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Radosť vrátiť sa 
Leto a cestovanie spolu úzko súvisia. Lenže na to, aby sme sa
niekam vybrali, potrebujeme aj motív. Inými slovami, hľadáme
odpoveď na otázku, prečo pôjdeme práve tam? Ponúkame vám
tip na výlet – obec Smolenice v Trnavskom kraji. A samozrejme,
jedným dychom aj odpovede na otázku: Prečo?

Určite sa oplatí vystúpiť po 99 schodoch 
do zámockej veže. Odmenou vám 
bude prekrásny výhľad do okolia. 

Neopakovateľné výhľady na Trnavskú 
tabuľu aj na druhú stranu – pri peknom 

počasí môžete ďalekohľadom vidieť 
aj mohylu M. R. Štefánika 

na Bradle – nikde inde neuvidíte.

(do Smoleníc)

1
či už prichádzate do Smoleníc v smere od Trnavy, či z opačnej strany od 
Skalice, či pôjdete autom, vlakom, na bicykli, alebo peši, Smolenický zámok 
vám doslova udrie do očí. Pripomína maják, ktorý každému pocestnému 
zvestuje, že do rozprávkového cieľa zostáva už iba krok. Nie je divu, že jeho 
romantická silueta sa stala mimoriadnym lákadlom aj pre filmárov. Zámok stojí 
na miestach, kde už v 14. storočí stál strážny hrad. Jeho majitelia sa postupne 
menili, ale všetkých spájal minimálny, takmer žiadny záujem o jeho údržbu. Aj 
preto sa pôvodná stavba postupne menila na ruiny. Až rod Pálfiovcov, ktorému 
patrili zrúcaniny od 80. rokov 18. storočia, začal s prestavbou a budovaním. 
O jeho dnešnú podobu sa zaslúžil gróf Jozef Pálfi, vzdelaný, scestovaný 
a svetaznalý muž. On rozhodol o vybudovaní romantického sídla. Hovorí sa, 
že inšpiráciu získal v toľko obdivovaných zámkoch pri francúzskej rieke Loire. 
Stavbou poveril Jozefa Huberta, ktorý staval aj Bojnický zámok. Ak vám teda 
ten Smolenický niečo pripomína, možno teraz už viete, čo.

... lebo vás privíta najmladší zámok na Slovensku
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Radosť vrátiť sa 
Zámok obkolesuje prekrásny 

anglický park s jazierkom 
a lavičkami, tu si oddýchne 

celá rodina.

tip na  

výlet

2
... lebo tu žila vyspelá kultúra už v dobe železnej 
Lokalita, v ktorej sa Smolenice rozkladajú, bola osídlená už v 7. storočí p. n. l. 
Nad obcou, na kopci Molpír, stálo hradisko od staršej doby železnej. Patrilo 
k najrozsiahlejším stavbám tej doby – malo rozlohu 12 hektárov. Žilo tu obyvateľstvo, 
ktoré nie je možné etnicky definovať, ale v každom prípade to boli nielen roľníci,  
ale aj zruční kováči, mlynári, výrobcovia šperkov a tkáči. Žiaľ, ako to už v dávnoveku 
bývalo, prišla apokalypsa v podobe nomádskych Skýtov, ktorí hradisko na prelome  
7. a 6. storočia p. n. l. dobyli a vypálili. Napriek tomu sa život na Molpíri neskončil. 
Nadišla doba Keltov a nakoniec Slovanov.
Archeologický výskum na hradisku priniesol neoceniteľné nálezy (keramiku, zbrane, 
nástroje, ale aj sklené perly), ktoré si môžete prezrieť v múzeu Molpír. Návštevníkovi 
s aspoň štipkou fantázie sa však najviac odmení samotné hradisko. Je neuveriteľné,  
že sa môžete rukou dotknúť dosiaľ zachovaných  kamenných hradieb spred  
2 700 rokov, postáť na miestach strážcov brán alebo si predstaviť dym z posvätných 
ohňov na obetných miestach. 

