište a na
západe s Hlohovcom. Katastrálna hranica je v západnej časti vymedzená pohorím. Obec je
dosiahnuteľná cestou tretej triedy, ktorá sa približne 3 km od obce napája na štátnu cestu
II-507 (Piešťany-Hlohovec). Od okresného mesta Hlohovec sú Tepličky vzdialené asi 8 km.
História
Prvá písomná zmienka o obci sa našla v roku 1113 v Zoborskej listine, kde je spomínaná
ako Fornoseg. Predpokladá sa, že osídlenie tu bolo už 3000 rokov pred Kristom. V chotári
Kičíre sa našiel kel z mamuta, v roku 1966 bola nájdená rímska minca, medený antoninián
Claudius II. Gothicus z roku 268 po Kr. Claudius II. (268-270) bol cisárom len tieto dva roky
a dal popraviť sv. Valentína. Minca je dobre čitateľná. Eviduje sa ako prvá nájdená na
Slovensku. V minulosti patrila obec do chotára Koplotoviec, neskôr od roku 1970 bola
súčasťou Horných Otrokoviec a patrila medzi tzv. zánikové obce. Od roku 1990 sú Tepličky
opäť samostatnou obcou.
Kultúrne pamiatky
V obci sa nachádza klasicistická kaplnka najsvätejšej Trojice z prvej polovice 19. storočia.
V jej výklenku je obraz najsvätejšej Trojice od maliara Žigmunda Kelemana. Na miestnom
cintoríne sa nachádza hrobka pána Šimona Schwitzera, veľkostatkára, ktorý tu hospodáril do
svojej smrti roku 1937.
Tradície a podujatia
Každoročne v apríli sa organizuje turistický pochod pod názvom Fornoseg – Frašták cez
Soroš, t.j. Tepličky – Hlohovec cez Soroš. Bývalé názvy obce a mesta sú spomenuté preto,
lebo trasa pochodu vedie po chodníku ktorý využívali občania Tepličiek do roku 1957, kedy
začala premávať autobusová doprava. Trasa vedie cez Považský Inovec popri Poniklecovej
lúky nad Hlohovcom (PR Sedliská) odkiaľ je pekný výhľad na mesto a panorámu Trnavskej
roviny. Okrem toho obec usporadúva futbalový turnaj miestnej úrovne „Memoriál Jozefa
Pašku“ (prvá júlová nedeľa). Obec je zapojená i do futbalového turnaja Tepličiek SR, ide o
turnaj obcí s názvom Tepličky. Uskutočňuje sa každý rok v inej obci a vždy druhú júlovú
sobotu.
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Turistika
Obec je nástupným bodom do pahorkov pohoria Považský Inovec, jej katastrom
prechádza turistická magistrála červenej farby (č. 0705). Nad obcou sa nachádza vrch „Nad
Hlbokým“ (345 m.n.m.), odkiaľ je možné vidieť panorámu smerom na Nitru. Značené
i neznačené trasy sú vhodné na nenáročnú a stredne náročnú turistiku a cykloturistiku.
Každoročne sa organizuje turistický pochod pod názvom Fornoseg – Frašták (Tepličky –
Hlohovec).
Poľnohospodárstvo
Z poľnohospodárskych produktov sa tu pestujú predovšetkým obilniny a vínna réva.
Poľnohospodárstvo v obci zastrešuje spoločnosť Agrovia, a.s., ktorá hospodári i v susedných
obciach Horné Trhovište a Horné Otrokovce. Hospodársky dvor Agrovie v obci je však
využitý len čiastočne.
Zhodnotenie
Obec Tepličky bola v minulosti zánikovou obcou, čo znamená, že jej ďalší rozvoj nebol
podporovaný. To sa odrazilo na slabej sekundárnej ponuke CR. V súčasnosti neexistujú
v obci ubytovacie zariadenie resp. ubytovanie v súkromí ani stravovacie služby s vyšším
štandardom, viac rozvinuté je poľnohospodárstvo. Primárna ponuka CR je však relatívne
dobrá. Obec je svojou polohou vhodným nástupným bodom do pohoria Považský Inovec, sú
tu dobré možnosti pešej turistiky i cykloturistiky. Potenciál predstavuje rozšírenie služieb
vidieckeho turizmu, ponuka ubytovania v súkromí, stravovacie služby, informačný servis
resp. tabule, lepšia propagácia obce, degustácie vín, vybudovanie ďalších športovísk a
značených cyklotrás. Vhodné podmienky sú i pre hipoturistiku. Potenciál predstavuje i úrodná
pôda (zakladanie eko-fariem popr. hospodárskych dvorov). Pre rozvoj obce Tepličky
a okolitých obcí (Horné Otrokovce, Horné Trhovište) je potrebná spolupráca týchto obcí
a spoločná propagácia. Ponuka pešej turistiky a vodnej turistiky by sa mala orientovať aj na
ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Koplotovce, Piešťany atď.).
Pohľad na obec Tepličky

