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Vážení účastníci 59. ročníka EUROPA RALLYE, dovoľte aby 
som Vás ako primátorka mesta Prievidza privítala v našom 
nádhernom regióne Hornej Nitry, ktorý vyniká krásnou prírodou 
a bohatou históriou, o ktorej svedčí osídlenie už od dôb praveku.

V súčasnosti je Prievidza 11. najväčším mestom na Slovensku a je centrom regiónu 
Horná Nitra. Prvá zmienka o meste je už z roku 1113,v listine  
Zoborského opátstva. V roku 1383 kráľovná Mária z rodu Anjou udelila Prievidzi 
výsady slobodného kráľovského mesta. Prievidzi bol tento honor udelený ako 
jednej vôbec z prvých miest na dnešnom Slovensku. Jednou z najkrajších pamiatok 
na doby minulé je budova barokového chrámu, dnes Piaristického kostola 
Najsvätejšej Trojice v centre nášho mesta. Kostol patrí medzi barokovo najčistejšie 
stavby v rámci celej Európy a je nazývaný aj „perlou hornej Nitry“. Ako nadšencov 
cestovania a spoznávania nových miest vám odporúčam objaviť krásu tohto 
prievidzského klenotu. 
Moderné dejiny Prievidze sú neodmysliteľné späté s baníctvom. V súčasnosti 
stojí náš región pred výzvou spravodlivej transformácie uhoľného regiónu ako 
súčasť celoeurópskeho projektu života po uhlí. Výbornou ukážkou ako baníctvo 
fungovalo v našom regióne ponúka Hornonitriansky banský skanzen, ktorý môže 
byť zaujímavou turistickou atrakciou. 
Posledné roky sa snažíme z Prievidze urobiť moderné mesto kde to žije. Spoznajte 
jej krásy s rodinou, priateľmi z karavanu alebo oblakov, vďaka prievidzskému 
letisku, ktoré ponúka aj takúto úžasnú možnosť. Nechajte sa očariť susediacim 
bojnickým zámkom, ktorý patrí k najkrajším na svete alebo prírodou okolitých 
vrchov, ktorá je krásna v každom ročnom období.
Pomôžem si slovami Antoine de Saint-Exupéryho, ktorý povedal “Človek vníma len 
taký svet, ktorý v sebe nosí.” Drahí nadšenci autokempingu, verím že takto budete 
v sebe nosiť - vo vašom vnútri, vašich spomienkach či srdciach Prievidzu ako to čo 
vnímate pozitívne - s radosťou a láskou.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza
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Vážení priatelia kempingu z celej Európy,
najskôr by som rád vyjadril svoje veľké uznanie za odvážne 
rozhodnutie našich slovenských priateľov zorganizovať našu 
EUROPA RALLYE v tejto ťažkej korónovej kríze. Je to takmer 
nemožná úloha, pretože v období medzi naplánovaním 
a konaním akcie môže byť všetko úplne inak... 

Takže opäť obdiv!

Sme pozvaní, aby sme prišli do mesta Prievidza, kde sa zídeme na miestnom 
letisku. Región a samotné mesto nám majú čo ponúknuť z hľadiska histórie, 
kultúry a prírodných krás. Program nášho stretnutia ponúka príležitosť spoznať 
pohostinnosť tohoto zaujímavého regiónu.
Úprimne dúfam, že na túto európsku rallye príde veľa účastníkov. Veď keď krajina, 
región a mesto môžu toho toľko ponúknuť, skutočne si to zaslúžite vidieť.
A samozrejme by som bol tiež rád, aby za všetko úsilie, ktoré vynaložili 
organizátori za týchto obzvlášť zložitých okolností, boli odmenení veľkým 
počtom účastníkov.
Tešíme sa na stretnutie s vami všetkými v roku 2021 v Prievidzi.

