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Žitný ostrov je územie ohraničené hlavným tokom Dunaja a jeho ľavostrannou vetvou, Malým Dunajom. Rozprestiera sa na území od Bratislavy 
po Komárno. Je najväčším riečnym ostrovom Európy a najsuchšou a najteplejšou časťou Slovenska. V historických prameňoch sa najčastejšie 
uvádza maďarský názov tohto regiónu, Csallóköz, ktorého pravopisná podoba sa v rôznych obdobiach menila. Kukkónia je jedno z historických 
označení pre Žitný ostrov, ktoré vzniklo v období vpádu Tatárov. Miestni obyvatelia napodobňovali zvuk žabky kunky červenobruchej „kukk-
kukk“ a používali ho najmä vtedy, keď sa chceli navzájom varovať pred nepriateľom.

www.ostrovzitny.sk
www.kukkonia.sk 

www.thermalpark.sk
www.thermalcorvinus.sk
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Žitný ostrov – Kukkónia

„Je našou povinnosťou spomínať na minulosť a ctiť 
si tradície. Mať rád, vážiť si a chrániť územie, kde žili 

a pracovali naši predkovia, kde sme sa narodili a žijeme.“



Od roku 2014 nesie názov Kukkonia aj občianske združenie, kto-
ré zastrešuje aktivity súvisiace s rozvojom územia ohraničenom 
Malým Dunajom, Dunajom a Váhom. Jeho primárnym cieľom je 
podpora miestnych obyvateľov a podnikateľov v oblasti poľno-
hospodárstva, cestovného ruchu a trávenia voľného času. Kukko-
nia je aj značkou prémiových potravinárskych produktov, ktorá 
je garanciou pôvodu a kvality.  

www.kukkonia.sk

Občianske združenie 
Kukkonia

CYKLOTRASY V REGIÓNE:  KUKKÓNIA APP
Skúsení cyklisti vedia, že je len málo miest, kde sa dá kilo-
metre šliapať do pedálov s minimálnym prevýšením. Žitný 
ostrov (Kukkónia) má preto z každého aspektu vhodné 
podmienky na tento šport. Dá sa tu bicyklovať po cyklot-
rasách, v prírode, na hrádzach a pritom obdivovať Dunaj, človek sa mô-
že zastaviť pri vodných mlynoch. Kukkónia ponúka mnoho príležitostí! 
Podunajská cyklocesta (Donauradwerg), ktorá vedie aj cez Kukkóniu, 
vstupuje na územie Slovenska pri hraničnom priechode Berg a vedie 
až po Štúrovo. Jej celková dĺžka je 168 kilometrov. Kukkonia App je 
bezplatná mobilná aplikácia, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť tu-
ristom a miestnym obyvateľom spoznávanie Žitného ostrova, jeho da-
ností, krás a hlavne miestnych cyklotrás. Od apríla do októbra premáva 
aj Cyklobus: www.sadds.sk

www.kukkoniashop.sk

Potraviny označené značkou Kukkonia sú vyrábané pre spot-
rebiteľov, ktorí dbajú na to, čo jedia, a samozrejme, pre miestnych 
lokálpatriotov, pre ktorých je dôležité, že toto všetko je naše. V čom 
sa líšia od ostatných produktov? Sú na 100 percent poctivými do-
mácimi výrobkami. Ide o tradičné jedlá pripravené moderne. Ne-
obsahujú žiadne „éčka” či konzervačné látky a majú skvelú chuť. 
Kukkonia je prísľubom domáceho a výnimočného.

Tour de Kukkónia – to sú preteky cestných bicyklov a rodinná 
cyklotúra zároveň, ktorá sa koná každoročne, vždy tretiu júnovú 
nedeľu! Zvláštnosťou tohto už tradičného podujatia je to, že trasa 
pretekov nás prevedie naprieč Kukkóniou, teda Žitným ostrovom.
Súťaží sa v troch kategóriách: Tour de Kukkonia s dĺžkou 80 kilo-
metrov je kategória určená predovšetkým pre zdatných cyklistov 
s dobrou kondíciou. Kukkonia Easy – túto kategóriu komfortne 
zvládnu aj príležitostní cyklisti, pri ktorých sa nevyžaduje nadprie-
merná kondícia. Trasa mieria 33 kilometrov. Kukkonia Family má 
10 km a je kategóriou ideálnou pre rodiny s deťmi.

