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Múzeum

Hotel

Osvetové stredisko

Administratívna budova

Galéria

Kaštieľ

Kostol

Park

Pamätník

Hrad

Pamätný dom

Kaplnka

Karner

Socha, plastika

Súsošie

Starobinec

Vodný mlyn

Zámok

Zvonica

Židovský cintorín

Socha, plastika na stĺpe

Archeologická lokalita

Biskupský palác

Pranier

Pošta

Knižnica

Komplex budov

Veterný mlyn

Žrebčín

Pevnosť

Mestské opevnenie

Meštianský dom

Kúpele

Synagóga

Divadlo

Cestný most

Hvezdáreň

Jaskyňa

Kúria

Mestská veža

Kalvária

Božia muka, kríž

Náhrobník

Technická pamiatka

Pamätná tabuľa

Fara

Žitnoostrovné múzeum

Žitnoostrovná knižnica

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Súbor sôch – Golgota 

Barokový Žltý kaštieľ , Vermesova vila 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie a Socha sv. Mikuláša, 
sv. Trojice a socha na stĺpe – Panna Mária 

Vlastivedné múzeum

Západoslovenské múzeum

Galéria Jána Koniarka, Synagóga – centrum súčasného umenia

Ortodoxná synagóga 

Divadlo Jána Palárika 

Knižnica Juraja Fándlyho 

Kostol sv. Trojice – miestna časť Modranka, Kostol sv. Jozefa, 
Kostol ev. a. v., Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Jána Krstiteľa, 
Trinitársky kláštor s Kostolom sv. Trojice, Kostol sv. Heleny so špitálom,
Františkánsky kláštor s Kostolom sv. Jakuba staršieho, Uršulínsky kláštor 
s Kostolom sv. Anny, Klariský kláštor s Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, 
 Náhrobník M. Dohnányho

Mestské tehlové opevnenie  

Socha na stĺpe – Panna Mária s dieťaťom, Socha na stĺpe – sv. Jozef, 
Socha na stĺpe – Panna Mária s dieťaťom 

Galantská knižnica

Galantské osvetové stredisko

Pohrebná esterházyovská  kaplnka  

Renesančný kaštieľ – miestna časť Nebojsa, renesančný kaštieľ  
Renesančno-novogotický kaštieľ s parkom  

Kostol sv. Štefana s areálom s farou a Socha Panny Márie s dieťaťom

Socha na stĺpe – Pieta – miestna časť Nebojsa

Socha Svätica – miestna časť Nebojsa

Vlastivedné múzeum

Cholerová kaplnka 

Pomník Antona Bernoláka, Pomník padlým v I. sv. vojne

Barokový kaštieľ s areálom – Káčerov majer, Mestský renesančný palác, 
Letohrádok – záhradný pavilón 

Súbor meštianskych domov, Pavilón – Spiegelsaal 

Zvonolejáreň bratov Fischerovcov, Kováčska dielňa, Vodojem, Plnoautomatizovaný mlyn, Cukrovar 

Hvezdáreň a planetárium

Židovský cintorín 

Socha na stĺpe – Immaculata, socha na stĺpe – sv. Vendelín, 
súsošie na stĺpe – sv. Trojica

Socha sv. Ján Nepomucký, Panna Mária Šaštínska, sv. Florián, Pieta

Trnavské osvetové stredisko

Koniareň kláštora trinitárov

Komplex Trnavskej univerzity s pamätnými tabuľami Petra Jilemnického, 
Štefana Moyzesa, SNP a založenia univerzity

Radnica s pamätnou tabuľou 700. výročia založenia mesta, 
Súbor administratívnych budov 

Kláštor františkánov s Kostolom Všetkých svätých, Kostol sv. Michala
Kostol sv. Ducha so špitálom  
Kaplnka sv. Anny

Meštiansky dom, Mestský palác – Hotel Jeleň 

Pamätná tabuľa Jána Amosa Komenského

Barokový kaštieľ s empírovým divadlom a parkom – Hlohovecký zámok 

Pomník Šuleka a Holubyho  - miestna časť Šulekovo

Balneologické múzeum, Vojenské historické múzeum

Kríž  - miestna časť Kocurice

Náhrobník F. Goldsteina 

Kolonádový most s plastikou Barlolámača, cestný most – Krajinský

Kúpeľný park, Mestský park s pomníkmi 
Kúpeľná dvorana – Cour salón

Schneibnerova vila so záhradou 

Hotel Lipa, Hotel Cour, Hotel Eden

Súsošie – Kalvária s plastikami, Súsošie – sv. Trojica 

Biskupský palác 

Pamätný dom Mikuláša Schneidra-Trnavského 
s pamätnou tabuľou Mikuláša 
Schneidra-Trnavského, 
Pamätný dom  Juraja Haulika 

