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Rozvoj obce podľa G21 v Smoleniciach SK „Smolenice 2020“ 
 
Smolenice by mohli svoj turistický potenciál lepšie využiť.  
 
Súčasná situácia: Obec ponúka niektoré pamätihodnosti, ktoré je možné vyhľadať aj cez internet: 
Molpir – najdôležitejšie z nich sú stanovište pravekého hradu, Pálffyovský zámok a jaskyňa Driny. 
Ďalšie turistické zaujímavosti: zážitok z prírody, bicyklovanie, jazda na koni, športové rybárstvo, 
poľovačka a let na klzáku. V zámockom parku sa nachádza aj golfové ihrisko. Pre sprevádzanie po 
prírode sú k dispozícii tri trasy.   
 
Od mája do októbra navštívi Smolenice 7000 až 11000 návštevníkov. Na prenocovanie je pre hostí 
k dispozícii 400 postelí, z toho 250 v zámku. Obec disponuje niekoľkými hotelmi, ale sotva 
niekoľkými súkromnými izbami na prenájom.  
 
Plánuje sa spojenie 21 obcí regiónu do „Malého karpatského partnerstva“ s približne 6000 
obyvateľmi. 
Cieľmi spojenia sú využitie podporných prostriedkov Európskej únie na vybudovanie turistickej 
infraštruktúry, spoločný marketing a rozvoj ponuky. 
 
V Smoleniciach pracuje 9 členná komisia pre turistiku s nasledujúcimi úlohami: vypracovanie 
a poskytovanie aktuálneho propagačného materiálu. Na území obce majú byť informačné miesta, 
s prehľadnými plánmi a kontaktnými adresami. Bude v prevádzke aj internetová kaviareň.  
 
Na úrovni regiónu sa stretávajú starostovia obcí k spoločnému vyvíjaniu projektov. Nadregionálna 
turistická kancelária nie je. 
 
Problemy :  Obec Smolenice má na rozvoj turistiky k dispozícii len málo peňazí. 
Mnohé zaujímavosti a miesta zážitku z prírody sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve, čo sťažuje 
prístup k ním. 
Historické náleziská a pozoruhodnosti sú pod určitým druhom pamiatkovej ochrany, čo sťažuje ich 
turistické využívanie.  
 
Návrhy pre ďalší turistický rozvoj:  
► Vyhodnotenie komisie pre turistiku: Kto je pritom? Koho ešte potrebujeme? 
► Aké tematické ťažiská sa stanovia pre roky 2008, 2009, 2010 atď. 
► Ktoré pozoruhodnosti sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve? Uzavrieť s vlastníkmi dlhodobé 
zmluvy o využívaní. 
► Ďalšie vzdelávanie sprievodcov k určitým témam: dejiny, zážitky z prírody. ... Sprievodcovia 
prezentujú svoje špeciality (vo viacerých jazykoch), ponúkajú ale hosťom aj mnoho iného, robia 
nábor  a predávajú produkty.  
► Vytvoriť identitu: Čo je podstatným turistickým charakteristickým znakom Smoleníc, to uplatniť 
v reklame. 
► Analýza prúdu návštevníkov: Odkiaľ hostia prichádzajú? Ktoré cieľové skupiny treba osobitne 
osloviť? 
► Vývoj produktov. Čo si možno vziať (suveníry, jedlo)? 
► Vytváranie uvedomelosti. Informovanie obyvateľstva. Občania musia stáť za programom, musia 
spolu niesť aktivity a tiež sa uchádzať. 
► Ponúkať ucelené služby: prenájomcovia izieb, poľnohospodári, dopravné podniky, gastronómia, 
aj v rámci mikroregiónu, 
► Vytvorenie manažmentu turistiky s hot-line. 
► Čo môžu návštevníci sami robiť, zažiť? (napr. výroba hrncov). Ponúknuť viacdenné workshopy. 
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Príloha: Výňatok z Homepage 

Malé Karpaty na Západnom Slovensku ukrývajú v blízkosti hradu Smolenice zalesnenú vyvýšeninu, 
nazývanú Molpír. Tu sa nachádzajú pozostatky pravekého hradiska, ku ktorým vedie náučný 
chodník. 

 
Archeologické nálezisko  

Na strategicky dôležitej vyvýšenine na okraji Malých Karpát sa v 7. storočí pred Kr. usídlil ľud 
kalenderbergskej kultúry a zriadil hradisko s rozlohou 12 hektárov. Malo tri dvory, dve predhradia a 
jednu akropolu. Existenciu hradiska náhle ukončila začiatkom 6. storočia pr. Kr. bližšie 
nešpecifikovaná katastrofa. Molpir možno dosiahnuť náučným chodníkom, ktorý začína prikostole 
v Smoleniciach. Výstup na hradisko spríjemňuje nádherný výhľad na siluetu hradu Smolenice. 