Kukkonia Tradičná zabíjačka – 
nefalšovaná žitnoostrovská zabíjač-
ka. Skvelé jedlá, domáce chute, ne-
opakovateľná atmosféra! V ponuke 
sú také žitnoostrovské pochúťky ako 
zabíjačková pečienka, krvavničky, ja-
ternice, pečená klobása, zabíjačko-
vá kapusta či oškvarky. V programe 
nesmie chýbať súťaž v plnení klobás 
a zápolenie vo varení.

Spoznajte príbeh, históriu, pokla-
dy a pamätihodnosti Žitného ostro-
va – hľadajte knižnú sériu Kukkónia!



Múzeum sa nachádza v priestoroch Žltého kaštieľa v Du-
najskej Strede. Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa zame-
riava na región Žitného ostrova. Vlastní národopisné, ar-
cheologické, historické a prírodopisné zbierky. Súčasná 
stála expozícia múzea pozostáva zo sedemnástich tema-
tických celkov a podáva vierohodný historický obraz o kaž-
dodennom živote, zvyklostiach, starostiach a radostiach 
miestnych obyvateľov. Na prízemí múzea sú umiestnené 
archeologické a paleontologické expozície, na poschodí je 
historická a národopisná časť.

Dunajská Streda je starobylé osídlenie v srdci 
Žitného ostrova v juhozápadnej časti Sloven-
ska, ktoré je od Bratislavy vzdialené 45 kilo-
metrov. Nachádzajú sa tu historické pamiat-
ky, kultúrne zariadenia a obľúbené termálne 
kúpalisko. Je centrom kultúrneho, cestovné-
ho a športového diania.

www.dunstreda.sk

Dunajská Streda

ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM
Občianske združenie Klikk aktívne prispieva k tvorbe kultúrneho živo-
ta regiónu. Prevádzkuje vlastné tlačené a elektronické médiá, vytvára 
videá a realizuje podujatia na Žitnom ostrove. Časopis Klikk Out, kto-
rý nájdete takmer v každej reštaurácii a kaviarni v Dunajskej Strede, 
je jediný bezplatný, kultúrno-spoločenský mesačník v našom regióne. 
Mimoriadne úspešný gastronomický festival s názvom Vydranská veľká 
hostina a Pivný festival priťahuje mnoho návštevníkov. Každoročne sa 
koná Klikk Out Midsummer Party – jedinečný večer elektronickej hudby 
v Thermalparku Dunajská Streda. Od leta 2020 usporiadajú vonkajšie 
divadelné predstavenia vo Vydranoch.

www.klikkout.sk



Ako modrý Dunaj a zlatisté pšeničné polia – ktoré sú farbami žitnoostrov-
ského futbalového klubu – aj DAC 1904 je neoddeliteľnou súčasťou 
a symbolom Kukkónie. Súčasťou vyše 115-ročnej futbalovej tradície 
je národné povedomie, angažovanosť a túžba víťaziť. Každý týždeň 
povzbudzujú mužstvo tisícky ľudí, ktorí pozorne sledujú jeho výko-
ny. Navštívte futbalový zápas dunajskostredského futbalového klubu 
DAC 1904 a zažite jedinečnú atmosféru zápasov. Nový štadión klubu 
– MOL ARÉNA je viac ako obyčajný štadión, vyhovuje predpisom UEFA 
pre štadióny štvrtej kategórie, t. j. môže hostiť medzinárodné a repre-
zentačné stretnutia všetkých vekových kategórií. Vertikálne stĺporadia 
vo vnútri vytvárajú efekt gotického kostola a evokujú silu a odhodlanie 
typické pre DAC. Dĺžka A tribúny je 122,4 metrov, výška 15 metrov na 
štyroch podlažiach a základné rozmery hlavnej budovy sú 90,30 met-
rov x 30,50 metrov. Čierno-biela farba hlavnej budovy odkazuje na 
princípy fair-play. 