Baroková sziladiovská kúria s pivnicou 

Mestská veža 

Fara 

Poštový a telegrafný úrad 

Súbor plastík (Chlóis,Hermes, Athéna,  Demeter) 

Dieselová elektráreň 

Liečebný dom s parkom – Thermia palace
Kúpeľný dom – Balneoterapia Irma
Kúpalisko Eva s areálom 
Súbor kúpeľných domov – Napoleónske kúpele 
Liečebný dom – Grand hotel Royal 
Liečebný dom Jalta, Liečebný dom Zelený strom 
Liečebný dom – Hotel Excelsior

Záhorské múzeum

Záhorská galéria

Záhorská knižnica

Pamätný dom a pamätná tabuľa Orgoníka Kunovského 
– miestna časť Kunov 

Pomník popraveným v roku 1848 – miestna časť Čáčov
Pomník padlým v roku 1848 – miestna časť Čáčov

Židovský cintorín – miestna časť Čáčov

Kostol Navštívenia Panny Márie s karnerom sv. Ducha a Socha sv. Floriána 

Neskorobarokový kaštieľ Machatka s parkom 

Hrob s náhrobníkom Štefana Fajnora – miestna časť Čáčov

Záhorské osvetové stredisko

Prícestný kríž – miestna časť Čáčov

Pranier 

Kostol sv. Štefana a Socha sv. Vendelín a socha na stĺpe – sv. Florián, 
Kláštor johanitov (ruina)
Pomník rumunskej armády, Pomník SNP, Pomník Ludwíga van Beethovena,  
Pomník Trajana – Benešovského

Židovský cintorín 

Pomník Dr. Pavla Blaha, Pomník Daniela Gabriela Licharda, Pomník J. A. Komenského   

Starobinec a Kaplnka sv. Alžbety 

Pamätná fara ev. a. v. s pamätnou tabuľou Tablica, Boora a Licharda,

Kostol ev. a. v., Kostol sv. Michala s karnerom sv. Anny, pamätnou tabuľou 
Františka Víťazoslava Sasinka, sochou sv. Floriána a sochou sv. Jána Nepomuckého
Františkánsky kláštor s Kostolom Panny Márie Sedembolestnej, 
Paulínsky kláštor s Kostolom sv. Pavla pustovníka, Kláštor milosrdných bratov 
s Kostolom sv. Trojice, Jezuitský kláštor s Kostolom sv. Františka Xaverského     

Pamätný dom a pamätná tabuľa Mirka Nešpora, 
Pamätný dom a pamätná tabuľa Dr. Pavla Blaha, 
Pamätný dom a pamätná tabuľa Daniela Gabriela Licharda, 
Pamätný dom a pamätná tabuľa  Františka Víťazoslava Sasinka, 
Pamätný dom a pamätná tabuľa - Škarniclová tlačiareň   

Rotunda sv. Juraja 

Radnica 

Kultúrny dom 

Súsošie na stĺpe – Panna Mária s dieťaťom 

Archeologická lokalita – Mohylník 

Mestské opevnenie 

Meštiansky dom – Stará radnica, Pamätný meštiansky dom 
a pamätná tabuľa Jána Amosa Komenského, Hottmarovský dom, Mittakovský dom, 
Súbor meštianskych domov, Quadányho dom 

Náhrobník Daniela Gabriela Licharda, Náhrobník Dr. Pavla Blaha, 
Náhrobník Michala Boora  

Kultúrno–historická mapa Trnavského samosprávneho kraja
je praktickou pomôckou, ktorá poskytuje prvotné informácie

o kultúrnych inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trnavského samosprávneho kraja,

pamiatkach zapísaných v Ústrednom zozname
národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky

a ostatných významných kultúrnych zariadeniach
v Trnavskom samosprávnom kraji.
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Báč 
•�Františkánsky�kláštor�s�Kostolom��

sv.�Antona�Paduánskeho,�kláštornou�
záhradou�a�sochou�na�stĺpe�–�sv.�Anton�
Paduánsky�

!