(Zdroj: www.obec-teplicky.sk)
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Trakovice
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

1 170 ha
150 m.n.m
1 304
112
919 33, Trakovice 38; tel. 033/7434222; e-mail: obec@trakovice.sk
919 33
www.trakovice.sk

Obec Trakovice sú v smere od Trnavy prvou obcou okresu Hlohovec. Ide o typickú
poľnohospodársku obec. Poloha obce je veľmi výhodná, leží medzi okresnými mestami
Hlohovec, Trnava a Piešťany, a jej chotárom prechádzajú všetky významné cestné
komunikácie hlohoveckého okresu (diaľnica D1, I-61, II-513). Katastrom obce preteká riečka
Dudváh. Obec preslávila typická výšivka - trakovická aplikácia.
História
Trakovice vďaka svojej výhodnej polohe v povodí Dudváhu, boli osídlené už v mladšej
dobe kamennej. Dôkazom ich pobytu sú keramické fragmenty nájdené pri stavbe
komunikácie v chotári obce. Predpokladaným sídliskom, doloženým slovensko-moravskou
maľovanou keramikou a náleziskom maľovaných črepov bola lokalita Vaniga. Kontinuita
pravekého osídlenia Trakovíc pokračovala v najmladšej dobe kamennej, v eneolite. Doklady
o tomto osídlení sú nálezy kanelovanej keramiky z obdobia rokov 2500 - 2100 pred Kr.
Potom chotár obce Trakovice osídlil ľud doby bronzovej, ktorý po sebe zanechal fragmenty
žiarových hrobov a zlomky keramiky. Tieto boli i najčastejším dokladom ďalšieho osídlenia
a to laténskeho (mladšia doba železná) ako aj obdobia, kedy sa naše územie nachádzalo
v susedstve Rímskej ríše. Prvá písomná zmienka o obci Trakovice je z roku 1275. Pod
menom Korkouch sa uvádza v listine uhorského kráľa Ladislava IV., v ktorej panovník daruje
Hlohovec, ako zem kráľovských hostí, za zásluhy Abovi synovi Abovmu. Trakovice sa tu
uvádzajú ako hraničná osada hlohovského panstva. Neskôr sa Trakovice spomínajú ako
Trakovicze alebo Karkocz.
Kultúrne pamiatky
Najvýznamnejšou pamiatkou je kostol sv. Štefana. Pred jeho postavením bola v obci
kaplnka, ktorú mal vystaviť neznámy obyvateľ obce. Kaplnka bola zasvätená sv. Alexejovi.
Išlo o murovaný objekt, pomerne malý a určitý čas bola táto sakrálna stavba opustená. Neskôr
bola zásluhou istého Vincenta z Leopoldova obnovená. V kanonickej vizitácii z roku 1756
(Visitatio canonica Révyiána de anno 1756) sa uvádza i inventár kaplnky, ktorý pozostával
z medeného pozláteného kalicha, misála, patény a iných predmetov potrebných k slúženiu
omše. V roku 1788 kaplnka vyhorela a od tých čias nebola obnovená. Z kaplnky sa zachoval
iba obraz sv. Alexeja, teraz umiestnený v kostole, ktorý bol postavený na náboženské účely
namiesto pôvodnej kaplnky. Kostol je pôvodne klasicistický a pochádza z roku 1811. Spolu
s kostolom sú pamiatkovými objektami v obci kamenné kríže a sochy.
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Tradície a podujatia
V Trakoviciach je tradičné remeslo vyšívania. Nachádzala sa tu špeciálna prevádzka
ručných výšiviek. Prevádzkáreň vychádzala z miestnych tradícií ľudovej výroby dekorovania
odevu tzv. aplikáciou. Vyšívanie špeciálnou trakovickou technikou sa učilo už na základnej
škole v období prvej Československej republiky. Prevádzkáreň, výšivkárska dielňa, sa mohla
pochváliť vyšívanými záclonami pre oddelenie Pražského hradu (40-te roky 20. stor.). Popri
obchodovaní na trhoch a jermokoch bola v druhej polovici 20. storočia otvorená špeciálna
predajňa trakovickej aplikácie v Karlových Varoch, Piešťanoch a v Trenčianskych Tepliciach.
Koncom roku 1986 sa prevádzkáreň presťahovala do nových priestorov s pracovňami
a obchodom s výšivkami. Okrem vyšívania je pre Trakovice tradičné i ovocinárstvo a
včelárstvo.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie nenáročnej cykloturistiky.
Poľnohospodárstvo
V obci hospodári poľnohospodárske družstvo Trakovice, časť pôdy obhospodaruje i PD
Žlkovce-Ratkovce. V obci má sídlo spoločnosť Agromart, a.s.
Zhodnotenie
Obec Trakovice leží uprostred polí bez priamej blízkosti na pohoria v regióne (Malé
Karpaty, Považský Inovec). Je to poľnohospodárska obec s relatívne slabými možnosťami
turistiky a CR. Výhodná je však dostupnosť obce a napojenosť na diaľnicu D1, kataster obce
predstavuje spájajúci koridor diaľnice D1 a štátnej cesty I-61. Obcou tak prechádza veľa
pasantov, t.j. obec môže slúžiť ako odpočinkový bod (napr. stravovacie služby, občerstvenie).
Potenciál predstavuje i výšivkárstvo (predaj upomienkových predmetov), poľnohospodárska
tradícia a kvalitná pôda, čo dáva možnosť zakladania ekologických fariem popr. roľníckych
dvorov. Čo sa týka letnej a zimnej turistiky, ponuka by sa mala orientovať na ponuku
blízkych miest a obcí (Hlohovec, Piešťany, Trnava atď.).
Trakovice