Kees SPLINT
Prezident EUROPA RALLYE
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Vážení priatelia karavanisti, po tretíkrát pripravujeme 
stretnutie na Slovensku v rámci  Europa rallye. Naposledy to 
bolo v roku 2010 v Piešťanoch. Pevne verím, že sa nám podarí 
stretnúť a nezopakuje sa nešťastný rok 2020, keď všetky 
stretnutia karavanistov boli zrušené. Toto naše stretnutie by 
bolo jubilejné 60. a mali by sme tu možnosť priblížiť sa k číslu 
29000 čo je počet posádok, ktoré sa zúčastnili od roku 1961 na 
spoločných stretnutiach počas  svätodušných sviatkov.

Chceme vám predstaviť  krásu prírody Slovenska počas plánovaných výletov 
po našej vlasti. Rovnako máme pre vás pripravený bohatý program na mieste 
stretnutia v Prievidzi, s výhľadom na Bojnický hrad. Pevne verím, že sa 
usporiadateľom podarí  oboznámiť vás so slovenskou kultúrou, pohostinnosťou 
a bohatou históriou. Rovnako verím, že sa vám podarí odhaliť tajomstvá 
miestnej gastronómie. A tiež sa tešíme na to, že pre vás nezostanú skryté 
pohľady na krásnu prírodu a  aj v budúcnosti si nájdete čas na návštevu našej 
krásnej prírody a pohostinných ľudí. Prajem vám všetkým príjemné prežitie 59. 
Europa rallye v Prievidzi, len 20 km od geografického stredu Európy. 

Ing. Jaroslav Mišura
prezident SACC
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Misura
Región HORNÁ NITRA - Bojnice je destinácia cestovného 
ruchu so širokou ponukou historických pamiatok, turistiky, 
kúpania, vodných športov, golfu, jazdenia na koni, hudobných 
koncertov, folklóru a  ďalších možností na hodnotné vyplnenie 
voľného času. Je obľúbenou destináciou rodín s deťmi, ktoré 
vyhľadávajú atraktívne podujatia, ale i destináciou pre mladú 
a staršiu generáciu. 

Horná Nitra ako región s vysokým podielom ťažkého priemyslu sa aktuálne 
pripravuje na svoju zásadnú transformáciu uhoľného regiónu a jedným 
z faktorov, ktoré môžu pozitívne prispieť k transformácii je cestovný ruch, vznik 
nových a podpora existujúcich atraktivít. 
Horná Nitra disponuje širokým spektrom turisticky atraktívnych miest. 
Dominantnú trojicu, Bojnický zámok, termálne kúpele a národnú zoologickú 
záhradu dopĺňa nepreberné množstvo nemenej zaujímavých miest 
a atrakcií. Históriu regiónu zobrazujú a dokumentujú viaceré múzeá a galérie, 
ako sú Múzeum praveku - Prepoštská jaskyňa, Hornonitrianske múzeum, 
Hornonitriansky banský skanzen, automobilové Múzeum veteránov či 
novootvorené Múzeum tradičných remesiel. Dopĺňajú ich remeselné expozície 
z rôznych oblastí, z ktorých vyzdvihnem unikátny sklársky skanzen a Múzeum 
plátna, tkáčstva a výšivky. Regiónu ponúka aj rozsiahle možnosti športových 
aktivít rôzneho druhu. Jazda na koni, golf, horská aj cestná cykloturistika, 
lezecká skala, turistika po mnohých vrchoch formujúcich Hornú Nitru, alebo 
aj adrenalínové tandemové zoskoky. Tradične je región bohatý na podujatia 
rôzneho druhu a zábavné atraktivity pre dospelých i deti. Samozrejme, kvalitnú 
ponuku cestovného ruchu uzatvárajú ubytovacie zariadenia, reštaurácie a ďalšie 
prevádzky z oblasti gastronómie, ktoré poskytujú služby na európskej úrovni. 
Turistická destinácia Horná Nitra – Bojnice patrí tradične k najnavštevovanejším 
na Slovensku. K tomuto výsledku prispieva aj Oblastná organizácia cestovného 
ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA -  BOJNICE (OOCR RHNB). Pripravované 
podujatie 59. EUROPA RALLYE 2021  Banský región Slovenska v strede Európy 
v máji 2021 bude pre OOCR RHNB s medzinárodnou účasťou krajín EU výbornou 
príležitosťou na prezentáciu a propagáciu destinácie v rámci EÚ. Na zlepšenie 
a uľahčenie orientácie návštevníkov poslúži aktualizovaný priestorový 
informačný systém (hnedé značenie podľa európskych štandardov), inovovaná 
webová stránka www.bojnice.eu, ako aj turistické informačné kancelárie 
v Prievidzi a Bojniciach. V informačných kanceláriách budú k dispozícii nové 
propagačné brožúry s celoročnou ponukou produktov, ktoré budú aj kvalitnými 
sprievodcami po regióne. 
Veríme, že si vás Región HORNÁ NITRA - Bojnice získa svojou ponukou, krásnym 
prostredím a v neposlednom rade ľuďmi, ktorí tu žijú a pracujú a budete sa sem 
opakovane a radi vracať.
 