Čakany 
•Barokový�kaštieľ�so�záhradou�

!

Dolný Štál 
•Ľudový�dom
•Kostol�sv.�Martina

!

Dunajský klátov 
•Pobrežný�vodný�mlyn�

!

Gabčíkovo
•�Kostol�sv.�Margity�so�sochou�–�Pieta
•�Neskorobarokový�amadeovský�kaštieľ��

s�parkom

!

Holice 
•�Obecný�stĺp�trhového�práva�–�miestna�

časť�Kostolná�Gala�
•�Socha�na�stĺpe�Panna�Mária�s�dieťaťom�

–�miestna�časť�Kostolná�Gala�
•�Kostol�sv.�Petra�a�Pavla�–�miestna�časť�

Kostolná�Gala

!

Hubice 
•��Kostol�Navštívenia�Panny�Márie�
•�Klasicistický�kaštieľ�s�parkom�

!

jahodná 
•�Vodný�mlyn�s�pílou�a�elektrárňou�

!

janíky 
•�Archeologická�lokalita�–�mohyly�a�hra-

disko�–�miestna�časť�Dolné�Janíky�
•�Socha�sv.�Michal�–�miestna�časť�Horné�

Janíky
•�Socha�sv.�Vendelín�–�miestna�časť�

Horné�Janíky

!

kostolné kračany 
•Kostol�sv.�Bartolomeja�

!

kráľovičove kračany 
•��Ľudový�dom
•�Klasicistický�kaštieľ�s�parkom�–�miest-

na�časť�Lesné�Kračany

!

Lehnice 
•�Kostol�sv.�Alžbety�–�miestna�časť�Veľký�

Lég
•�Eklektický�kaštieľ�s�parkom�–�miestna�

časť�Veľký�Lég

!

Lúč na ostrove 
•�Klasicistický�kaštieľ�s�parkom�–�miest-

na�časť�Malá�Lúč

!

Mad 
•�Ľudový�dom�

!

Mierovo 
•�Neskorobarokový�kaštieľ�
•�Kostol�Všetkých�svätých

!

Michal na ostrove 
•�Kríž�–�miestna�časť�Kolónia�
•�Kostol�sv.�Michala�–�miestna�časť�

Kolónia

!

nový Život 
•�Kostol�sv.�Petra�a�Pavla�–�miestna�časť�

Eliášovce
•�Eklektický�pallfyovský�kaštieľ�s�parkom�

–�miestna�časť�Malý�Máger

!

Povoda 
•�Socha�sv.�Ján�Nepomucký�–�miestna�

časť�Pódafa

!

rohovce 
•�Socha�na�podstavci�sv.�Ján�Nepomucký
•�Kostol�sv.�Ondreja�
•�Renesančno�–�barokový�kaštieľ��

s�parkom�

!

Šamorín
•�Pomník�padlým�v�roku�1849�–�miestna�

časť�Mliečno�
•�Kostol�sv.�Margity�–�miestna�časť�Mlieč-

no�-�Bucsuháza
•�Kostol�ev.�a.�v.�
•�Radnica�
•�Paulánsky�kláštor�s�Kostolom�Nanebo-

vzatia�Panny�Márie�
•�Synagóga
•�Kostol�ref.�k.�c.
•�Mestský�vlastivedný�dom

!

Štvrtok na   ostrove
•�Kostol�sv.�Jakuba�staršieho�

!

topoľníky
•Pomník�bojov�z�roku�1848�
•�Pranier

!

Veľký Meder 
•�Pamätné�miesto�na�štrajk��

z�roku�1920�–�miestna�časť�Čalovo�
•�Vlastivedný�dom

!

Vojka nad Dunajom
•�Kostol�sv.�Michala�

!

Vrakúň 
•�Socha�sv.�Ján�Nepomucký�
•�Novoklasicistický�kaštieľ�s�parkom�
•�Ľudový�dom
•�Kostol�sv.�Jakuba�staršieho�s�pranierom�

okres GaLanta

!

abrahám
•Kríž�

!

Čierna Voda 
•�Prícestná�kaplnka�sv.�Jána�Nepomucké-

ho

!

Čierny Brod
•�Súbor�náhrobníkov�
•�Turzovská�kaplnka�sv.�Anny�
•�Renesančná�kúria�–�miestna�časť�Čierny�

Brod�-�Hegy
•�Kostol�Narodenia�Panny�Márie�s�kapln-

kou�Panny�Márie�Sedembolestnej��
a�sochou�Pieta�–�miestna�časť�Čierny�
Brod�–�Hegy

!