(Zdroj: www.trakovice.sk)
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Žlkovce
Základné údaje
Rozloha:
Nadmorská výška:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Obecný úrad:
PSČ:
Internetová stránka:
Iné:

1 020 ha
145 m.n.m
653
82
920 42 Červeník, Žlkovce 158; tel. 033/7434153;
e-mail: obeczlkovce@stonline.sk
920 42
www.zlkovce.sk

Obec Žlkovce leží približne 10 km severozápadne od okresného mesta Hlohovec.
Nachádza sa na aluviálnej nive dolného Považia a na východnom okraji Trnavskej sprašovej
tabule. Obec je dostupná lokálnymi cestami, ktoré sa napájajú na štátne cesty I-61 na východe
chotára a II-504 na západe chotára. V katastri obce sa nachádzajú dva väčšie vodné toky Dudváh a Manivier (kanál z elektrárne v Jaslovských Bohuniciach).
História
Archeologické nálezy dokázali, že obce Žlkovce a Ratkovce sú bývalé neolitické sídlisko
s kultúrou volútovou a moravsko-slovenskou maľovanou kultúrou, eneolitické s kanelovanou
keramikou, starobronzové s maďarskou kultúrou, ako i neskoro aténske. Neskôr to bolo
rímsko-barbarské pohrebisko a slovanské pohrebisko z čias Veľkomoravskej ríše. Potvrdzujú
to dôkazy, ktoré sa nachádzali v Žlkovciach, v chotárnej časti nazvanej Mohyla, a v
Ratkovicach v chotárnej časti Nádovky - pod ratkovským cintorínom, ako i na cintoríne a v
Hliníku. Prvá zmienka o obci pochádza zo sporu medzi Kosmom a Petrom, synmi Hemyrucha
z osady Slažany a Jobagýnmi o obec Bohunice. Listiny dávajú za pravdu Hemyruchom a pri
upresnení majetku sa spomína osada Such ako susedstvo osady Bohunice. V roku 1229 bola
osada doosídlená nemeckými hosťami a v tomto období patrila k nitrianskemu hradu. Podľa
prehliadky chotára v roku 1258 patrila osada Žuk rádu Johanitov z Malženíc. V histórii bola
obec okrem nitrianskeho hradu majetkom zemanov Horeckých, Užovičovcov, Zayovcov,
Majtánovcov, Oczkayovcov a ďalších. V čase tureckých vpádov sa okolie obcí Žlkovce a
Ratkovce nachádzalo v strede trojuholníka Leopoldov-Veľké Kostoľany-Malženice o ktorom
je známe, že sa tu zdržiavali turecké vojská. O prítomnosti Turkov svedčia náhodne vykopané
pozostatky - kostry ľudí a koňov, ktoré sa našli pri kopaní ľadovne v Žlkovciach a pri "Božej
muke" v Ratkovciach. Počas svojej existencie mala obec viacero názvov, v roku 1229 sa
volala Such, neskôr Suk, Touthsuk (13. stor.), Zukovec (15. stor.), Zsúk, resp. Zslkocz (18.
stor.). V roku 1974 sa obec Žlkovce zlúčila do jedného administratívneho celku s obcou