Mgr. Andrea Malátová
 výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - Bojnice
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VÝLETYZ pôvodne Slovenskej osady Bystrice – zásluhou nie-
koľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území 
dnešného mesta prirodzene vytvorili hospodár-
sko-správnu a remeselnícku základňu banskej výroby 
v tejto oblasti, stúpol význam osady natoľko, že ju kráľ 
Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto. Thurzovsko-fug-
gerovská mediarska spoločnosť vytvorila v Banskej 
Bystrici  najväčší a najmodernejší ranokapitalistický 
podnik svojho druhu v Európskom baníctve a hut-
níctve. Navštívime historické centrum, gotický kostol s 
dreveným oltárom majstra Pavla z Levoče, pamätník a 
rázovitú banskú obec Špania dolina. 

Vznik slobodného kráľovského mesta Kremnica je spojený 
s dátumom 17. november 1328, kedy uhorský kráľ Karol 
Róbert z Anjou vydal osade Cremychbana privilegiálnu 
listinu. Reformy Karola Róberta viedli k rozvoju súkrom-
ného podnikania ťažiarov a ťažiarskych spoločností a k 
založeniu kráľovskej mincovne v bezprostrednej blízkosti 
baní a hút na zlato. Mincovňa začala raziť nové hodnotné 
obeživo - strieborné groše a denáre, ale aj zlaté florény 
či dukáty. Navštívime historické centrum mesta a hradný 
areál, mincovňu, navštívime kostol sv. Jána Krstiteľa pri 
geografickom strede Európy a nakoniec navštívime mest-
ské kremnické kúpele v Turčianskych Tepliciach.

BANSKÁ BYSTRICA 

KREMNICA

VÝLET 1 

VÝLET 2



VÝLETY
Okolie Banskej Štiavnice bolo v stredoveku bohaté na náleziská striebra. Pre 
neskúsenosť pôvodného obyvateľstva s hĺbkovou ťažbou uhorskí panovníci 
do kraja pozvali baníkov a hutníkov z nemeckých oblastí Saska a Tirolska. 
Aby ich motivovali, udelili im množstvo výhod, medzi inými pôdu, právo ťažiť, 
postaviť dom, právo výčapu.  Banská Štiavnica patrí v súčasnosti do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. Pozrieme si historické centrum mesta, dom-
inantu mesta – kalváriu s kostolom na vrchu, ktorý  sa vypína nad mestom a 
navštívime kaštieľ v Svätom Antone, ktorý bol dostavaný v roku 1750 a jeho 
dejiny sú úzko späté s rodmi Koháry a Coburg.

BANSKÁ ŠTIAVNICA 
VÝLET 3
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