Dolná streda
•�Kostol�sv.�Jakuba�staršieho�so�sochou�

na�stĺpe�–�sv.�Ján�Nepomucký�

!

Gáň
•�Kostol�sv.�Rodiny�

!

Hoste
•�Vodný�mlyn�

!

jelka 
•�Vodný�kolový�mlyn�
•�Kostol�sv.�Jána�Krstiteľa

!

košúty
•�Súbor�hrobov
•�Pomník�Štefana�Mojora�

!

kráľov Brod 
•�Socha�na�stĺpe�–�sv.�Michal�

!

Malá Mača
•�Kostol�sv.�Margity
•�Drevená�zvonica�

!

Matúškovo
•�Božia�muka�s�Pietou�
•�Dom�ľudového�bývania�
•�Kaplnka�sv.�Jána�Nepomuckého�

!

Mostová
•�Kostol�Povýšenia�sv.�Kríža�

!

Pusté uľany 
•�Prícestná�socha�–�sv.�Florián�
•�Prícestná�socha�–�sv.�Ján�Nepomucký�
•�Prícestná�socha�–�Ukrižovaný

!

sereď
•�Židovské�kúpele�–�Mikve
•�Pivovar�
•�Klasicistický�kaštieľ�s�parkom�–�Šintav-

ský�hrad
•�Meštiansky�dom
•�Súsošie�na�stĺpe�–�Mariánsky�morový�

stĺp�
•�Kostol�sv.�Jána�Krstiteľa
•�Mestské�múzeum

!

Šalgočka
•�Barokovo�-�klasicistická�zemianska�

kúria�s�parkom
•�Kostol�sv.�Terézie

!

Šintava
•�Pomník�padlých�vojakov�sovietskej�

armády

!

tomášikovo
•�Vodný�kolový�mlyn�
•�Klasicistický�kaštieľ�s�areálom�a�sýpkou

!

Veľká Mača
•Socha�na�stĺpe�–�sv.�Ján�Nepomucký�

!

Veľké Úľany 
•�Malá�Kalvária�

!

Veľký Grob                   
•�Pamätný�ľudový�dom�Kataríny�Brinzovej

!

Vinohrady nad Váhom
•�Kostol�Navštívenia�Panny�Márie�

!

Zemianské sady
•�Socha�na�stĺpe�sv.�Vendelín�

okres HLoHoVec

!

Červeník
•�Kostol�Obetovania�Panny�Márie�so�súbo-

rom�náhrobníkov�
•�Pomník�s�pamätnou�tabuľou�padlým��

v�I.�a�II.�sv.�vojne�
•�Súsošie�na�stĺpe�–�sv.�Trojica

!

Dolné trhovište
•�Kostol�sv.�Juraja�

!

Dvorníky
•�Archeologická�lokalita�(hradisko)�–�

miestna�časť�Posádka

!

Horné otrokovce
•�Klasicisticko�-�novorenesančný�kaštieľ��

s�parkom

!

Horné trhovište
•�Renesančný�kaštieľ�
•�Kostol�sv.�Bartolomeja

!

Horné Zelenice
•�Kostol�ev.�a.�v.�
•Kostol�sv.�Martina

!

jalšové
•�Kostol�sv.�Ducha�

!

koplotovce
•�Súbor�náhrobníkov�
•�Renesančný�frídeský�kaštieľ�s�opevne-

ním,�parkom,�klasicistickou�kúriou��
a�sýpkou�

!

Leopoldov
•�Protiturecká�pevnosť�
•�Cestný�most�
•�Pranier�
•�Socha�na�stĺpe�–�Panna�Mária�s�dieťa-

ťom�
•�Železničná�stanica�

!

Madunice
•�Pomník�Jána�Hollého�
•�Kostol�Narodenia�Panny�Márie�
•�Súsošie�sv.�Vendelína�na�podstavci
•�Pamätná�fara�Jána�Hollého

!

Merašice
•�Pomník�L.�Varga�
•�Tehelňa�s�areálom

!