www.dac1904.sk

FUTBALOVÝ ZÁPAS KLUBU DAC 1904 A MOL ARÉNA



Thermalpark
DUNAJSKÁ STREDA

THERMALPARK Dunajská Streda je jedno z najobľúbenejších a najnavštevovanejších rekreačných stredísk južného Slovenska. V krásnom prostredí 
v srdci Žitného Ostrova ponúka kvalitné služby a dokonalú relaxáciu pre všetky vekové kategórie. Na ploche 18 hektárov sú návštevníkom k dis-
pozícii štyri vnútorné a šesť vonkajších bazénov. Termálna voda s teplotou do 39 °C, ktorá sa nachádza až v troch bazénoch, má priaznivé účinky 
hlavne na pohybové ústrojenstvo. Pre deti ponúka kúpalisko v letnom období vyžitie v detskom bazéne so zábavnou šmykľavkou, toboganová ve-
ža so siedmimi toboganmi a pestrý animačný program. Milovníci pohybu sú v hlavnej sezóne očakávaní na športových ihriskách (plážový volejbal, 
minigolf, multifunkčné ihrisko, stolný tenis, vonkajší šach). Masážne centrum s pestrou ponukou masáží a špeciálnych procedúr a saunový svet so 
štyrmi saunami (fínska, bio, infra a parná), soľnou kabínou, jacuzzi a ochladzovacím bazénom zaručia návštevníkom bezkonkurenčný oddych a 
uvoľnenie. Tešíme sa na Vás počas celého roka! www.thermalpark.sk



Malé Dvorníky 

Malé Dvorníky leží v srdci Žitného ostrova severovýchodne od mesta Dunajská Streda. 
Obec je jedným z východiskových bodov cykloturistiky. Kultúrne podujatia realizova-
né počas celého roka na miestnom prírodnom amfiteátri obohacujú život tu žijúcich aj 
okolia. Zaujímavosťou môže byť pre návštevníkov obce výstava v Informačno-vzdelá-
vacom centre, ako aj náučný chodník okolo kostola.

www.maledvorniky.sk



Château Amade

Amade Château je 5-hviez-
dičkový štýlový boutique 
hotel, ktorý dýcha históriou 
starobylého rodu Amadeov-
cov a zároveň ponúka doko-
nalý luxus modernej doby. 
Charakteristickými atribútmi tohto histo-
rického kaštieľa sú romantika, štýlovosť a 
tradícia. Hotel má k dispozícii 30 izieb, z 
toho 10 štýlovo zariadených apartmánov 
a 20 luxusných dvojlôžkových izieb. Každá 
izba sa vyznačuje originalitou zariadenia. V 
reštaurácii historického kaštieľa podávame 
gastronomické lahôdky v súlade s pravidla-

mi hnutia Slow Food, kto-
ré kladie dôraz na miestne 
gastronomické tradície. Po 
náročnom dni poskytneme 
nielen Vášmu telu ale i duši 
nadštandardnú starostlivosť 

v priestoroch nášho Wellness & Spa. Von-
kajší a vnútorný bazén, perličkový kúpeľ, 
saunový svet či široký výber masáži a pro-
cedúr sa postarajú o komplexnú regene-
ráciu tela i duše. Našou špecialitou sú jedi-
nečné Hamam turecké kúpele s tradičnými 
očistnými procedúrami.

www.hotelamade.sk



Gastronómia v Amade: Naša kuchyňa má 
sezónny a regionálny charakter. Reštau-
rácie nášho historického kaštiela ponú-
kajú pochúťky v súlade s pravidlami Slow 
Food, ktoré zdôrazňujú význam miest-
nych gastronomických tradícií. Jedlá 
sú pripravované výhradne z čerstvých 
a miestnych surovín, ktoré sa pestujú a sú dodávané miestnymi 
poľnohospodármi. Poľovníci z Vrakúne nám dodávajú mäso z di-
viaka a divinu a miestni rybári ryby. Ovocie a zelenina sú pestova-
né v našej súkromnej záhrade a máme aj vlastnú farmu pre chov 
mangalíc a hydiny. Pekárske výrobky, ako aj cestoviny sú čerstvo 
vyrobené u nás.
 www.hotelamade.sk

Priestor a atmosféra tu zohrávajú dôležitú úlohu a prispejú k skvelému zážitku 
z jedla a chuti, ktorý je našou prioritou. Ochutnať môžete špeciality medzi-
národnej a slovenskej kuchyne, a určite si vyberiete aj z našej širokej ponuky 
exkluzívnych vín z pivnice Topolčianky. www.hotelorchidea.sk

Hosťom je pocas dňa k dispozícii štýlovo zariadená reštaurácia s ka-
pacitou 80 miest. Počas leta je súčasťou reštaurácie aj letná terasa s 
kapacitou 40 miest. Reštaurácia svojim hosťom ponúka široký výber 
zo slovenskej a medzinárodnej kuchyne. Ponúka jedlá z kvalitných 
surovín cenovo prístupné širokej verejnosti. Receptúry sú zostavené 
podľa najmodernejších gastronomických trendov. Obedy a večere sú 
podávané formou servírovaného menu, kde si môžete vybrať mini-
málne z troch druhov jedál.
 www.slovakiaring.sk/hotel-ring

