
 Amfiteáter
Kultúrnym stánkom obce  
je amfiteáter, ktorý každoročne 
žije hudobnými festivalmi. Jeho 
pódium už otestovali SĽUK-ári, 
Radošinci a ďalší významní 
umelci. K „inventáru“ amfiteátra 
patrí aj drevená plastika škriatka 
Škripeka – maskota obce. Tento 
malý, škaredý škriatok s guľou  
na pleci podľa pohanskej mytoló-
gie odmeňoval obyvateľov obce 
za „nečisté služby“. Amfiteáter  
je už každoročne dejiskom obľú-
beného miestneho podujatia  
„V Bohunicách pri kaštieli“. 

 Umelecká škola
Základná umelecká škola, ktorú 
spravuje obec, rozvíja v deťoch 
cit pre umelecké smery napr. 
v oblasti tanca, hudby, výtvarnej 
výchovy a literárno-dramatické-
ho prednesu. Riaditeľkou školy 
je talentovaná Mgr.art. Kristína 
Marečková Dis.art. Aj vďaka 
ostatným pedagógom sa nadané 
deti zúčastňujú rôznych  
vystúpení, súťaží a koncertov.

 Anglický park
Keď vstúpite do areálu kaštieľa, 
ocitnete sa vo veľkorysom 
priestore anglického parku  
plnom zelene, vzácnych stro-
mov, drevín a rastlín. Žiaľ, dnes 
tu už nenájdete dvadsať metrov 
vysoký ľaliovník tulipánokvetý, 
ktorého kvety sa podobali  
kvetom veľkých tulipánov,  
ani platan, pod ktorým v terén-
nom zlome vytvorili tzv. ľadov-
ňu. Ak do nej v zime narúbali  
ľad z potoka, ovocie i mäso  
tu skladovali celé leto.  

 Blavanka
O tom, že „hudba je most, ktorý 
spája ľudí z rôznych brehov“ vedia 
aj vo folklórnom súbore Blavanka. 
Vznikol v roku 2001 a názov  
si odvodil od riečky Blava prete-
kajúcej obcou. Repertoár súboru 
tvorili najskôr len slovenské ľudové 
piesne, postupne ich rozširovali  
aj o ľudové pásma a scény zo života 
dediny v minulosti. Pravidelne tak 
oživujú staré ľudové zvyky  
a tradície. Okrem vystupovania  
pri rôznych slávnostných príležitos-
tiach v obci, vystupuje súbor 
i v okolitých dedinách a rovnako  
v zahraničí.  

 Kostol sv. Michala
 Archanjela
Zamurovaný kameň v stene pres-
bytéria Kostola sv. Michala Archan-
jela pripomína pôvodný kostol, 
postavený na konci 12. storočia  
v gotickom slohu. Stál na najvyš-
šom mieste obce, v priestoroch 
dnešnej fary. Súčasný priestrannejší 
klasicistický kostol slúži svojmu 
účelu od roku 1832. Typickým zna-
kom tunajšieho dreveného organu 
je klaviatúra Mozartovho typu  
s obrátenou farebnosťou poltónov 
a celých tónov. 

 Barokový kaštieľ
Pýchou obce je kaštieľ postave-
ný v 18. storočí grófom Dezasse 
v neobarokovom slohu. Ako 
plynul čas, menil sa jeho vzhľad 
i význam. Koncom 19. storočia 
jednoposchodový kaštieľ s obyt-
nou a hospodárskou funkciou 
noví majitelia, gróf Platen  
s manželkou žijúci vo Viedni, 
premenili na svoje romantické 
letné sídlo. Dnes sa v tomto 
prostredí s nádychom histórie 
môžete ubytovať i vy.  

 Elektráreň
Pre výstavbu atómovej elek-
trárne bolo pôvodne na mape 
Československa zakreslených 25 
potenciálnych miest. Prísne kritériá 
napokon splnila lokalita pri obci 
Jaslovské Bohunice. Do prevádzky 
bola uvedená v roku 1972. Ako 
člen „rodiny“ atómových elektrární 
je odvtedy obec známa aj vo svete. 
Zaujímavosťou je, že v nej pracujú 
aj dvaja členovia známej hudobnej 
recesistickej skupiny „Karpatské 
chrbáty“, ktorým v humorných 
textoch málokto konkuruje.