Pastuchov
•�Socha�sv.�Urban�

ratkovce
•�Kostol�Panny�Márie�Ružencovej�so�so-

chou�na�stĺpe�–�Panna�Mária�s�dieťaťom�
•�Kríž�na�stĺpe

!

sasinkovo
•�Novobarokový�kaštieľ�
•�Kostol�sv.�Kataríny

!

siladice
•�Kríž�a�súbor�náhrobníkov

!

Žlkovce
•�Súbor�náhrobníkov�

okres PieŠťany

!

Banka 
•�Kostol�sv.�Martina�

!

Borovce 
•Empírová�kúria�so�záhradou�
•�Kostol�sv.�Vavrinca�

!

Dolný Lopašov 
•�Kostol�sv.�Martina�s�opevnením,�sochou�

–�sv.�Martina,�reliéfmi�–�archanjela,�
Boha�otca�I.�a�II.,�svätca,�sv.�Ján�Krstiteľ��
a�architektonickými�článkami��

!

Drahovce 
•�Kaplnka�sv.�Cyrila�a�Metóda

!

Dubovany 
•�Náhrobník

!

Ducové 
•�Archeologická�lokalita�–�Veľkomoravský�

dvorec
•�Ľudový�dom�so�stodolou�
•�Súbor�usadlostí

!

Hubina 
•Božia�muka

!

chtelnica 
•Pamätné�miesto�padlých�v�SNP�
•�Neskorobaroková�kúria�
•�Kostol�sv.�Trojice�s�farou�a�krížom��

s�plastikami�
•�Barokový�kaštieľ�s�pavilónmi,�parkom��

a�záhradnými�plastikami�
•�Kostol�sv.�Jána�Krstiteľa�
•�Kaplnka�sv.�Rocha

!

kočín - Lančár 
•�Zvonica�–�miesta�časť�Kočín�
•�Kostol�sv.�Michala�s�opevnením�a�zvoni-

cou�–�miesta�časť�Lančár

!

krakovany 
•Súsošie�na�stĺpe�–�sv.�Rodina�
•�Socha�na�stĺpe�–�Panna�Mária�s�dieťaťom�
•�Kostol�sv.�Mikuláša�s�parkom�a�sochami�

sv.�Jána�Nepomuckého,�sv.�Floriána��
a�sv.�Trojice�

•�Socha�na�stĺpe�–�Immaculata�–�miestna�
časť�Stráže�pri�Krakovanoch

•�Súbor�náhrobníkov�–�miestna�časť�Strá-
že�pri�Krakovanoch�

•�Ranno�-�baroková�kúria�–�miestna�časť�
Stráže�pri�Krakovanoch�

•�Vodný�mlyn�–�miestna�časť�Stráže�pri�
Krakovanoch�

•�Kostol�sv.�Gála�s�opevnením�–�miestna�
časť�Stráže�pri�Krakovanoch

!

Moravany nad Váhom 
•�Renesančný�kaštieľ�s�parkom�a�kapln-

kou�Panny�Márie�Sedembolestnej�
•�Kostol�sv.�Martina

!

nižná 
•�Kostol�sv.�Štefana�s�náhrobníkom�

!

ostrov 
•�Prícestná�socha�na�stĺpe�–�Immaculata��

!

Pečeňady 
•�Socha�sv.�Ján�Krstiteľ
•�Súsošie�na�stĺpe�–�sv.�Anna�a�Panna�

Mária�
•�Klasicistický�kaštieľ�s�parkom�

!

Prašník 
•�Pomník�SNP�
•�Vodný�mlyn�
•�Archeologická�lokalita�–�jaskynné��

sídlisko

!

rakovice 
•�Klasicistický�kaštieľ�s�parkom�

!

ratnovce 
•�Pamätná�vila�a�pamätná�tabuľa�Ludwiga�

van�Beethovena�(Villa�Bacchus)�
•�Kostol�sv.�Margity�Antiochejskej

!

sokolovce 
•�Barokový�kaštieľ�s�parkom�
•�Kríž�s�plastikami

!

Šípkové 
•�Náhrobník

!

Šterusy 
•�Socha�sv.�Ján�Nepomucký�
•�Socha�na�stĺpe�–�Panna�Mária��

s�dieťaťom�
•�Kostol�sv.�Márie�Magdalény

!

trebatice 
•�Kostol�sv.�Štefana�

!

Veľké kostolany 
•�Kostol�sv.�Víta�

!

Veselé 
•�Socha�na�stĺpe�–�Panna�Mária��

s�dieťaťom�
•�Náhrobník�
•�Pamätný�dom�sovietskeho�armádneho�

veliteľstva�
•�Pamätný�ľudový�dom�a�pamätná�tabuľa�

Štefana�Moysesa

!