C H U T E  Ž I T N É H O  O S T R O VA
Žitný ostrov je aj miestom pre gurmánov. Široká paleta reštaurácií po-
núka kulinárske špeciality a tradičnú, vynikajúcu gastronómiu. Pod-
ľa hodnotenia Gurman Award je dunajskostredská reštaurácia Villa 
Rosa najlepšia tematická reštaurácia na Slovensku.

www.villarosa.sk



Vel'ký Meder

Veľký Meder je jedným z najvýznamnejších 
turistických centier na juhu Slovenska. Má 
940-ročnú históriu a je známy prameňom ter-
málnej vody. Je to miesto, kde sa stretáva vidiec-
ky turizmus s kvalitnými rekreačnými službami. 

www.velkymeder.sk



KÚPALISKO A AQUAPARK 
VEĽKÝ MEDER

Najnavštevovanejšie termálne kúpalisko na Slovensku, THERMAL CORVINUS sa rozprestiera na 8 hektároch krásneho lesoparku s bohatou ve-
getáciou na okraji mesta Veľký Meder. Kúpalisko, inšpirované motívmi z čias kráľa Mateja Corvina prekvapuje svojich návštevníkov okúzľujúcimi 
vodnými zážitkami po celý rok. Termálna voda s teplotou 57–72 °C vyviera z dvoch prameňov, má blahodarné účinky na choroby pohybového 
ústrojenstva a celkovo mimoriadne priaznivé účinky na ľudský organizmus. Návštevníkov tu čaká pestrá zábava v 13 bazénoch s vodnými tryska-
mi, hracími elementmi, vodnou vežou, vodnými atrakciami, celoročnými toboganmi, veľkolepým letným zážitkovým svetom a monumentálnym 
toboganovým parkom. Lezecký park TARZANIA v korunách vysokých stromov lesoparku ponúka patričnú dávku adrenalínu pre celú rodinu. 
Milovníci ozajstného oddychu sa môžu tešiť na výnimočný odpočinok a príjemné chvíle relaxu v saunovom a vitálnom svete. 

www.thermalcorvinus.sk



Šamorín

Mesto Šamorín sa nachádza v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy. Výstavbou Vodného 
diela Gabčíkovo sa v katastri mesta vybudovala Hrušovská zdrž a prívodný kanál, ktoré sú dnes turistickou atrakciou a ponúkajú vhodné pod-
mienky na vodné športy a vodnú turistiku. Po hrádzi kanála a zdrže vedie aj medzinárodná Dunajská cyklistická cesta, ktorá je jednou z cyklis-
tických tepien Európy. V meste sa rozprestiera krásny lesopark Pomlé s náučným chodníkom. Park plní dôležitú environmentálnu, kultúrnu, es-
tetickú aj rekreačnú funkciu. Mesto ponúka turistom široký výber ubytovania a stravovania. Reštaurácie ponúkajú aj gastronomické špeciality 
Žitného ostrova. Šamorínsky rímskokatolícky kostol a kláštor je dnes obklopený výškovými obytnými domami, no v 18. storočí bol domi-
nantou mesta. Cieľom staviteľov bolo ohromiť ľudí jeho impozantnosťou, keďže nádherný neskorobarokový kostol mal prinavrátiť obyvateľstvo 
ku katolíckemu vierovyznaniu. Paulánsky kláštor a kostol sú významnými historickými pamiatkami mesta. Stavebný komplex ozvláštňuje kon-
trast medzi jednoduchosťou kláštora a ornamentálnosťou barokového kostola. Reformovaný kostol, postavený v tretej štvrtine 13. storočia v 
neskororománskom slohu, patrí medzi najhodnotnejšie a najstaršie stavby Žitného ostrova. www.samorin.sk

X-BIONIC® SPHERE je rezort športu a oddychu v Šamoríne. Najväčšiu časť rezortu tvorí X-bionic® equestor sphere s rozlohou  
379 167 m2, ktorý je určený pre jazdecký šport a patrí k najmodernejším olympijským jazdeckým centrám v Európe. Rezort patrí z hľadiska komplex-
nosti a kvality služieb medzi svetovú špičku. Vďaka dizajnu a profesionálnemu vybaveniu dokáže zorganizovať najprestížnejšie svetové jazdecké súťaže.