Zdroj: Vydavateľstvo Dajana 

Kontakt: Múzeum Molpír Smolenice 

Tel.: +421 (0) 33/557 11 00 
Stará fara, ul. SNP  

919 04 Smolenice  
 

 
Otvorené 
júl - august: 
Denne:  Od  Do 
Út – Ne 10.00 16.00 
Cenník 
Dospelí  10,-Sk 
Deti, dôchodcovia   5,-Sk 
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Jedinou verejnosti prístupnou jaskyňou na juhozápadnom Slovensku je jaskyňa Driny v Malých 

Karpatoch, v blízkosti čarokrásneho zámku Smolenice. 

 
Jaskyňa Driny  

Jaskyňa v skalnej pukline, ktorú objavili v roku 1930, je očarujúca svojim bohatstvom kvaplí. Je dlhá 
680 metrov. Návštevníci môžu obdivovať jej krásu počas prehliadkovej túry, ktorá je dlhá 450 m. 
Prehliadka jaskyne trvá 35 minút.  

Osobitnú pozornosť sa zasluhujú kvapľové záclony so svojou pozoruhodnou zúbkovitou obrubou. 
Najkrajší vápencový výtvor dostal priliehavý názov – Slonie uši. 

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA 
 
Kontakt 

Tel.: +421 (0)33/ 558 62 00E-Mail: caves@ssj.sk 
Web:  www.ssj.sk   

Smolenice  

919 04 Smolenice  
 

 

Smolenice - Trstín - Buková - Plavecký Peter - Bukovina - Smolenice (32 km) 
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Údolná priehrada Buková  

Poloha: Malé Karpaty  
Región: Dolné Považie 

Východiskový a cieľový bod: Smolenice, autobusová stanica SAD, železničná stanica ŽSR, 
parkovisko, okres Trnava. 
Trasa: Smolenice - Trstín (3 km) - Buková (7 km) - Plavecký Peter (6 km) - Bukovina (4 km) - 
Smolenice (12 km) 
Mapa: Záhorie - Považie, mierka 1 : 100 000 (list 6), VKÚ, a. s., Harmanec. 

Popis trasy: Ľahká trasa vedie prevážne po málo frekventovaných verejných asfaltovaných cestách 
k najvyššiemu vrcholu Malých Karpát (Záruby, 767 m) s blízkou zrúcaninou hradu Ostrý Kameň. 
Spája obec Smolenice, v ktorej sa nachádzajú viaceré pozoruhodnosti („rozprávkový zámok“ 
Smolenice, kostol Narodenia Panny Márie, jaskyňa Driny, archeologická lokalita Molpír, národná 
prírodná rezervácia Dolina Hlboče a rekreačné stredisko Jahodník), s priehradou Buková a s 
pamiatkovou rezerváciou ľudovej kultúry Plavecký Peter. 

Quelle: Vydavateľstvo Dajama 
Kontakt 

TINS Touristisches Informationszentrum in Trnava (TINS Trnavský informačný servis) 

Tel.: +421 (0) 33/323 64 40

Fax: +421 (0) 33/323 64 40 

E-Mail: tins@trnava.sk
Web:  www.trnava.sk  

Trojičné námestie 1  

917 01 Trnava  
 

 
 
Galeria trasy 
 
Hrad Ostrý Kameň, oblasť chránenej krajiny Malé Karpaty, Molpír, Plavecký Peter, zámok 
Smolenice, opravovaňa bicyklov – Cyklosport Krampl a Daniš, požičovňa bicyklov – Ivco travel. 
 
Adresa 
Zámocká 18, 919 04 Smolenice  

Značka na mape |  GPS |   
Google Earth  
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Jednou z najväčších atrakcií východného úpätia Malých Karpát je „rozprávkový zámok“ 

Smolenice. Patrí k najdôležitejším, podľa vzoru zámkov v strednom Francúzsku, romanticky 
prebudovaným stavebným dielam Slovenska. 

 
hrad Smolenice  

Zámok bol zriadený na mieste hradu zo 14. storočia. Hrad chránil hraničné priechody v Karpatoch a 
Českú cestu. Od roku 1777 bol vo vlastníctve Pálffyovcov, ktorí ho v druhej polovici 19. storočia 
romanticky prebudovali. Zámok ovláda mohutná veža s vyhliadkovou terasou. Strmé strechy, veže, 
opevnený dvor s kaplnkou a baštami, pekná zeleň dovŕšujú rozprávkové čaro.  

Dnes je zámok Domovom pre pracovníkov Slovenskej akadémie vied a v priebehu celého roka sa 
tu uskutočňujú početné konferencie a sympóziá. Zámok a exteriéry sa rado využívajú ako kulisy pre 
svadobné fotografie, filmy a svadobné slávnosti. Romantický zjav zámku zosilňuje aj okolitý park, 
ktorý prechádza do hustého lesa. 

Zdroj: Dajama 
Kontakt 
Tel.: +421 (0) 33/558 61 91

Fax: +421 (0) 33/558 61 93 

E-Mail: kc-smolenice@savba.sk 
Web:  www.kcsmolenice.sav.sk 

Zámocká 18  

919 04 Smolenice  
 

 
 