Vrbové 
•�Židovský�cintorín�
•�Synagóga�
•�Kúria�Mórica�Beňovského�
•�Pamätná�tabuľa�Jozefa�Bučka�
•�Socha�na�stĺpe�–�Pieta�
•�Kostol�sv.�Martina�
•�Pamätná�tabuľa�Jána�Baltazára��

Magina�
•�Zvonica�
•�Pamätný�dom�a�pamätná�tabuľa��

J.�Šándora

okres senica

!

Borský Mikuláš 
•��Kaplnka�sv.�Márie�Magdalény�
•�Pamätný�dom�Jána�Hollého�a�pamätná�

tabuľa�Jána�Hollého�
•�Pomník�Jána�Hollého�
•�Kostol�sv.�Petra�a�Pavla�s�opevnením�–�

miestna�časť�Borský�Peter�
•�Ľudový�dom�–�Sumorovec�–�miestna�

časť�Borský�Peter

!

Borský svätý jur 
•�Kríž�
•�Kostol�sv.�Juraja��

!

cerová 
•Hrad�Korlátka�(ruina)�
•�Barokový�kaštieľ�s�parkom

!

Čáry 
•Pamätný�dom�Martina�Kollára�

!

Dojč 
•�Kostol�Všetkých�svätých

!

Hlboké 
•�Náhrobník�padlých�partizánov
•�Hrob�s�pomníkom�Jozefa�Miloslava�

Hurbana�
•�Pomník�Jozefa�Miloslava�Hurbana�
•�Kostol�ev.�a.�v.�
•�Pamätná�fara�a�pamätná�tabuľa�Sveto-

zára�Hurbana�Vajanského�

!

Hradište pod Vrátnom 
•�Vodný�mlyn�

!

jablonica 
•�Renesančný�kaštieľ�s�parkom�
•�Kostol�sv.�Štefana�Kráľa�s�areálom��

a�súsošie�–�Golgota

!

kuklov 
•�Pamätná�tabuľa�Juraja�Papánka�

!

kúty 
•�Pomník�Andreja�Radlinského�
•�Hrob�s�náhrobníkom�Andreja��

Radlinského�
•�Hrob�s�náhrobníkom�A.�V.�Jurčenka�
•�Kostol�sv.�Jozefa�

!

Lakšárska nová Ves  
•�Kostol�sv.�Vavrinca�s�opevnením

!

Moravský sv. ján 
•�Kostol�sv.�Jána�Krstiteľa

!

osuské 
•�Socha�na�stĺpe�–�sv.�Florián��

!

Plavecký Peter 
•�Súsošie�na�stĺpe�–�Pieta
•�Súbor�ľudových�domov�s�hospodársky-

mi�časťami�
•�Elektrický�mlyn�
•�Kostol�sv.�Petra�a�Pavla�s�opevnením

!

Podbranč  
•�Hrad�Branč�(ruina)�–�miestna�časť��

Horná�Dolina

!

Prietrž  
•�Kostol�ev.�a.�v.�–�miestna�časť�Podhorie

!

Prievaly 
•�Prícestný�kríž�
•�Pranier�

!

rohov  
•�Socha�–�sv.�Florián�
•�Klasicistický�kaštieľ�s�parkom�
•�Kostol�sv.�Kataríny�

!

sekule  
•�Súbor�náhrobníkov��

!

smrdáky 
•�Kúpeľný�dom�s�parkom�

!

sobotište 
•�Kostol�ev.�a.�v.�–�miestna�časť�Javorec�
•�Židovský�cintorín�–�miestna�časť��

Javorec�
•�Barokový�nyáryovský�kaštieľ�s�parkom�

–�miestna�časť�Javorec�
•�Klasicistická�kúria�–�miestna�časť��

Javorec�
•�Pamätná�tabuľa�Samuela�Jurkoviča�–�

miestna�časť�Javorec�
•�Pamätný�dom�a�pamätná�tabuľa�Martina�

Jurzu�–�miestna�časť�Javorec�
•�Pamätná�fara�ev.�a.�v.�a�pamätné�tabule�

P.�Beblavého�a�V.�Šuleka�–�miestna�časť�
Javorec�

•�Habánska�stodola�–�miestna�časť��
Javorec�

•�Habánska�krčma�a�kľúčiareň�–�miestna�
časť�Javorec�

•�Zvonica�–�miestna�časť�Javorec�
•�Ľudový�dom–�miestna�časť�Javorec�
•�Vodný�habánsky�mlyn�–�miestna�časť�

Javorec�
•�Múzeum�Samuela�Jurkoviča

!