POSKLADAŤ DO MINISPRIEVODCU

Atómová elektráreň  
v Jaslovských Bohuniciach.

Kostol sv. Michala Archanjela

V amfiteátri obce vystupoval  
už aj SĽUK

TURISTICKÝ MINISPRIEVODCA

JASLOVSKÉ BOHUNICE
Ak vám prekáža ruch mesta a radi sa vydáte za hľadaním 
„neobjaveného“, zavítajte do Jaslovských Bohuníc,  
obce, ktorá „posiela“ energiu do všetkých kútov Sloven-
ska. Nájdete tu romantické prostredie kaštieľa obklo-
peného anglickým parkom. Nostalgickou spomienkou 
na zašlú slávu tunajších mlynov je torzo jedného z nich. 
Obec sa pýši  vlastným folklórom a zvykmi. Prírodný am-
fiteáter v anglickom parku „hostí“ hudobné festivaly. 

Kaštieľ Jaslovské Bohunice 
z 18. storočia

ZAUJÍMAVOSTI O OBCI

ŽIVÁ HISTÓRIA ZMYSEL PRE UMENIE

 Pod krídlami anjela
Všetky tri časti dnešných 
Jaslovských Bohuníc – Jaslovce, 
Bohunice i Paderovce – mali  
k sebe odjakživa veľmi blíz-
ko. Snáď aj kvôli spoločnému 
ochrancovi – sv. Michalovi 
Archanjelovi.  Novodobé dejiny 
obce sa začali písať v roku 1978, 
kedy sa k Jaslovciam a Bohu-
niciam pridali aj  Paderovce.  
Zjednotená obec tak spoločnými 
silami  prekonala počiatočné 
obavy z výstavby atómovej 
elektrárne. 
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 Sekerka
 a pohrebisko
Osídlenie územia dnešných  
Bohuníc siaha až do doby 
kamennej. Dôkazom je nález 
kanelovej keramiky v susedstve 
dnešného kaštieľa a neolitickej 
kamennej sekerky, ktorú v roku 
1962 náhodne objavil žiak mies- 
tnej Základnej školy. Pohrebisko 
skrčencov spred 3 500 rokov  
datuje toto územie aj do doby 
bronzovej. Objavené bolo tiež 
nečakane pri budovaní cesty  
k atómovej elektrárni.



 Torzo mlyna
Štyri mlyny. Tým sa môže pochváliť 
máloktorá obec či mesto. Jaslovské 
Bohunice v minulosti áno. Jeden  
z nich, Mlyn Klarisiek, stál na mies-
te dnešného amfiteátra. Majitelia 
kaštieľa ho využívali na výrobu 
elektriny, neskôr ho premenili  
na pálenicu. Súčasťou Bohuníc bol  
tiež Jezuitský mlyn. Adamcov  
a Pavlovičov mlyn patrili k Jaslov-
ciam. Torzo Pavlovičovho mlynu 
v areáli strelnice je poslednou 
spomienkou na ich zašlú slávu.

 Jazdecký klub AXA
A čo tak si to vyskúšať v kon-
skom sedle? Jazdecký klub  
Axa, založený v roku 2000,  
sa okrem výcviku parkúrových 
koní venuje aj rekreačnému 
jazdeniu. Menej skúsení môžu 
zostať s trénerom v pieskovej 
jazdiarni, skúsenejší môžu 
vyraziť do okolia. Cieľmi sú už 
tradične okolité dediny či lúka 
pri „Areáli Mlyn“. Nie nadarmo 
sa hovorí, že výhľad z konského 
chrbta je ten najkrajší!

 Strelnica Mlyn
V bohunickej strelnici Mlyn 
nájdete strelište pre Skeet, Trap, 
automatický a univerzálny Trap. 
Trénujú tu nielen začínajúci strel-
ci, ale aj slovenská štátna  
reprezentácia! Ak ste práve dos- 
tali nápad a chuť vyskúšať  
si streľbu z brokovej zbrane  
a nemáte vlastnú zbraň ani zbroj-
ný preukaz,  žiaden problém. Pod 
dozorom skúseného inštruktora 
si tu zastrieľať môžete. Stačí 
vopred kontaktovať správcu.