3... lebo tu môžete ochutnať najlepšiu 
medovinu na svete a medový burčiak
Malokarpatská oblasť je v mysliach väčšiny ľudí 
spojená s vínom. Orešanské červené, Modrý 
Portugal. Lenže v tejto obci nájdete aj miestnych, 
a súčasne svetových špecialistov – výrobcov 
Včeloviny. Zjednodušene povedané, Včelovina 
je originálny názov produktu, ktorý poznáme vo 
všeobecnosti ako medovinu. Lenže smolenická Včelovina 
má svoje zvláštnosti, výrobné tajomstvá, ktoré z nej robia niečo mimoriadne. Na 
svetovej súťaži organizovanej Svetovou federáciou včelárov Apimondia získala 
zlatú medailu a bol jej udelený titul „Najlepšia medovina na svete“. K tomu niet 
čo dodať. Alebo možno predsa len. Majitelia firmy, ktorá Včelovinu vyrába, 
robia aj medový burčiak. Neveríte? Vysvetlenie je celkom logické. Pri výrobe 
Včeloviny musí med skvasiť. No a v určitej fáze, rovnako ako pri výrobe vína, 
vzniká medziprodukt – medový burčiak. Na rozdiel od hrozna, ktorého oberačka 
a spracovanie je sezónnou záležitosťou, med sa dá pomerne ľahko skladovať 
a pri správnom ošetrovaní si udržiava dostatočne dlho svoje vlastnosti. Aj preto 
môže byť medový burčiak celoročným kvalitným medziproduktom. A ak neveríte, 
odporúčame navštíviť architektonicky zaujímavú firmu Včelco takmer na konci 
Smoleníc, smerom na Trstín. Tam ochutnáte a nakúpite nielen svetovú Včelovinu, 
ale aj med a produkty z neho. 
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Pán starosta, po prechádzke 

obcou vidno, že Smoleni-

ce urobili  výrazný pokrok 

v propagácii svojich pamia-

tok a zaujímavostí. Asi by to 

nešlo bez Vášho prispenia...

Cestovný ruch je mojou 
„srdcovkou“ už niekoľko rokov. 
Už ako poslanec – starostom som 
len niekoľko mesiacov – sme sa 
s podobnými nadšencami ako 
ja snažili vytvoriť podmienky, 
ktoré by k nám prilákali turistov. 
Naše úsilie sa uberalo dvoma 
smermi. V Smoleniciach sme 
v roku 2010 založili geografický 
klaster. V ňom sú združení všetci 
tí, ktorým záleží na kvalitnej 
prezentácii a propagácii našej 
obce a majú niečo spoločné 
s cestovným ruchom. Podarilo 
sa nám urobiť z konkurentov 
partnerov, ktorí „ťahajú“ za 
rovnaký koniec pomyselného 
povrazu. Spolufinancovali sme 
výrobu reklamných materiálov 
o obci, umiestnenie náučných 
tabúľ a máp, skvalitnili sme 
činnosť informačnej kancelárie. 
Na internete nájdete virtuálnu 

mapu s 3D pohľadmi. Druhým 
smerom je prezentácia našej obce 
navonok, na výstavách a veľtrhoch 
cestovného ruchu. 

Na ktoré aktivity ste 

najviac hrdý?

Teším sa na všetky akcie, ale 
predovšetkým na tie, ktoré svojím 
rozmerom prekračujú hranice 
našej obce. Tento rok sa v auguste 
na lúkach v zámockom parku 
uskutoční už 9. ročník charitatívnej 
akcie Na kolesách proti rakovine. 
Minulý rok prišlo na toto podujatie 
5 000 návštevníkov a vyzbieralo 
sa takmer 4 400 eur, ktoré boli 
určené na nákup prístroja do 
Ústavu experimentálnej onkológie 
sav. 

reň, prameň alebo kaňon 
Občasného vodopádu, 
ktorý sa v letnom období 
stráca, pretože jeho vody 
presakujú do podzemných 
krasových pôd. A možno 
vás čaká ešte jedno príjem-
né prekvapenie. V okoli-
tých lesoch žije množstvo 
vysokej zveri. Ak sa budete 
počas turistiky správať tak, 
ako sa má, pokojne môžete 
zbadať čriedu laní, jeleňa 
alebo muflónie mamičky 
s mláďatami. 