Šaštín-stráže 
•�Socha�na�stĺpe�–�Pieta�
•�Paulínsky�kláštor�s�Kostolom�Panny�

Márie�Sedembolestnej,�kaplnkou�Panny�
Márie,�hospodárskou�budovou,�sochou�
na�stĺpe�–�Pieta�a�súsoším�na�stĺpe��
–�sv.�Trojica�

•�Továreň�kartúnová�

!

Štefanov 
•�Stodola

okres skaLica

!

Gbely 
•�Socha�Immaculata�–�miestna�časť��

Cunín�
•�Súsošie�na�stĺpe�–�sv.�Trojica�–�miestna�

časť�Cunín

!

Holíč
•�Pomník�N.�S.�Lunina�
•�Veterný�mlyn�
•�Kaplnka�sv.�Floriána�
•�Pomník�Mirka�Nešpora�
•�Manufaktúra�na�majoliku�
•�Remeselnícky�dom�
•�Meštiansky�dom�
•�Pamätná�tabuľa�demonštrácie�robotní-

kov�v�roku�1932�
•�Kostol�ev.�a.�v.�
•�Pamätná�fara�a�pamätná�tabuľa��

J.�J.�Boora�
•�Podzámocký�vodný�mlyn�s�technickým�

zariadením�
•�Pálenica�–�Liehovar�
•�Obilná�sýpka�
•�Súsošie�na�stĺpe�–�sv.�Trojica�
•�Kostol�Božského�srdca�
•�Kaplnka�Panny�Márie�Loretánskej�
•�Hradná�studňa�
•�Súbor�cestných�mostov�
•�Kapucínsky�kláštor�s�Kostolom��

sv.�Martina�
•�Bytový�nájomný�dom�
•�Neskorobarokový�kaštieľ�s�parkom��

a�areálom�
•�Múzeum�holíčskej�manufaktúry

!

kopčany 
•�Kostol�sv.�Margity�Antiochijskej�
•�Archeologická�lokalita�–�príkostolný�

cintorín�
•�Žrebčinec�a�reprezentačná�budova�

!

Letničie 
•�Kostol�sv.�Jána�Krstiteľa

!

Lopašov 
•�Vodný�mlyn

!

Petrova Ves
•�Kostol�sv.�Ducha�

!

radošovce 
•�Socha�na�stĺpe�–�Pieta�
•�Kaplnka�sv.�Stanislava�
•�Kostol�Narodenia�Panny�Márie�

!

unín 
•�Archeologická�lokalita�–�Hradisko�
•�Kostol�sv.�Martina

okres trnaVa

!

Biely kostol 
•�Barokový�kaštieľ����

!

Bíňovce 
•�Kostol�sv.�Michala

!

Bohdanovce nad trnavou
•�Kostol�sv.�Petra�a�Pavla�s�opevnením��

a�neskorobarokovým�náhrobníkom�

!

Boleráz 
•�Náhrobný�kríž

!

Borová 
•�Kostol�sv.�Štefana�–�miestna�časť��

Klčovany�

!

Brestovany 
•�Klasicistický�kaštieľ�s�parkom�

!

Bučany 
•�Empírová�kúria�
•�Neskorobarokový�kaštieľ�

!

Buková 
•�Hrad�Ostrý�Kameň�(ruina)�

!

cífer 
•�Neskorobarokový�kaštieľ�s�parkom�
•�Kostol�sv.�Petra�a�Pavla�s�opevnením��

a�náhrobníkom�Anny�Márie�Kerekess��
–�miestna�časť�Pác�

•�Archeologická�lokalita�(praveké�sídlisko)�
–�miestna�časť�Pác

!

Dechtice 
•�Kostol�Všetkých�svätých�
•�Socha�na�stĺpe�–�Panna�Mária�s�dieťaťom�
•�Františkánsky�kláštor�Katarínka�(ruina)�
•�Vodné�nádrže�s�areálom
•Kostol�sv.�Kataríny

Dlhá 
•�Kostol�sv.�Margity�s�hradbovým�múrom�

!