www.xbionicsphere.com



Gabčíkovo

VODNÉ DIELOMesto sa nachádza v centrálnej časti Podu-
najskej roviny, od Dunajskej Stredy je južným 
smerom vzdialené 10 kilometrov a vzdiale-
nosť od Bratislavy je 40 kilometrov. Cyklis-
tické trasy sú vedené zväčša po asfaltových 
hrádzach a cestách, 17-kilometrový úsek 
pred Komárnom je zjazdný iba horskými bi-
cyklami. Po Vodné dielo Gabčíkovo je trasa 
vedená po oboch brehoch Dunaja, od Gab-
číkova pokračuje už iba po ľavom brehu. Tra-
sa s celkovou dĺžkou 100 kilometrov umož-
ňuje spoznávať Bratislavu, Šamorín, Gabčí-
kovo a Komárno. Medzinárodná Dunajská 
cyklotrasa vedie na Slovensko z Rakúska a 
pokračuje do Maďarska, vďaka nej môžete 
spoznať tri európske hlavné mestá. Dĺžka 
trasy z Viedne cez Bratislavu a Gabčíkovo 
do Budapešti je okolo 275 kilometrov. 

www.gabcikovo.sk

Primárnym poslaním gigantickej stavby je zabrániť povodniam, regulovať 
vodný tok, skrotiť prastarý živel a „rozkázať“ Dunaju. Elektráreň vyrába 
8 – 10 percent elektrickej energie vyrobenej na Slovensku. Počas uplynu-
lých tridsiatich rokov sa mnoho ľudí prišlo na vlastné oči pozrieť na obrov-
ské vráta plavebných komôr, pred ktorými čakajú lode, aby sa mohli plaviť 
ďalej. Počas návštevy vodného diela je možné požiadať o sprievodcovské 
služby. Po predbežnej dohode sa dajú pozrieť aj turbíny a získať tak de-
tailnejšie informácie o fungovaní vodného diela.



Obec sa nachádza 41 kilometrov od Bratislavy a 7 kilometrov od Dunajskej Stredy. 
Malkia Park je Občianske Združenie, ktoré poskytuje útočisko pre rôzne druhy 
zvierat, ktoré boli nechcené a zo zlých podmienok z cirkusov, od súkromných osôb 
či zoo. S počtom zvierat 170 jedincov na rozlohe 6 hektárov a prispôsobenými 
výbehmi čo najprirodzenejším podmienkam voľnej prírody, sa zaraďujú medzi 
jedinečné projekty na Slovensku. Zvieratá je možnosť pozorovať z tesnej blízkosti 
a vybrané druhy ako kopytníky (zebra, ťava, lamy, somáre...) môžu návštevníci 
kŕmiť špeciálnym krmivom, ako aj odfotografovať sa s nimi či pohladiť ich. 
Najstaršou dámou a zároveň aj najvzácnejšou mačkovitou šelmou parku je snežný 
leopard (irbis vrchovský), ktorého nájdete na Slovensku iba v tomto parku.
www.orechovapoton.sk, www.malkiapark.sk

Orechová Potôň



SLOVAKIA RING  pri Orecho-
vej Potôni predstavuje jedinečný areál - jediný 
svojho druhu na Slovensku. Ponúka možnosti 
jazdiť na profesionálnej pretekárskej a moto-
károvej dráhe, zdokonaliť sa v škole bezpečnej 
jazdy, vyskúšať si terénnu jazdu vo vynovenom 
off-road areáli a užiť si relax v hoteli. Súčasťou 
širšieho areálu je aj Malkia Park - útočisko pre 
exotické zvieratá a mačkovité šelmy. K novým 
atrakciám patrí tiež vojenské múzeum a úplne 
nové motokárové centrum - SLOVAK KARTING 
CENTER. Moderný Hotel RING ponúka netradič-
ný priestor pre organizovanie firemných even-
tov, školení, svadieb či degustáciu vín.

www.slovakiaring.sk 

Slovakia Ring



Prvá zmienka o obci Keszulche pochádza z roku 1296. Kyselica leží v Podunajskej nížine v južnej časti Žitného ostrova na 
mladom agradačnom vale Dunaja. Južnou časťou obce preteká Dunaj, rozprestiera sa tu lužný les s prevahou topoľov a vŕb. 
Má nivné pôdy. Kostol sv. Rozálie Palermskej v strede obce je pôvodne neoklasicistická kaplnka sv. Rozálie postavená v roku 

1898. Popri obci vedie cyklotrasa a na hrádzi je aj prístav kompy, ktorá premáva medzi Kyselicou a Vojkou nad Dunajom.
www.obeckyselica.sk

Kyselica



www.ostrovzitny.sk
www.kukkonia.sk 

www.thermalpark.sk
www.thermalcorvinus.sk

www.ubytovanie-velky-meder.sk/vzt
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