Ratkovce. V roku 1990 sa Ratkovce opäť osamostatnili.
Kultúrne pamiatky
Pamiatky, ktoré sa nachádzajú v obci, sú prakticky všetky náboženského charakteru.
Najstaršou zachovanou pamiatkou je socha Panny Márie, ktorej vznik sa datuje do roku 1656.
Najväčšou pamiatkou je klasicistický kostol Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Slovenska, ktorý je hlavnou dominantnou obce. Bol postavený v roku 1811, počas 19.
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storočia bol dvakrát upravený v empírovom slohu, v rokoch 1843 a 1887. Pred kostolom stojí
socha sv. Floriána z roku 1862. Je ohradená ozdobnou kovovou ohradou. Za zmienku stoja
ešte socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1731 a kamenný kríž na cintoríne z roku 1791,
kamenné náhrobníky doskového a srdcovitého tvaru z roku 1806 a kríž najsvätejšej trojice z
roku 1906.
Turistika
V katastri obce sa nenachádzajú chránené prírodné výtvory, ani značené turistické trasy.
Obec je obklopená poľami, podmienky na horskú turistiku tu nie sú. Vhodné podmienky sú na
pestovanie nenáročnej cykloturistiky.
Poľnohospodárstvo
V obci má sídlo poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce, ktoré hospodári na
poľnohospodárskej pôde v katastroch obcí Žlkovce, Ratkovce, Trakovice a Malženice.
Hlavnými plodinami sú obilniny, kukurica, olejniny, cukrová repa a krmoviny. Družstvo
obhospodaruje aj menší vinohrad.
Zhodnotenie
Obec Žlkovce leží uprostred polí bez priamej blízkosti na pohoria v regióne (Malé
Karpaty, Považský Inovec). Podobne ako susediace obce, resp. obce ležiace pozdĺž štátnej
cesty č. 504 v okrese (od Ostrova po Pečeňady v okrese Piešťany a susedné Ratkovce
v okrese Hlohovec) je obec Žlkovce poľnohospodárskou obcou s relatívne slabými
možnosťami turistiky a CR. Potenciál týchto obcí predstavuje spoločná propagácia,
poľnohospodárska tradícia a kvalitná pôda, čo dáva možnosť zakladania ekologických fariem
popr. roľníckych dvorov. Ponuka vidieckeho turizmu by sa tak orientovala na spoznávanie
života roľníka spolu s prídavnými službami ako predaj bio-produktov, stravovacie služby,
predaj upomienkových predmetov a pod. Nevýhodou regiónu však môže byť priama blízkosť
atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Čo sa týka letnej a zimnej turistiky, ponuka
by sa mala orientovať na ponuku blízkych miest a obcí (Hlohovec, Piešťany, Chtelnica atď.).
Žlkovce: Kostol a socha sv. Floriána

(Zdroj: www.zlkovce.sk)
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