Dobrá Voda 
•�Prícestná�socha�na�stĺpe�–�Pieta
•�Pomník�padlým�vojakom�sovietskej�armády�
•�Hrob�s�pomníkom�Jána�Hollého�
•�Fara�s�pamätnou�tabuľou�Jána�Hollého�
•�Hrad�Dobrá�Voda�(ruina)�
•�Kostol�Narodenia�Panny�Márie�
•�Pranier�
•�Pamätný�dom�Jána�Hollého�

!

Dolná krupá 
•�Mauzóleum�Pallavicino�
•�Kostol�sv.�Ondreja�
•�Socha�na�stĺpe�–�Pieta�
•�Klasicistický�brunswickovský�kaštieľ��

s�parkom�a�pamätným�domom�Ludwiga�
van�Beethovena�

•�Hudobné�múzeum�SNM

!

Dolné Dubové 
•�Kostol�Nanebovzatia�Panny�Márie��

s�pamätnou�tabuľou�Jozefa�Ignáca�Bajzu�

!

Dolné orešany 
•�Pranier�
•�Kostol�Nanebovzatia�Panny�Márie��

s�hradbovým�múrom�
•�Kaplnka�sv.�Trojice

!

Horné Dubové
•�Socha�na�stĺpe�–�Panna�Mária��

s�dieťaťom

!

Horné orešany 
•�Súbor�náhrobníkov

!

Hrnčiarovce nad Parnou 
•�Kostol�sv.�Martina

!

kátlovce 
•�Kríž�s�plastikami

!

košolná 
•�Vodný�mlyn�s�technickým�zariadením�

!

križovany nad Dudváhom 
•�Kostol�Povýšenia�sv.�Kríža��

!

Lošonec 
•�Kostol�sv.�Anny�s�hradbovým�múrom�

!

Majcichov 
•�Pamätná�tabuľa�Jána�Palárika��

a�Františka�Richarda�Osvalda�
•�Hrob�s�náhrobníkom�Jána�Palárika
•Kríž

!

Malženice 
•�Božia�muka�
•�Kríž�s�plastikami�a�súbor�náhrobníkov�
•�Súbor�náhrobníkov�
•�Kostol�Nanebovzatia�Panny�Márie

!

naháč 
•�Pamätná�fara�s�pamätnou�tabuľou��

J.�Fándlyho

!

ružindol 
•�Kostol�sv.�Bartolomeja�

!

slovenská nová Ves 
•�Socha�na�stĺpe�–�sv.�Vendelín�

!

smolenice 
•�Smolenický�zámok�s�parkom�
•�Pranier�
•�Archeologická�lokalita�–�Hradisko�Molpír�
•�Kostol�Narodenia�Panny�Márie��

s�náhrobníkom�a�krížom�
•�Socha�Pieta�
•�Pálfiovský�park�
•�Kostol�Narodenia�Panny�Márie��

–�miestna�časť�Smolenická�Nová�Ves�
•�Múzeum�
•Jaskyňa�Driny

!

suchá nad Parnou 
•�Socha�na�stĺpe�sv.�Barbora�
•�Socha�Panna�Mária�
•�Socha�sv.�Urban
•Kostol�sv.�Martina

!

Špačince 
•�Božia�muka�
•�Socha�na�stĺpe�–�Kristus�
•�Kostol�Narodenia�Panny�Márie

!

trstín 
•�Hrob�s�náhrobníkom�Martina�Kollára��

–�miestna�časť�Rosuchov�
•�Kostol�Panny�Márie�–�miestna�časť�

Rosuchov�
•�Kostol�sv.�Petra�a�Pavla�–�miestna�časť�

Rosuchov�
•�Barokový�kaštieľ�–�miestna�časť�Rosuchov
•�Pamätná�fara�s�pamätnou�tabuľou��

Martina�Kollára�–�miestna�časť�Rosuchov�
•�Renesančno�-�barokový�kaštieľ�–�miestna�

časť�Rosuchov

!

Voderady 
•�Novoklasicistický�kaštieľ�s�parkom�
•�Kostol�Navštívenia�Panny�Márie�so�

súsoším�–�Kalvária�

!

Zavar 
•�Socha�na�stĺpe�–�sv.�Barbora�
•�Klasicistický�majláthovský�kaštieľ��

s�ohradným�múrom�a�parkom�
•�Pamätný�dom�Gejzu�Dusíka
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