 Gastronómia  
 kaštieľa
V reštaurácií so zimnou záhra-
dou si vychutnáte jedlá moder- 
nej medzinárodnej gastronómie 
s prvkami tradičnej kuchyne. 
Nádherná renesančná reštau-
rácia je pravidelným miestom 
konania rodinných osláv  
a obchodných stretnutí. Svadbu 
vám dokonca pripravia nielen  
v priestoroch kaštieľa, ale  
i v štýle „garden party“ pod 
stanom v areáli kaštieľa. Čaká 
vás jedinečný zážitok!

 Kaštieľ a hotel
Láka vás predstava prenocovať 
na miestach, kde kedysi noco-
vali grófi? Kaštieľ*** Jaslovské 
Bohunice vám túto možnosť 
ponúka. Interiér  s historickými 
prvkami poskytuje komfortné 
ubytovanie v trinástich izbách 
a apartmánoch. Okolitý park 
garantuje súkromie a pokoj. 
Hotelové wellness centrum  
s bazénom, fínskou saunou  
a možnosťou masáže prispeje  
k dokonalej relaxácii.  
Zamilovaní môžu využiť ponuku  
romantických balíčkov. 
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RÔZNE
TOP PODUJATIA
Obec organizuje rôzne kultúrne 
podujatia a akcie počas celého 
roka ako napríklad: Fašangy, 
Veľkonočné tvorivé dielne, Sta-
vanie mája, MDD, Deň Rodiny, 
Rozlúčka s prázdninami, Výroba 
adventných vencov, Strašiaci, 
Lampiónový sprievod a Sil-
vestrovský ohňostroj.  
 
Čerešničkou programu sú kaž-
doročne festivaly  V Bohunicách 
pri kaštieli a Countryfest. Oba 
sa konajú v prostredí prírodného 
amfiteátra. V rámci Countryfestu 
sa na pódiu predstavia známe 
slovenské i zahraničné skupiny a 
interpreti. Pre rodiny s deťmi sú 
pripravené rôzne sprievodné akcie, 
zábavné súťaže a hry. Nechýba 
občerstvenie a rôzne atrakcie do-
tvárajúce festivalovú atmosféru.

„Gulášovú pohodu“ si rozhodne 
nenechajte ujsť. Ochutnáte guláš 
uvarený viac ako dvadsiatimi tíma-
mi, spomedzi ktorých sa vyhodnotí 
„ten najlepší“. Tešiť sa môžete aj  
na pestrý hudobný program.

KONTAKT
Turistické informačné cen-
trum – Región TIRNAVIA 
Trojičné námestie 1, Trnava,  
tel.č.: +421 33 32 36 440, 
e-mail: info@trnavatourism.sk  
- je divíziou Trnava Tourism 
(oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu). 
 
Obec Jaslovské Bohunice  
je súčasťou turistickej destiná-
cie TIRNAVIA – Trnavy a okolia. 
V rámci regiónu TIRNAVIA od-
porúčame navštíviť aj atrakcie 
a zaujímavosti v meste Trnava 
a v obciach: Smolenice, Suchá 
nad Parnou, Ružindol  
a Špačince.  
 
Tešíme sa na vás!  
V TIRNAVII – regióne  
svetových vín! 

www.regiontirnavia.sk

KONTAKT  
JASLOVSKÉ BOHUNICE 
Obecný úrad Jaslovské Bohunice 
Nám. sv. Michala 36/10A,  
919 30 Jaslovské Bohunice
Tel. číslo: +421 33 55 92 121
E-mail: obec@jaslovske-bohunice.sk
www.jaslovske-bohunice.sk

Titulná ilustrácia monografie obce z „dielne“ 
umelkyne Evy Adamovej

JASLOVSKÉ BOHUNICE
Turistický minisprievodca

Zachovalá časť starého mlyna

KAM ZAMIERIŤ
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Fínska sauna v Kaštieli***  
Jaslovské Bohunice

KDE SA UBYTOVAŤ A NASÝTIŤ
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Izba v Kaštieľi*** Jaslovské 
Bohunice