6
... lebo je to rodisko  
svetového vynálezcu
Každé mesto, každá obec je hrdá na svojich ro-
dákov. V Smoleniciach sú právom hrdí na Štefana 
Baniča, vynálezcu padáka. Tak ako mnohí Slováci, 

aj Banič odišiel v roku 1907 do Ameriky 
za prácou. Tam navrhol, v roku 1913 
zostrojil, na vlastnej koži vyskúšal 
a nechal si patentovať svoj vynález 
– padák. Neskôr predal svoj patent 

americkej armáde, vraj za smiešnu 
sumu v porovnaní s tým, aký význam 

padák má. Po návrate na Slovensko bol 
jedným z bádateľov v jaskyni Driny. Dnes 

nájdete pred starou školou, ktorú navštevo-
val, bustu a slávnemu rodákovi je venovaná aj 

expozícia v Múzeu Molpír. Miestom posledného 
odpočinku Štefana Baniča je miestny cintorín 
v Smoleniciach. 

Anton 
Chrvala
starosta 

Smoleníc

...  lebo za jeden deň všetko nestihnete
Je ešte veľa míľnikov, pri ktorých sme sa nestihli zastaviť. 
Kaplnka sv. Vendelína s pálfiovskou hrobkou, kalvária, 
Kostol narodenia Panny Márie, pred ktorým stoja 
300-ročné lipy. Je toho viac, čo stojí za pozornosť. Vráťte 
sa do Smoleníc...

4
... lebo tu nájdete jedinú sprístupnenú jaskyňu  
na západnom Slovensku
Z časti Smoleníc zvanej Jahodník je už iba kúsok k jaskyni 
Driny, ktorá je súčasťou krasového územia Malých Karpát. Bola 
sprístupnená v roku 1935. Jaskyňu tvoria puklinové chodby 
s bohatou sintrovou výzdobou. Sinter sa vytvára vyzrážaním 
uhličitanu vápenatého z vôd, ktoré presakujú puklinami v strope 
alebo v stenách jaskyne. Po uvoľnení oxidu uhličitého sa kalcit 
vyzráža vo forme sintra. Pre túto jaskyňu sú typické sintrové 
záclony so zúbkovým lemovaním, domáci im hovoria slonie uši. 
Ale nájdete tu aj stalagmity, stalaktity, sintrové jazierka. V jaskyni 
žije niekoľko druhov netopierov, ktorých vaša prítomnosť 
nevyvedie z rovnováhy. A keď sprievodca na chvíľu zhasne svetlo, 
„uvidíte“ na vlastné oči nefalšovanú, naozajstnú tmu tmúcu.

5... lebo vás očarí 
prekrásna príroda
Smolenice ležia v Chráne-
nej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty. Nádherné lesy a lúky 
sú popretkávané pavuči-
nou turistických chodníkov 
a cyklotrás, ktoré sú kvalit-
ne značené. Nechýbajú ani 
náučné tabule. Cesty a chod-
níky nie sú rovnako náročné, 
závisí len od vás, akou trasou 
s akým stupňom obťažnosti sa 
vyberiete. Rodiny s malými 
deťmi zrejme uprednostnia 
nenáročné, kratšie trasy. Na 
svoje si však prídu aj horolezci 
na Havranej skale, cyklisti na 
horských bikoch alebo zdatní 
turisti pri výstupe Čertovým 
žľabom na Záruby, najvyšší 
vrchol Malých Karpát. Ale ujsť 
by ste si určite nemali nechať 
ani lokality s názvami Vlčia-
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